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PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral
das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O
inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-41/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-9030/2013 (APENSO: TC-1902/2011)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
DA PALHA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL - RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO
PELO MPEC EM FACE DO PARECER PRÉVIO TC-029/2013 –
CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – MANTER PARECER PRÉVIO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Versam os autos sobre Recurso de Reconsideração interposto Ministério Público de Contas – MPEC, em face do Parecer Prévio TC 029/2013 constante do processo TC nº 1902/2011 (fls.
2110/20126), que recomenda a aprovação com ressalvas das contas apresentadas pela Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha,
exercício 2010, sob a responsabilidade da então prefeita Sra. Raquel Ferreira Mageste Lessa, cuja conclusão ora transcrevo:
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-1902/2011,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia quatro de junho de
dois mil e treze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Recomendar à Câmara Municipal de São Gabriel da Palha a
aprovação com ressalva da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, sob a responsabilidade da
Sra. Raquel Ferreira Mageste Lessa, Prefeita Municipal no exercício
de 2010;
2. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de São Ga-

briel da Palha que:
2.1 Encaminhe comprovante dos pagamentos aos profissionais do
magistério (autenticação bancária, depósito bancário ou outro documento) e comprovantes de pagamentos das contribuições previdenciárias ao INSS e ao Instituto de Previdência Municipal;
2.2 Observe os procedimentos Técnico-contábeis de estornos e retificações de lançamentos contábeis, previstos nos Itens 31/36 da
NBC - ITG - 2000 — Escrituração Contábil, art. 101 da Lei Federal
4.320/64, item 3, 10, 11, 12, 19, 21, 24, 25 (NBC T 1-6.5 -- Resolução CFC no 1.132/08), item 5 (NBC T 16.6 — Demonstrações
Contábeis — Resolução CFC no 1.133/08).
Inconformado com a decisão proferida por unanimidade pelo Plenário, o Parquet interpôs tempestivamente Recurso de Reconsideração, autuado sob o nº TC 9030/2013, ora em análise, no qual, em
suma, argumenta que as irregularidades apontadas, apesar de não
possuírem a agravante do dano ao erário, carregam caráter de alta
gravidade, justificando na recomendação pela rejeição das contas
sob análise.
Ciente da oportunidade de apresentar a sua defesa (fl.13), a Sra.
Raquel Ferreira Mageste Lessa encaminhou a essa Corte de Contas
suas contrarrazões (fls. 15/18), bem como apresentou documentação complementar - troca de ofícios entre a agente responsável
e o atual prefeito (fls. 19/22), onde argumenta que o acórdão foi
justo, tendo em vista que, em sua visão, as irregularidades são
essencialmente contábeis sendo dessa forma passíveis de retificações e a ausência de dano ao erário demonstra que não houve
dolo, solicitando por estes motivos que seja negado provimento ao
recurso do MPC.
Seguindo-se os trâmites regimentais, a 6ª SCE foi convocada a
opinar emitindo a Manifestação Contábil de Recurso MCR 36/2014
(fls. 27/30) pelo provimento integral ao Recurso de Reconsideração interposto. Encaminhados os autos à 8ª SCE, responsável pela
manifestação técnica em recursos, esta emitiu a ITR 135/2014
(fls. 33/38) acompanhando o entendimento da 6ª SCE e opinando,
igualmente, pelo provimento integral.
Em sua manifestação MMPC nº 5385/2014, o Parquet corrobora
as manifestações técnicas e complementa que não foi apresentada
ao Tribunal, a documentação de que trata a determinação 2.1 do
Parecer Prévio TC nº 029/2013, in verbis:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, manifesta-se nos
seguintes termos.
Trata-se de recurso de reconsideração interposto por este Parquet,
com vistas à reforma do Parecer Prévio TC-029/2013, prolatado nos
autos do processo TC-1902/2011, que recomendou a aprovação
com ressalva da Prestação de Contas Anual, sob responsabilidade
de RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA, Prefeito de São Gabriel
da Palha, no exercício de 2010.
Nas fls. 27-30 e 33-38, a 3ª e 8ª SCE, respectivamente, na MCR
36/2014 e ITR 135/2014, procederam ao exame de mérito do recurso, bem como das contrarrazões apresentadas por Raquel Ferreira Mageste Lessa1, havendo ambas as unidades técnicas, de
forma uníssona e embasada, recomendado o provimento total do
apelo.
Pois bem.
Verifica-se que a unidade técnica acolheu integralmente as razões
recursais, frisando-se que dentre os onze apontamentos de irregularidades mantidos no Parecer Prévio objurgado, a gravidade da
infração constante do item 1.12 já seria suficiente para ensejar a
recomendação para rejeição das contas, pois “mesmo o ente ter
aplicado acima do limite constitucional de 25% em manutenção do
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ensino, este índice foi calculado em cima de informações as quais
não foram confrontadas aos pagamentos (autenticação bancária,
depósito bancário ou outro documento) e nem comprovantes de
pagamentos das contribuições previdenciárias ao INSS e ao Instituto de Previdência Municipal (...)”, o que, por si só, configura
grave infração à norma de natureza contábil, que inviabiliza
o controle externo sobre os recursos aplicados, sendo inviável sua regularização por simples estorno.
Acrescenta-se o manifesto descumprimento por parte do atual
gestor acerca da determinação subitem 2.1 do Parecer Prévio TC029/20133, haja vista que até a presente data não encaminhou
o “comprovante dos pagamentos aos profissionais do magistério
(autenticação bancária, depósito bancário ou outro documento) e
comprovantes de pagamentos das contribuições previdenciárias ao
INSS e ao Instituto de Previdência Municipal”, o que corrobora o
descumprimento às regras de contabilidade pela administração, impedindo, inclusive a atuação do controle externo.
Desse modo, o Ministério Público de Contas, por ser medida de
direito e justiça, oficia seja DADO PROVIMENTO ao recurso para
reformar, in totum, o v. Parecer Prévio recorrido, recomendando-se
ao Legislativo Municipal de São Gabriel da Palha a REJEIÇÃO das
contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 2010.
O Plenário determinou, por intermédio da Decisão TC 2159/2015,
que no prazo de 30 dias, a Prefeitura de São Gabriel da Palha encaminhasse os comprovantes dos pagamentos dos profissionais
do magistério (autenticação bancária, depósito bancário ou outro
documento) e os comprovantes de pagamentos das contribuições
previdenciárias ao INSS e ao Instituto de Previdência Municipal.
Atendendo ao Termo de Notificação nº 0880/2015, o Sr. Henrique
Zanotelli Vargas, atual prefeito de São Gabriel da Palha, respondeu
à demanda dessa Corte de Contas.
Os autos foram novamente remetidos à Área Técnica e receberam
a avaliação da 6ª e 8ª SCE, no mesmo sentido, ou seja, que a resposta enviada pelo atual gestor não altera o entendimento anterior,
concluindo que a emissão do parecer prévio deve ser pela rejeição
das contas, conforme consta na Instrução Técnica de Recurso ITR
59/2015 (fls. 76/76). No mesmo sentido a opinião do MPEC, em parecer da lavra do Em. Procurador Luciano Vieira, PPJC 4895/2015.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
O Recurso é próprio e tempestivo e, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, dele conheço.
Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual da Prefeitura de São Gabriel da Palha, referente ao exercício de 2010,
portanto, estamos a apreciar as “Contas de Governo”.
Em artigo publicado na Revista do TCU, o Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, José de Ribamar de Caldas Furtado,
defende que o conceito de contas de governo é o ponto de partida
para que se possa entender a missão constitucional atribuída ao
Tribunal de Contas de prestar auxílio ao Parlamento no julgamento
político que exercerá sobre a gestão anual do Chefe do Executivo.
Esse auxílio será consubstanciado no parecer prévio.
Para aquele Conselheiro, a prestação de “contas de governo”, que
se diferencia da prestação das “contas de gestão”, é o meio pelo
qual, anualmente, o Presidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos Municipais expressam os
resultados da atuação governamental no exercício financeiro a que
se referem.
O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que “contas de
governo” são contas globais que:
“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam o
cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos programas
governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o
atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no
ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal.
Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64.”
O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em sua obra
“Tribunais de Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro Aécio Mennuci, cujo procedimento “contas anuais” se caracteriza
como um extenso relatório, que é acompanhado do Balanço Geral e demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais
se procura demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que
foi arrecadado (receita) no exercício encerrado, dando-se
ênfase especial ao desempenho orçamentário do estado e às
realizações do governo dentro do mesmo período.
O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas fede-
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rais relativas à “fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais
de Contas dos Estados, entre essas compreendeu as atinentes às
competências do TCU, nas quais é clara a distinção entre o artigo
71, I – de apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do
artigo 71, II, - de julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário.
Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as “contas de
governo” e “contas de gestão”, vale destacar o julgamento da ADI
nº 849-8 MT, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence:
“A diversidade entre as duas competências, além de manifesta,
é tradicional, sempre restrita a competência do Poder Legislativo
para o julgamento às contas gerais da responsabilidade do Chefe
do Poder Executivo, precedidas de parecer prévio do Tribunal de
Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe do
Governo, que não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária.”
Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada ao setor público. Através dela se efetua de modo eficiente o registro dos atos
e fatos relativos ao controle da execução orçamentária e financeira.
No entanto, muito ainda se pode avançar no que se refere à evidenciação do patrimônio Público.
II.1 – DO RESULTADO GOVERNAMENTAL
No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas principalmente na
Lei Federal 4.320/64, determinando que, ao final de cada exercício,
os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados
no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial
e na Demonstração das Variações Patrimoniais.
Além desse diploma legal, a Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, disciplinou normas ligadas às finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se extrair os
seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
Figura
Os dados acima demonstram o resultado fiscal do exercício de 2010
da Prefeitura de São Gabriel da Palha.
O resultado patrimonial negativo refere-se à inscrição das provisões
matemáticas no valor de R$ 31.201.790,66.
A seguir apresento a análise individualizada dos Demonstrativos
Contábeis e do Resultado Fiscal do ente.
II.1.1 - Balanço Orçamentário
O Balanço Orçamentário é uma demonstração das previsões e execuções orçamentárias do exercício a que se refere. Apresenta-se,
por força do artigo 102 da Lei 4.320/64, em duas seções: Receitas
e Despesas previstas em confronto com as realizadas.
As receitas são apresentadas por categorias econômicas (art. 11 da
Lei nº 4320/64), correntes e de capital, e as despesas em função
da natureza dos créditos, orçamentários, suplementares, especiais
e extraordinários, vide tabela 2:
Tabela 2 – Balanço Orçamentário Resumido
Figura
Um dos enfoques do Balanço Orçamentário é evidenciar as variações ocorridas entre as estimativas e as realizações, entre o planejado e o executado. Desta forma, é nessa demonstração contábil
que se pode identificar, ainda que de forma sintética, se ocorreu à
concretização das estimativas feitas pala prefeitura nos aspectos de
receitas e despesas orçamentárias.
Verifiquei, conforme Tabela 2, que o município arrecadou 108,97%
da receita corrente prevista, 63,58% da receita de capital e executou 95,25% da despesa fixada.
Também é essa demonstração que evidencia o resultado orçamentário obtido, permitindo avaliar o nível de comprometimento das
futuras arrecadações de receitas com as despesas que excederam
as realizações do exercício a que se referem.
No exercício de 2010, verifica-se um resultado positivo na execução
orçamentária. Conforme evidenciado, as receitas totais arrecadadas totalizaram R$ 52.511.566,44, enquanto que as despesas realizadas totalizaram R$ 46.553.772,60 resultando em SUPERÁVIT na
execução orçamentária no valor de R$ 5.957.793,84.
II.1.2 - Balanço Financeiro
O Balanço Financeiro, conforme o artigo 103 da Lei nº 4.320 de
1964, demonstrará as receitas e despesas orçamentárias e extra
-orçamentárias, conjugados com o saldo do exercício anterior e o
saldo que se transfere para o exercício seguinte (tabela 3). Este é o
instrumento utilizado para evidenciar o resultado financeiro obtido
no exercício a que se refere.
Tabela 3 – Balanço Financeiro Resumido
Figura
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A demonstração sob análise revela um resultado financeiro positivo
de R$ 8.105.926,69 representado pela diferença entre as receitas
orçamentária e arrecadadas e as despesas orçamentárias e extra
-orçamentárias pagas, desconsiderando-se o saldo do exercício anterior e o saldo para o exercício seguinte.
II.1.3 - Demonstração das Variações Patrimoniais
O artigo 104 da Lei 4.320/64 dispõe que a Demonstração das Variações Patrimoniais-DVP evidenciará as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e
indicará o resultado patrimonial do exercício.
As alterações do patrimônio podem ser quantitativas e qualitativas.
Por um lado, as variações quantitativas são resultantes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. De outro
lado, as variações qualitativas são aquelas que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio em sua
totalidade.
A DVP apresenta o resultado financeiro, também visível no Balanço
Financeiro, e o resultado extra financeiro (ou estritamente patrimonial). E mais, a DVP demonstra valores que são derivados do
orçamento, e aqueles que independem do orçamento.
A junção do resultado financeiro com o extra financeiro produz o resultado do exercício sob a ótica patrimonial, que no presente exercício foi positivo (Tabela 4). Tal resultado é somado à conta de Ativo
Real Líquido do Balanço Patrimonial.
Tabela 4 – Resultado Patrimonial
Figura
Cabe observar que o Ativo Real Líquido não faz parte do Ativo ou
Passivo, não representando direito ou obrigação do município, tratando-se da diferença entre o Ativo Real (Ativo Financeiro e Ativo
Permanente) e o Passivo Real (Passivo Financeiro e Passivo Permanente).
II.1.4 - Balanço Patrimonial
Dentre os demonstrativos contábeis obrigatórios pela Lei 4.320/64,
está o Balanço Patrimonial que apresenta, de forma sintética, os
bens, direitos e obrigações que compõem o Patrimônio ao final do
período a que é específico. Formalmente, o Balanço Patrimonial é
apresentado em duas seções, onde a seção do Ativo aglutina os
bens e direitos e a seção do Passivo consolida as obrigações e o
Patrimônio Líquido.
A avaliação do Patrimônio da Entidade, a partir do Balanço Patrimonial, tem como ponto fundamental demonstrar a capacidade de
liquidez da entidade, e diagnosticar o resultado econômico, financeiro e patrimonial, para proporcionar segurança e tranquilidade à
Administração na gestão.
Tabela 5 – Balanço Patrimonial Consolidado
Figura
O Balanço Patrimonial Consolidado (Tabela 5) espelha um Ativo Financeiro no valor de R$ 24.411.044,16 e um Passivo Financeiro no
valor de R$ 2.790.637,15, resultando num superávit financeiro de
R$ 21.620.407,01, indicando que, para abertura de créditos adicionais no exercício de 2011, segundo estabelece o artigo 43, § 1º,
inciso I, da Lei 4.320/64, o Município dispõe deste valor como fonte
de recursos.
II.1.5 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito
e Despesas de Capital
Segundo orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais, o Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de
Capital apresenta as receitas de operações de crédito em comparação com as despesas de capital líquidas, com a finalidade de demonstrar o cumprimento da “Regra de Ouro”, ou seja, a vedação
constitucional da realização de receitas das operações de crédito
excedentes ao montante das despesas de capital, ressalvadas as
autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.
A conferência do demonstrativo evidenciou que não houve no exercício em referência a contratação de Operações de Créditos, logo,
verificou-se o cumprimento da “Regra de Ouro”.
II.2.8 – Do Equilíbrio das Contas Públicas
Extrai-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal de Contas
da União, Weder de Oliveira, publicadas em sua obra “Curso de
Responsabilidade Fiscal”, que a razão fundamental que levou à
concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal foi a necessidade premente e histórica de instituir processos estruturais de
controle do endividamento público.
O Ministro destacou o § 10 da exposição de motivos que acompanhou o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal, enviado pelo
Presidente da República ao Congresso Nacional, em 13 de abril de
1999, onde o controle do endividamento público constituía preocupação central da política econômica do governo: “o equilíbrio
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intertemporal das contas públicas é entendido como bem
coletivo, do interesse geral da sociedade brasileira, por ser condição necessária para a consolidação da estabilidade de preços e a
retomada do desenvolvimento sustentável”.
Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pilares normativos, denominação que se pode atribuir aos conjuntos de disposições sobre:
Dívida e endividamento: realização de operações de crédito, limites
e controle;
Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamentário: metas
fiscais, acompanhamento e controle da execução orçamentária;
Despesas com pessoal: limites e formas de controle, validade dos
atos dos quais resulte aumento de despesa;
Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras
específicas para as despesas da seguridade social;
Receita pública: concessão de benefícios tributários e transparência
da administração tributária;
Transparência, controle social e fiscalização: produção e divulgação
de informações.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas Anual
da Prefeitura de São Gabriel da Palha, sob a responsabilidade da Sra. Raquel Ferreira Mageste Lessa, Prefeita Municipal, referente ao exercício de 2010, atendeu os pilares da
LRF.
II.3 – DAS IRREGULARIDADES
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem acompanhar as razões lançadas para afastamento das inconsistências
apontadas na ICC 259/2012 (fls. 2011/2042), itens 1.2, 2.1, 2.3,
2.6, 2.15 e 2.16 e refletidas na ITC 6558/2012 (fls. 2044/2076),
pelos seus próprios fundamentos de fato e direito.
Relativamente aos itens 1.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10,
2.11, 2.12, 2.13 e 2.14 da ICC 359/2012, os quais tanto a Área
Técnica quanto o Ministério Público Especial de Contas mantiveram
como irregulares passo a analisá-los individualmente.
II.3.1 - Ausência de demonstração contábil dos valores empenhados e pagos aos profissionais do magistério – educação infantil e ensino fundamental (FUNDEB) (item 1.1 da
ICC)
Base Legal: artigo 85 da Lei 4.320/64 e ao art.127, inciso XVI da
Resolução TC n. 182/02
A área técnica constatou que as despesas liquidadas com professores do ensino infantil e ensino no fundamental - FUNDEB, importaram em R$ 5.210.520,63 (fls. 1159/1169 - listagem das liquidações). Entretanto, não constam para análise deste Tribunal de
Contas, demonstrações contábeis que evidenciem os valores empenhados e pagos a estes profissionais.
Após defesa da gestora a área técnica não aceitou as alegações e
nem a documentação, pois mesmo sendo encaminhada documentação detalhada dos pagamentos aos profissionais do magistério,
entretanto, não foram apresentados os respectivos comprovantes
dos pagamentos (autenticação bancária, depósito bancário ou outro
documento) e nem comprovantes de pagamento das contribuições
previdenciárias ao INSS e ao Instituto de Previdência Municipal.
A alegação de que não foi possível encaminhar os comprovantes de
pagamento pelo fato dos depósitos serem feitos por meio eletrônico não procede. Todas as transações eletrônicas efetuadas pelos
bancos são registradas e permitem a emissão de comprovantes de
suas realizações.
Tanto o NEC quanto o MPEC acompanharam a ICC 359/2012 sugerindo o Parecer Prévio pela rejeição das contas.
Entretanto, o Parecer Prévio TC-029/2013 recomendou a aprovação
com ressalvas da prestação de contas anual determinando que o
atual gestor encaminhe os comprovantes de pagamentos aos profissionais do magistério e das contribuições previdenciárias.
O MPEC, em fase de recurso de reconsideração, requereu seja conhecido e provido para reformar o Parecer Prévio 29/2013, baseado na alegação de que a pluralidade das irregularidades mantidas
comprometeu a integralidade dos lançamentos, uma vez que, em
absoluta afronta ao princípio da oportunidade não foram realizados
na época correta.
Em defesa, alega a gestora que as divergências apontadas podem
ser saneadas no momento presente através de novos lançamentos
de estornos e retificações dentro dos preceitos das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (ITC 2000 e
Resolução CFC 1.132/2008), onde as retificações ou mudanças de
critérios contábeis provenientes de exercícios anteriores poderão
ocorrer em exercícios posteriores através de estornos, transferências ou complementações.
Na Manifestação Contábil de Recurso MRT 36/2014, opinou-se pelo
provimento total do recurso de reconsideração, por entender o au-
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ditor desta Corte de Contas que as irregularidades são de natureza
técnica graves, conforme transcrito a seguir:
[..]
A título de exemplo destas irregularidades, claramente se vê que
não são meras falhas formais às normas de contabilidade a serem
regularizadas com simples estorno a posteriores como definido no
Parecer Prévio combatido, pois estes são para correções de equívocos em lançamentos contábeis:
Item 1.1. Ausência de demonstração contábil dos valores
empenhados e pagos aos profissionais do magistério – educação infantil e ensino fundamental (FUNDEB).
Base Legal: artigo 85 da Lei 4.320/64 e ao art.127, inciso
XVI da Resolução TC n. 182/02
.......
Foi encaminhada documentação detalhada dos pagamentos aos
profissionais do magistério, entretanto, não foram apresentados os
respectivos comprovantes dos pagamentos (autenticação bancária,
depósito bancário ou outro documento) e nem comprovantes de
pagamento das contribuições previdenciárias ao INSS e ao Instituto
de Previdência Municipal.
A alegação de que não foi possível encaminhar os comprovantes de pagamento pelo fato dos depósitos serem feitos
por meio eletrônico não procede. Todas as transações eletrônicas efetuadas pelos bancos são registradas e permitem
a emissão de comprovantes de suas realizações.
Exclusivamente a manutenção desta irregularidade enseja a rejeição das contas, pois mesmo o ente ter aplicado acima do limite
constitucional de 25% em manutenção do ensino, este índice foi
calculado em cima de informações as quais não foram devidamente confrontadas aos pagamentos (autenticação bancária, depósito
bancário ou outro documento) e nem comprovantes de pagamento
das contribuições previdenciárias ao INSS e ao Instituto de Previdência Municipal, por omissão a sua remessa pela recorrida à época
das suas justificativas na fase processual de contraditório inicial.
Sendo a MRT 36/2014 acompanhada integralmente pela 8ª Secretaria de Controle Externo (ITR 135/2014) e pelo Ministério Público
Especial de Contas.
Pois bem.
Primeiramente devo esclarecer que a documentação exigida por
esse Tribunal de Contas para a análise da Prestação de Contas Anual à época, ou seja, exercício de 2010 é aquela constante da Resolução TC 182/2002. Quanto aos cálculos dos gastos com educação,
saúde e pessoal, estes estão dispostos no art. 127, incisos VII, XVI
e XVII, a saber:
VII – balancete da execução orçamentária da receita e da despesa, consolidado e acumulado até o mês de dezembro, detalhando
as contas de receita que possuem títulos genéricos e demonstrando
a previsão orçamentária, a movimentação dos créditos adicionais e
os valores empenhados, liquidados e pagos, evidenciados por:
(Redação dada pela Instrução Normativa TC nº 004/2008)
a) relatório detalhado por órgão/elemento de despesa;
b) relatório detalhado por função de despesa;
c) relatório detalhado por função/subfunção de despesa;
d) relatório detalhado por elemento de despesa;
e) relatório detalhado até o último nível da natureza da receita.
XVI – demonstrativo contábil e resumos mensais, por evento,
das folhas de pagamento dos profissionais do magistério em efetivo
exercício de suas atividades na educação infantil e no ensino fundamental, incluindo aqueles cedidos ao município por outras esferas
de governo, evidenciando os valores empenhados, liquidados
e pagos.
XVII - demonstrativo contábil mensal das obrigações patronais
incidentes sobre a folha de pagamento dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades na educação infantil e
no ensino fundamental, evidenciando a natureza e os valores
empenhados, liquidados e pagos. (g.n.)
Verifica-se que as informações necessárias para a apuração dos
limites estão fundamentadas, exclusivamente, pelos demonstrativos contábeis, através dos balancetes que evidenciam os valores
empenhados, liquidados e pagos.
Ocorre que a gestora à época do encaminhamento da Prestação de
Contas, enviou o balancete da execução orçamentária evidenciando
os valores empenhados, liquidados e pagos (fls. 1044/1055) permitindo que este tribunal apurasse os gastos com pessoal e saúde.
Entretanto, para apuração dos limites com educação foram encaminhados apenas com os valores liquidados, folhas de pagamentos e
guias previdenciárias (fls. 1157/1311), não sendo apresentados os
demonstrativos contábeis que evidenciam os valores empenhados,
liquidados e pagos.
Notificou-se a gestora para o encaminhamento do balancete em
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conformidade com a Resolução TC 182/2002, inciso XVI, entretanto, foram solicitados também os comprovantes de pagamentos da
folha dos profissionais do magistério.
A gestora encaminhou os seguintes documentos:
Balancete Orçamentário da Despesa – exercício de 2010, contendo
as despesas empenhadas, liquidas e pagas com o ensino fundamental e infantil (fl. 1412);
Balancete Orçamentário da Despesa dos meses de janeiro a dezembro de 2010, contendo as despesas empenhadas, liquidas e pagas
com o ensino fundamental e infantil (fl. 1413/1424);
Folhas de pagamentos dos professores da educação infantil e fundamental dos meses de janeiro a dezembro de 2010 contendo os
vencimentos, descontos e valores líquidos, distribuídos por agências bancárias (fls. 1425/1898);
Notas de Pagamentos dos professores do ensino infantil e fundamental referente os meses de janeiro a dezembro de 2010 contendo o empenho, liquidação, banco, nº do cheque e valor;
Extratos bancários do mês de dezembro de 2010 contendo os débitos da folha de pagamento referentes aos bancos Brasil (fls. 1990),
Banestes (fls. 2002), CEF (fls. 2009).
Após análise da documentação encaminhada, verifiquei que foram
atendidos os dispositivos da Resolução TC 182/2002 e que também
constam documentos que comprovam o efetivo pagamento aos
professores do ensino fundamental e infantil do município. Principalmente os extratos bancários do mês de dezembro onde constam
os débitos das folhas de pagamento (fls. 1990, 2002 e 2009).
Também constam as Notas de Pagamentos dos professores do ensino infantil e fundamental referente os meses de janeiro a dezembro
de 2010 contendo o empenho, liquidação, banco, nº do cheque,
valor, contendo as assinaturas da secretária municipal de educação
e cultura e da tesoureira, de acordo com os artigos 64 e 65 da Lei
4.320/64, como segue:
Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.
Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em
documentos processados pelos serviços de contabilidade.
Art. 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou
pagadoria regularmente instituídos por estabelecimentos bancários
credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento.
Analisando toda a documentação encaminhada, verifiquei a conformidade dos valores contábeis com os da folha de pagamento,
conforme tabelas a seguir:
Figura
Figura
Apurei uma diferença de R$ 5.531,82 entre o empenhado, liquidado e pago (R$ 4.440.253,32) e a folha de pagamento (R$
4.445.785,14), entretanto a divergência apurada não trouxe prejuízo à análise dos gastos com magistério, pois se refere a 0,106%
do total dos gastos com o FUNDEB que foi de 60,43% e gastos com
educação de 25,31%, não comprometendo os limites apurados.
Diante da farta documentação encaminhada pela gestora, demonstrando que a municipalidade pagou o salário dos professores do
ensino infantil e fundamental, através dos balancetes de execução
orçamentária, das folhas de pagamentos e das notas de pagamento, entendo que não há como manter a irregularidade suscitada
pela Área Técnica e pelo d. MPEC.
Por fim, não vejo razoabilidade que esta corte de contas entenda
que durante todo o exercício de 2010 a gestora não tenha realizado
o pagamento do salário mensal dos profissionais do magistério o
que, com certeza, seria algo de grande repercussão no município
e na mídia. Trata-se, portanto, de presunção infundada, que não
encontra amparo no contexto probatório dos autos.
II.3.2 - Ausência de cômputo dos Créditos Adicionais Suplementares e Especiais aprovados por lei e decretos na Relação dos Créditos Adicionais (item 2.2 da ICC)
Base Legal: artigos 85 e 90 da Lei 4.320/64 e art. 127, inciso IV
da Resolução TC 182/2002.
Divergência entre total dos créditos adicionais especiais
apresentados na relação de decretos e o total demonstrado
no Balanço Orçamentário (item 2.4 da ICC)
Base Legal: artigos 85, 90, 91 da Lei 4.320/64 e art. 127, inciso
IV da Resolução TC 182/2002.
Quanto aos créditos suplementares a área técnica aceitou as alegações da defesa.
Dos créditos especiais, passo a analisá-los:
A área técnica verificou que a Relação dos Créditos Adicionais Especiais, elaborada pela Prefeitura (fls. 787), totalizou R$ 547.740,00.
Porém, neste montante não foram computados os créditos adicionais especiais no total de R$ 1.971.370,01 conforme demonstrado
a seguir:
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2043
2044
2054
2067
2068
2081
Total

Leis nºs

Natureza de Crédito: Especiais
Decretos nºs
Valores (Em $)
179
1.173.370,01
180
60.000,00
222
40.000,00
297
413.000,00
298
150.000,00
331
135.000,00
1.971.370,01

Fonte PCA fls. 897, 898,923,950,951, 973
Em defesa, a gestora alega que o erro foi decorrente da não
consolidação dos fundos municipais e que o Decreto n. 179, Lei
2.043/2010 foi classificado no sistema contábil como Crédito Adicional Suplementar e não como Crédito Especial, motivo pelo qual
solicitou a autorização dessa Egrégia Corte para a alteração nos dados do SISAUD, o que permitirá que a classificação seja corrigida.
A área técnica não aceitou as alegações, pois entendeu que não há
possibilidade de alteração dos dados, visto que as normas de contabilidade aplicadas ao registro contábil das entidades e a elaboração
das demonstrações contábeis é feita com base nos registros contábeis e que esses devem ser realizados de forma tempestiva, e caso
exista a necessidade de retificação de lançamentos por qualquer
motivo, estes devem ser realizados na data corrente, não sendo
possível a elaboração de novas demonstrações contábeis depois de
encerrado um exercício.
Com isso, entendeu a área técnica que a inconformidade não pode
ser afastada, devendo as correções e registros das operações contábeis obedecerem às normas vigentes.
Ora, da análise das peças contábeis encaminhadas pude constatar
que a divergência apurada não afetou o total das despesas empenhadas reconhecidas no Anexo 12 e também não alterou o resultado orçamentário apurado no exercício.
Quanto à solicitação de alteração no Sisaud para que o Decreto
179 seja reclassificado de crédito suplementar para crédito especial, isto não afeta o resultado do patrimônio e também não se trata
de contas cujos saldos são transferidos para o próximo exercício,
não havendo a possibilidade de lançamentos de retificação contábil,
conforme estabelecido nas Normas Brasileiras de Contabilidade. O
correto seria apenas a justificativa da divergência apresentada em
notas explicativas.
Diante dos fatos, afasto a irregularidade e recomendo ao atual gestor que ao apurar divergência no sistema orçamentário que não tenha reflexos no resultado orçamentário e/ou patrimonial, esta deve
ser apenas justificada através de notas explicativas.
II.3.3 - Divergência entre o total da despesa autorizada demonstrada no balancete analítico da despesa orçamentária
por função e o total da despesa autorizada demonstrado na
movimentação de créditos evidenciados na relação dos créditos adicionais (item 2.5 da ICC)
Base Legal: artigos 85, 90, 91 da Lei 4.320/64 e art. 127, inciso
IV da Resolução TC 182/2002.
Em defesa, a gestora afirma que a inconsistência refere-se à ausência da consolidação dos créditos adicionais.
A área técnica não aceitou as alegações da defesa, posto que a
inconformidade apontada tem relação direta com o item 2.2 b) da
ICC, pois envolve a classificação incorreta do Decreto n. 179/10
como Credito Adicional Suplementar e não como Crédito Especial.
Recorro às razões de decidir já lançadas quando analisei o item
II.3.2, ratificando-as integralmente para afastar a presente irregularidade.
II.3.4 - Divergência na composição patrimonial da conta Ativo Real Líquido no valor de R$ 273,10 (item 2.7 da ICC)
Base Legal: artigo 85 da Lei 4.320/64
Divergência na composição patrimonial da conta Bens Móveis no valor de R$ 3.562,00 (item 2.8 da ICC)
Base Legal: artigo 85 da Lei 4.320/64
Divergência na composição patrimonial da conta Estoques
no valor de R$ 3.562,00 (item 2.9 da ICC)
Base Legal: artigo 85 da Lei 4.320/64
Em defesa, a gestora admitiu os erros e para corrigi-los alterou o
Balanço Patrimonial – Anexo 14.
A área técnica não aceitou as alegações da defesa, pois conforme
as Normas Brasileiras de Contabilidade caso exista a necessidade
de retificação de lançamentos por qualquer motivo, estes devem
ser realizados na data corrente, não sendo possível a elaboração de
novas demonstrações contábeis depois de encerrado um exercício.
Assiste razão a área técnica, pois estes valores afetam o resultado
do patrimônio e também são contas cujos saldos são transferidos
para o próximo exercício, havendo a possibilidade de lançamentos
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de retificação contábil, conforme estabelecido nas Normas Brasileiras de Contabilidade.
Entretanto, as divergências apuradas não acarretaram nenhum prejuízo à prestação de contas, pois se referem a 0,002% e 0,027%,
respectivamente, do total do Ativo Real Líquido, cabendo apenas
esclarecer ao gestor, de modo a aprimorar as suas prestações de
contas futuras que os ajustes à conta do Ativo Real Líquido sejam
conciliados e seus lançamentos realizados no exercício corrente,
sendo apresentadas notas explicativas por ocasião do encaminhamento da Prestação de Contas Anual.
II.3.5 - Divergência entre o saldo da Dívida Ativa contabilizado no Balanço Patrimonial e o registrado no Demonstrativo da Dívida Ativa (item 2.10 da ICC)
Base Legal: artigo 85 da Lei 4.320/64
Em defesa, a gestora afirma que houve duplicidade da inscrição da
dívida ativa no Demonstrativo da Dívida Ativa, gerando a divergência, além de uma diferença de R$ 0,15 sendo emitido novo Balanço
Patrimonial.
A área técnica não aceitou as alegações, pois conforme as Normas
Brasileiras de Contabilidade, não se pode alterar o Balanço Patrimonial após o encerramento do exercício.
Assiste razão à área técnica, entretanto, vejo que a divergência
remanescente de R$ 0,15 não trouxe prejuízo à análise das contas.
II.3.6 - Divergência entre o saldo do grupo de contas Restos a Pagar registrado no Balanço Patrimonial e o evidenciado no Demonstrativo da Dívida Flutuante no valor de R$
11.500,00 (item 2.11 da ICC)
Base Legal: artigo 85 da Lei 4.320/64
Em defesa, a gestora informa que o Balanço encaminhado não estava consolidado e que, portanto, estava enviando o Balanço Consolidado com os valores corretos.
A área técnica não aceitou as alegações, pois conforme as Normas
Brasileiras de Contabilidade, não se pode alterar o Balanço Patrimonial após o encerramento do exercício.
Assiste razão à área técnica, entretanto, a divergência de R$
11.500,00 não trouxe prejuízo à análise das contas, pois se refere
a 0,086% do total do Ativo Real Líquido.
II.3.7 - Divergência entre o saldo de Restos a Pagar demonstrado na movimentação de Restos a Pagar e o contabilizado
no Balanço Patrimonial (item 2.12 da ICC)
Base Legal: artigo 85 da Lei 4.320/64 e ao art. 127 inciso II da
Resolução TC 182/2002.
Em defesa, a gestora alegou vários erros de contabilização e algumas divergências que ainda não foram apuradas.
A área técnica não aceitou as alegações da defesa, visto que foram
mantidas divergências não apuradas entre as contas de Restos a
Pagar Processados e Não Processados.
Assiste razão à área técnica, entretanto verifiquei que as divergências estão entre os saldos finais das contas Restos a Pagar Processados e Não Processados e que a somatória das duas contas
mantém uma divergência de R$ 11.500,00 já analisadas no item
II.3.5 deste voto.
Diante dos fatos, mantenho a irregularidade, entretanto vejo que
a divergência não trouxe prejuízo na análise das contas, visto que
seu total refere-se a 0,086% do total do Ativo Real Líquido.
II.3.8 - Divergência entre o balancete e o Anexo XIV no valor
de R$ 82.407,08 (item 2.13 da ICC)
Base Legal: artigos 85 da Lei 4.320/64
A gestora fez as correções na conta do Ativo Real Líquido e encaminhou novo Balanço Patrimonial.
A área técnica não aceitou as alegações, pois conforme as Normas
Brasileiras de Contabilidade, não se pode alterar o Balanço Patrimonial após o encerramento do exercício.
Assiste razão à área técnica, entretanto, vejo que a divergência
de R$ 82.407,08 não trouxe prejuízo à análise das contas, pois se
refere a 0,618% do total do Ativo Real Líquido.
II.3.9 - Divergência entre o balancete e o Anexo XV (item
2.14 da ICC)
Base Legal: artigos 85 da Lei 4.320/64
A gestora alega que para dirimir a divergência apontada pela área
técnica, enviou novo relatório o qual apura o saldo da movimentação do exercício, onde se pode visualizar o valor registrado na receita e a Dedução para formação do FUNDEB, com o seu respectivo
saldo devidamente conciliado.
A área técnica não aceitou as alegações, pois conforme as Normas
Brasileiras de Contabilidade, não se pode alterar a Demonstração
das Variações Patrimoniais – Anexo VX após o encerramento do
exercício.
Verifiquei que no Balancete Analítico está registrada a receita orçamentária pelo valor bruto e somado indevidamente a dedução do
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Fundeb.
Ao analisar o Anexo XV (fls. 143/144) com o novo (fls. 2538/2539)
encaminhado pela gestora, verifiquei que os valores da receita orçamentária não foram alterados e que a divergência apontada no
Balancete Analítico se trata apenas de erro na evidenciação, não
comprometendo o resultado do exercício.
Diante dos fatos expostos, afasto a irregularidade, pois o erro de
evidenciação não comprometeu o resultado do exercício.
III – CONCLUSÃO
Neste sentido, divergindo parcialmente das manifestações da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que
seja aprovada a decisão que ora submeto ao Colegiado:
I – pelo CONHECIMENTO do Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas e, no mérito, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se irretocável o Parecer
Prévio TC 029/2013, constante do processo TC nº 1902/2011, recomendando à Câmara Municipal de São Gabriel da Palha a aprovação com ressalva da Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de São Gabriel da Palha, sob a responsabilidade da Sra.
Raquel Ferreira Mageste Lessa, Prefeita Municipal no exercício de
2010;
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-9030/2013,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezessete de
maio de dois mil e dezesseis, à unanimidade, conhecer o Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de
Contas e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o Parecer Prévio TC 029/2013, constante do processo TC-1902/2011,
recomendando à Câmara Municipal de São Gabriel da Palha a
aprovação com ressalva da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, sob a responsabilidade da
Sra. Raquel Ferreira Mageste Lessa; e arquivando os autos após
o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os Senhores Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Relator, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio
Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
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- 407/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2431/2014
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADORES
RESPONSÁVEL - VANDERSON ALONSO LEITE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADORES EXERCÍCIO DE 2014 - REGULAR COM RESSALVA - DETERMINAÇÕES - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1. RELATÓRIO
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tado de Esportes e Lazer - SESPORT, relativa à conduta do senhor
Vanderson Alonso Leite, no exercício de suas funções administrativas no decorrer do exercício financeiro de 2013.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas
resultou o Relatório Técnico Contábil RTC 184/2015 em que
foram identificados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI 1107/2015, nos
termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar
DECM 992/2015, promovendo-se a citação do responsável para
apresentação de justificativas e documentos no prazo de 30 dias improrrogáveis. Devidamente citado, o responsável juntou tempestiva
justificativa/documentação.
Após, foram os autos encaminhados à 2ª Secretaria de Controle Externo, que elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC
283/2015, fls. 358-373 que assim concluiu:
III PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, tendo em vista que parte dos indícios de irregularidades apontados no Relatório Técnico Contábil 184/2015 não foram
justificados e/ou saneados, conforme analisado nos itens II.3 e II.5
(Subitens 3.5.1.2 e 3.5.3.3 do RTC 184/2015) desta instrução, sugerimos ao Exmº Conselheiro Relator que a Prestação de Contas
Anual da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (SESPORT), que
teve como ordenador de despesas o senhor Vanderson Alonso Leite,
no exercício de 2013, seja julgada irregular.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 5343/2015, opinou-se, fl. 375, pela irregularidade das contas
do senhor Vanderson Alonso Leite, frente à Prefeitura Municipal de
Montanha, no exercício de 2013.
Por sua vez, opinou o Ministério Público de Contas, fls. 378-379,
pelo julgamento pela regularidade com ressalvas das contas, por
entender serem as irregularidades de natureza formal.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos conclusos.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
No caso em comento, objetivamente, compartilho do entendimento
alcançado e explicitado pelo Ministério Público de Contas no Parecer PPJC 6905/2015, no sentido de que as contas devem ser
julgadas regulares com ressalvas, na medida em que as irregularidades sustentadas pela área técnica tanto na ICC 283/2015, quanto
na ITC 5343/2015, no meu entender, caracterizam impropriedades
de natureza formal que não representam reflexos de natureza grave, nem tampouco dano injustificado ao erário.
Demais disso, entendo que a determinação de medidas específicas (delineadas no dispositivo desta decisão) seja capaz de corrigir
as impropriedades identificadas pela área técnica deste Tribunal de
Contas.
3. DECISÃO
Em face do exposto, em consonância com o Ministério Público de
Contas e divergindo da área técnica, VOTO nos seguintes termos:
a) Pela REGULARIDADE COM RESSALVA das contas do senhor
Vanderson Alonso Leite, frente à Secretaria de Estado de Esportes
e Lazer - SESPORT, no exercício de 2013, na forma do inciso II do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
b) Pela DETERMINAÇÃO ao atual gestor da Secretaria de Estado
de Esportes e Lazer - SESPORT, conforme art. 86, da Lei Complementar 621/2012 e com o §2º, art. 162, do Regimento Interno,
para que:
Realize a adequação dos registros contábeis dos bens móveis pendentes de demonstração de registros, conforme apontado na Instrução Contábil Conclusiva – ICC 283/2015, Item II. 3 (Subitem
3.5.1.2 do RTC 184/2015), para a próxima prestação de contas;
Diante da necessidade de realização de baixa de bens móveis, esta
seja executada em conformidade com as legislações vigentes, especialmente, os artigos 74 a 81 do Decreto Estadual 1.110-R/2002,
no que for pertinente;
Junte aos autos para avaliação todo e qualquer documento que seja
citado e que complemente as informações da prestação de contas
anual, conforme prevê a Instrução Normativa TC 28 de 26/11/2013
e alterações.
Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2431/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
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Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia doze de abril de
dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Julgar regular com ressalvas as contas do senhor Vanderson
Alonso Leite, frente à Secretaria de Estado de Esportes e Lazer SESPORT, no exercício de 2013, na forma do inciso II do artigo 84
da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal;
2. Determinar ao atual gestor da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT, conforme art. 86, da Lei Complementar
621/2012 e com o §2º, art. 162, do Regimento Interno, para que:
Realize a adequação dos registros contábeis dos bens móveis pendentes de demonstração de registros, conforme apontado na Instrução Contábil Conclusiva – ICC 283/2015, Item II. 3 (Subitem
3.5.1.2 do RTC 184/2015), para a próxima prestação de contas;
Diante da necessidade de realização de baixa de bens móveis, esta
seja executada em conformidade com as legislações vigentes, especialmente, os artigos 74 a 81 do Decreto Estadual 1.110-R/2002,
no que for pertinente;
Junte aos autos para avaliação todo e qualquer documento que seja
citado e que complemente as informações da prestação de contas
anual, conforme prevê a Instrução Normativa TC 28 de 26/11/2013
e alterações;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr.
Luciano Vieira, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 12 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC- 431/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-12167/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SESA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
ASSUNTO - SAESA DO BRASIL LTDA EPP
RESPONSÁVEIS - RAFAEL FREITAS DE ARAÚJO E ANGELA MARIA
DA SILVA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO - SECRETARIA ESTADUAL DE
SAÚDE – SESA - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 23/2015 –
IMPROCEDÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Trata o presente feito de Representação proposta pela sociedade empresária SAESA DO BRASIL LTDA EPP, protocolada em 05/10/2015,
comunicando possíveis irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico 23/2015 da Secretaria Estadual de Saúde – SESA, cujo objeto é
o “Registro de Preços para prestação de Serviço – Impressão departamental (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), com valor estimado de
R$ 15.079.599,12 (quinze milhões, setenta e nove mil, quinhentos
e noventa e nove reais e doze centavos).
Conforme fl. 18, o representante encaminhou ao TCEES cópia da
impugnação de sua autoria, relativa ao pregão mencionado, informando que a peça foi tempestivamente protocolada junto à SESA,
devendo ter sido respondida até 24/09/2015, o que não havia ocorrido até 05/10/2015.
Ato contínuo, os responsáveis foram notificados para informarem se
a empresa Saesa do Brasil teria protocolizado tempestivamente a
impugnação e caso afirmativo, se a mesma já teria sido respondida,
conforme Decisão Monocrática Preliminar DECM 1921/2015.
Às Fls. 33, os notificados confirmaram a tempestividade da impugnação, mas admitiram não ter respondido no prazo previsto no edi-
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tal, já que o instrumento convocatório estaria suspenso sine die
para que o setor técnico da Secretaria de Saúde pudesse ter tempo
hábil para resposta a todas as impugnações.
Através da Manifestação Técnica de Chefia MTC 78/2015, foi sugerido que os pregoeiros da SESA fossem notificados para informarem
ao TCEES no caso do prosseguimento da licitação, o que foi acatado
pela DECM 2227/2015.
Em 21/12/2015 o pregoeiro titular da SESA, Sr. Rafael Freitas de
Araújo, protocolou documentos de fls. 70-136, comprovando que a
impugnação foi respondida, com provimento parcial, e que a licitação seria retomada em 08/01/2016.
Encaminhados os autos à área técnica, foi elaborada a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 599/2016, que opinou pela improcedência
da representação.
De igual forma, também o Ministério Público de Contas, em manifestação de fl.146 opinou pela improcedência da representação.
É o relatório.
VOTO
TC 12167/2015
Trata o presente feito de Representação proposta pela sociedade empresária SAESA DO BRASIL LTDA EPP, protocolada em 05/10/2015,
comunicando possíveis irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico 23/2015 da Secretaria Estadual de Saúde – SESA, cujo objeto é
o “Registro de Preços para prestação de Serviço – Impressão departamental (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), com valor estimado de
R$ 15.079.599,12 (quinze milhões, setenta e nove mil, quinhentos
e noventa e nove reais e doze centavos).”
Conforme fl. 18, o representante encaminhou ao TCEES cópia da
impugnação de sua autoria, relativa ao pregão mencionado, informando que a peça foi tempestivamente protocolada junto à SESA,
devendo ter sido respondida até 24/09/2015, o que não havia ocorrido até 05/10/2015.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, resta a análise do mérito da presente representação.
Nesse ponto, há um particular a ser destacado. Conforme manifestação da área técnica de fls. 18, o mérito da presente cingiu-se à
irregularidade quanto à ausência de resposta à impugnação protocolada pela representante junto à SESA. O mesmo entendimento
foi corroborado na Instrução Técnica Conclusiva ITC 599/2016, nos
seguintes termos:
“(...)
III – LIMITAÇÃO DE ESCOPO
Conforme dito anteriormente, a representação trata de ausência de
resposta da CPL/Sesa à impugnação protocolada pelo representante
em face do Pregão eletrônico 23/2015.
Sendo assim, em consonância com o disposto no item 7.5 do manual
de Auditoria de Conformidade do TCEES e nas NAGs 4200 e 4310.1,
é preciso registrar, como limitação de escopo, que a presente Instrução Técnica abrange apenas o conteúdo denunciado, não
tecendo nenhuma outra consideração sobre demais elementos presentes os autos, inclusive quanto ao edital da mencionada licitação.” (grifamos)
Assim sendo, observando a documentação juntada pelo Pregoeiro
da SESA, às fls. 75/86, que houve manifestação da SESA em relação à referida impugnação.
Diante do exposto, respeitando o limite de escopo, sem mais a
acrescentar, entendo pela improcedência da presente representação.
CONCLUSÃO:
Face ao exposto, acompanhando integralmente a manifestação do
corpo técnico, corroborado pelo Ministério Público de Contas, considerando as razões acima apontadas, VOTO com base nos artigos
95, I e 99, § 2º, da LC nº 621/2012, pela IMPROCEDÊNCIA da
presente Representação.
Cientifique-se a Representante do teor da decisão a ser proferida.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-12167/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezenove de
abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, considerar improcedente a presente representação, dando ciência ao representante
e arquivando os autos, após o trânsito em julgado, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Ma-
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noel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 19 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-440/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2911/2014
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES DP MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADORES
RESPONSÁVEL - TATIANA PREZOTTI MORELLI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2013 – REGULAR C/ QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. AUDITORA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
DE VITÓRIA – IPAMV, referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade da senhora TATIANA PREZOTTI MORELLI, Diretora-Presidente do IPAMV.
Por meio da Análise Inicial de Conformidade AIC 492/2014
(fls. 04/07) e da Instrução Técnica Inicial ITI 196/2015 (fl.
08), manifestou-se a área técnica pela notificação da ordenadora
para que apresentasse documentação ausente na PCA ou presente,
mas sem a assinatura dos responsáveis.
Por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM 361/2015
(fl. 11), acompanhando a área técnica, determinou-se a notificação
da responsável para que apresentasse os documentos não anexados à PCA encaminhada e os anexados sem a devida assinatura da
gestora.
Apresentada a documentação solicitada (fl. 27), nos termos do Relatório Técnico Contábil RTC 325/2015 (fls. 31/45) e da Instrução Técnica Inicial n.º 1727/2015 (fl. 47), a área técnica
opinou pela citação da responsável para apresentar suas justificativas, visto que encontrou indícios de irregularidade no que diz respeito a não conformidade entre os valores pagos/transferidos pelo
Município e os valores registrados pelo Instituto.
Ordenou-se a citação da Sra. Tatiana Prezotti Morelli, por meio da
Decisão Monocrática Preliminar DECM 1756/2015 (fls. 49/50),
de lavra do então relator, Conselheiro em Substituição Eduardo Perez.
Acerca das irregularidades apontadas no RTC 325/2015 e na ITI
1727/2015, a responsável apresentou suas justificativas e juntou
documentação de apoio (fls. 58/106), alegando, em suma, que os
valores contabilizados no IPAMV encontravam-se em consonância
com os repasses efetuados, inexistindo indicativo de irregularidade.
Nos termos da Instrução Contábil Conclusiva ICC 303/2015 (fls.
111/116) e da Instrução Técnica Conclusiva ITC 5510/2015
(fl. 118), entendeu a área técnica pelo saneamento das irregularidades, sendo as alegações da responsável pertinentes, passíveis
de comprovar a inexistência de divergência entre os valores pagos
pelo Município e os registrados pelo Instituto. Opinou, ao final, pela
regularidade da Prestação de Contas Anual, com quitação à Sra.
Tatiana Prezotti Morelli.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer PPJC
6733/2015 (fl. 120), de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, acompanhou a manifestação técnica.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85 da
Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a área técnica e
o Ministério Público de Contas, VOTO pela REGULARIDADE da
Prestação de Contas Anual do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
– IPAMV, relativa ao exercício de 2013, dando-se quitação à
responsável, senhora TATIANA PREZOTTI MORELLI.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2911/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezenove de
abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, julgar regular a Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência e Assistência dos
servidores dos municípios de Vitória – IPAMV, relativa ao exercício
de 2013, dando quitação à responsável, Sra. Tatiana Prezotti Morelli, arquivando os autos, após o trânsito em julgado, nos termos
da proposta de voto da Relatora, Auditora Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento o Senhor Conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, a Senhora Auditora Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, os Senhores Conselheiros Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr.
Luciano Vieira, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 19 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
AUDITORA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC- 488/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7660/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE VITÓRIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - MARCOS MARINHO DELMAESTRO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 2º BIMESTRE DE 2015 – EXCLUSÃO DA UNIDADE GESTORA DO SISTEMA CIDADES/WEB – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. AUDITORA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Bimestral (Cidades-Web) do Fundo Municipal dos Direitos do
Idoso de Vitória, referente ao 2º bimestre de 2015.
O responsável informou que o Fundo Municipal ainda não foi implementado, pois não houve previsão orçamentária nem abertura de
conta bancária para o exercício de 2015, motivo pelo qual requereu
a inativação do cadastro no Sistema Cidades-Web.
Nos termos da Manifestação Técnica de Chefia n. 82/2015 (f.
29/33), a 4ª Secretaria de Controle Externo informou que a providência adequada à situação do Fundo consiste na sua EXCLUSÃO
do sistema de prestação de contas, com o posterior arquivamento
do processo.
Em seguida, o Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 35,
da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou a sugestão técnica.
Considerando que o Fundo ainda não foi implementado, inexistindo,
portanto, dever de prestar contas, e que tal entendimento foi recentemente adotado no processo TC n. 6233/2015, acompanho
a proposta técnica.
VOTO
Pelo exposto, acolho o posicionamento da área técnica e do Ministério Público de Contas e proponho VOTO pela EXCLUSÃO do Fundo
do Sistema Cidades-Web e pelo ARQUIVAMENTO dos presentes
autos, com fundamento no art. 330, inciso IV, do Regimento Interno.
Cientifique-se o Secretário Municipal de Assistência Social de Vitória
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7660/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de maio
de dois mil e dezesseis, à unanimidade, excluir o Fundo Municipal
dos Direitos do Idono do Sistema Cidades-Web, dando ciência ao
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interessado, e arquivando os autos, após o trânsito em julgado,
nos termos da proposta de voto da Relatora, Auditora Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação o Senhor Conselheiro
José Antônio Almeida Pimentel, Vice-Presidente no exercício da Presidência, a Senhora Auditora Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, os
Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 03 de maio de 2016.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Vice-Presidente no exercício da Presidência
AUDITORA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC- 489/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-11844/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE VITÓRIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - MARCOS MARINHO DELMAESTRO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 3º BIMESTRE DE 2015 – EXCLUSÃO DA UNIDADE GESTORA DO SISTEMA CIDADES/WEB – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. AUDITORA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Bimestral (Cidades-Web) do Fundo Municipal dos Direitos do
Idoso de Vitória, referente ao 3º bimestre de 2015.
O responsável informou que o Fundo Municipal ainda não foi implementado, pois não houve previsão orçamentária nem abertura de
conta bancária para o exercício de 2015, motivo pelo qual requereu
a inativação do cadastro no Sistema Cidades-Web.
Nos termos da Manifestação Técnica de Chefia n. 83/2015 (f.
7/11), a 4ª Secretaria de Controle Externo informou que a providência adequada à situação do Fundo consiste na sua EXCLUSÃO
do sistema de prestação de contas, com o posterior arquivamento
do processo.
Em seguida, o Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 13,
da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou a sugestão técnica.
Considerando que o Fundo ainda não foi implementado, inexistindo,
portanto, dever de prestar contas, e que tal entendimento foi recentemente adotado no processo TC n. 6233/2015, acompanho
a proposta técnica.
VOTO
Pelo exposto, acolho o posicionamento da área técnica e do Ministério Público de Contas e proponho VOTO pela EXCLUSÃO do Fundo
do Sistema Cidades-Web e pelo ARQUIVAMENTO dos presentes
autos, com fundamento no art. 330, inciso IV, do Regimento Interno.
Cientifique-se o Secretário Municipal de Assistência Social de Vitória
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-11844/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de maio
de dois mil e dezesseis, à unanimidade, excluir o Fundo Municipal
dos Direitos do Idono do Sistema Cidades-Web, dando ciência ao
interessado, e arquivando os autos, após o trânsito em julgado,
nos termos da proposta de voto da Relatora, Auditora Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação o Senhor Conselheiro
José Antônio Almeida Pimentel, Vice-Presidente no exercício da Presidência, a Senhora Auditora Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, os
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Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 03 de maio de 2016.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Vice-Presidente no exercício da Presidência
AUDITORA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC- 490/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-13100/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE VITÓRIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - MARCOS MARINHO DELMAESTRO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 4º BIMESTRE DE 2015 – EXCLUSÃO DA UNIDADE GESTORA DO SISTEMA CIDADES/WEB – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. AUDITORA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Bimestral (Cidades-Web) do Fundo Municipal dos Direitos do
Idoso de Vitória, referente ao 4º bimestre de 2015.
O responsável informou que o Fundo Municipal ainda não foi implementado, pois não houve previsão orçamentária nem abertura de
conta bancária para o exercício de 2015, motivo pelo qual requereu
a inativação do cadastro no Sistema Cidades-Web.
Nos termos da Manifestação Técnica de Chefia n. 84/2015 (f.
5/9), a 4ª Secretaria de Controle Externo informou que a providência adequada à situação do Fundo consiste na sua EXCLUSÃO do
sistema de prestação de contas, com o posterior arquivamento do
processo.
Em seguida, o Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 11,
da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou a sugestão técnica.
Considerando que o Fundo ainda não foi implementado, inexistindo,
portanto, dever de prestar contas, e que tal entendimento foi recentemente adotado no processo TC n. 6233/2015, acompanho
a proposta técnica.
VOTO
Pelo exposto, acolho o posicionamento da área técnica e do Ministério Público de Contas e proponho VOTO pela EXCLUSÃO do Fundo
do Sistema Cidades-Web e pelo ARQUIVAMENTO dos presentes
autos, com fundamento no art. 330, inciso IV, do Regimento Interno.
Cientifique-se o Secretário Municipal de Assistência Social de Vitória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-13100/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de maio
de dois mil e dezesseis, à unanimidade, excluir o Fundo Municipal
dos Direitos do Idono do Sistema Cidades-Web, dando ciência ao
interessado, e arquivando os autos, após o trânsito em julgado,
nos termos da proposta de voto da Relatora, Auditora Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação o Senhor Conselheiro
José Antônio Almeida Pimentel, Vice-Presidente no exercício da Presidência, a Senhora Auditora Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, os
Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 03 de maio de 2016.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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Vice-Presidente no exercício da Presidência
AUDITORA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC- 502/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1950/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARAPARI
ASSUNTO - INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO
EXCIPIENTE - EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
ADVOGADOS - WILER COELHO DIAS (OAB/ES 11.011) E CAROLINE VERISSÍMO PORTELA (OAB/ES 21.287)
EMENTA: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO EM FACE DO CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – NÃO RECONHECER A SUSPEIÇÃO ALEGADA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Incidente de Suspeição interposto pelo Sr. Edson
Figueiredo Magalhães, por meio de seus advogados regularmente
constituídos, que pugna pela determinação da nulidade do Acórdão
TC nº 1932/2015, proferido pelo Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, conferida nos autos do Processo TC 9741/2013.
O referido julgamento examinou a Representação apresentada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que narrava irregularidades atinentes a repasses federais relativos ao Programa de
Combate e Controle de Endemias pela Prefeitura Municipal de Guarapari que insurgiu contra o Acórdão TC 1932/2015 (TC 1732/2011)
o qual julgou parcialmente procedente a Representação apresentada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e aplicou
multa individual de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao Senhor Edson
Figueiredo Magalhães.
Em resumo, a argumentação trazida pelo excipiente repousa-se na
suspeição de que entre ele e o referido julgador há uma “relação de
inimizade capaz de afetar a necessária imparcialidade do julgamento”, motivada, essencialmente, por rivalidade política no município
de Guarapari com membros da família Borges.
Em despacho exarado às fls. 48/53, pelo excelentíssimo Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, ora excepto, assinala sua lisura
e profissionalismo e salienta os aspectos puramente técnicos que
nortearam seu julgamento, a saber: “a Instrução Técnica de Conclusiva ITC 4047/2015; e o Parecer do Ministério Público de Contas
5204/2015”. Não reconhecendo, portanto, a suspeição suscitada.
Consta às fls. 54/56 dos autos, decisão preliminar da Presidência
desta Corte de Contas, tendo em vista que determinando a distribuição destes autos por dependência ao Processo TC 982/2016 e
em razão da prevenção determinou a remessa a este Gabinete.
Em sua Manifestação (fls.137/142), o Conselheiro Excepto reiterou
sua manifestação anterior (fls. 48/53), alegando ainda, a intempestividade do expediente e da preclusão do pedido de suspeição; a
falta de base legal para ocorrência de suspeição e o caráter inexato
e incompatível do excipiente.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Como visto, trata-se de exceção de suspeição oposta em face do
Exmo. Conselheiro do TCEES, Sérgio Manoel Nader Borges, pelo
Sr. Edson Figueiredo Magalhães.
O presente incidente foi manifestado em 16.03.2016, isto é, aproximadamente um mês após a publicação do Acórdão TC-1932/2015,
que julgou a Representação TC 9741/2013 no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - DOETCEES, no dia
22/02/2016 (fl. 15), alvo da presente exceção de suspeição.
Nota-se que não resta dúvida que momento da publicação o Acórdão, o Excipiente tomou conhecimento de quem era o Relator.
Ressalta-se que o incidente de suspeição deve ser manifestado pelo
interessado, na primeira oportunidade que lhe coube nos autos, em
respeito ao artigo 340 do RITCEES e ao que versa o artigo 305, do
CPC, qual seja, antes de transcorridos os 15 dias contados do fato
que ocasionou a exceção de suspeição.
Acerca da tempestividade a jurisprudência dos Tribunais é uníssona,
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vejamos:
Ementa: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. EXCIPIENTE QUE NÃO É PARTE. ILEGITIMIDADE. ARGÜIÇÃO INTEMPESTIVA. INADMISSIBILIDADE DA EXCEÇÃO. 1. Obtém-se de consulta ao sistema processual da Seccional de origem que o Excipiente não é parte na ação de
que tirada a presente Exceção de Suspeição. 2. “Somente as partes e o MP têm legitimidade ativa para opor exceção de suspeição
( CPC 304)” (NERY JUNIOR). No mesmo sentido: AImp 8, Relator
(a): Min. CEZAR PELUSO (Presidente), julgado em 10/08/2011, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 05/09/2011
PUBLIC 06/09/2011; EXSUSP 0003192-59.2008.4.01.3600/MT,
Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL I’TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Rel.Conv. JUÍZA FEDERAL ROSIMAYRE GONÇALVES DE CARVALHO (CONV.), QUARTA TURMA, e-DJF1 p.263 de 17/11/2009. 3.
Está dito que o Excipiente requereu ingresso na lide. Não se sabe,
no entanto, sob que modalidade (litisconsorte? terceiro?). A petição de ingresso (ainda) não foi decidida no juízo de origem, sendo
inviável ao Tribunal antecipar-se na decisão, sob pena de (vedada)
supressão de instância. 4. Além disso, conforme consignado na
resposta do Excepto, com corroboração do Ministério Público Federal, o fato apontado objetivamente pelo Excipiente
como prova da parcialidade seria conduta do Excepto em relação a evento ocorrido em fevereiro de 2014. A exceção,
entrementes, somente foi ajuizada em 26/05/2014, quando
já expirado o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no CPC , art. 305
. 5. Exceção de suspeição de que não se conhece. TRF-1 - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO EXSUSP 84854520144013100 (TRF-1) Data de
publicação: 03/09/2014
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. JUIZ ZONAL. AUDIÊNCIAS. TRATAMENTO ÁSPERO COM ADVOGADO. INIMIZADE CAPITAL COM A PARTE
(ART. 135, I, CPC). PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AGÜIDA
PELO PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL. ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. “A exceção de suspeição deve ser ajuizada
no prazo de 15 dias, contados do fato que a ocasionou, sob
pena de preclusão.” (TSE, Agravo nº. 6795, Relator: Ministro ANTONIO CEZAR PELUSO, julgado em 24.08.2006). (TRE-PB - EXC:
353 PB , Relator: JOÃO BENEDITO DA SILVA, Data de Julgamento:
18/09/2008, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Data 26/09/2008)
(grifei)
Portanto, impõe-se a intempestividade do presente incidente.
Ademais, ainda que fosse tempestivo, inteirei-me das alegações do
excipiente e dos documentos juntados e, constatei que se abrigou
em narrar fatos de sua trajetória política e ao fato do Conselheiro
manter raízes com o município de Guarapari, o que a meu ver, tratase de suposições que não configura a imparcialidade do conselheiro
em seu julgamento.
Temos que o douto conselheiro decide com base no princípio do
livre convencimento motivado, como bem demostrado em sua manifestação às fls. 125/130, ratificada na nova manifestação de fls.
137/142.
Inclusive no caso em concreto, utilizou-se integralmente dos fundamentos técnicos exarados pelo corpo técnico-profissional deste
Tribunal de Contas e do Parecer do Ministério Público de Contas da
lavra do Procurador de Contas, Luís Henrique Anastácio da Silva, a
saber: Manifestação Técnica Preliminar - MTP 601/2013 , Manifestação Técnica Preliminar - MTP 527/2014, Instrução Técnica Inicial
- ITI 1325/2014, Instrução Técnica Conclusiva - ITC 4047/2015 e
Parecer do Ministério Público de Contas - Parecer PPJC 5204/2015.
Ressalta-se que o Acórdão TC 1932/2015, apenas com a abstenção
do voto, por suspeição, do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, foi acompanhado por todos os demais conselheiros, sem
divergência:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-9741/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia oito de dezembro de dois mil e quinze, sem divergência, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1- Acolher as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Edson Figueiredo Magalhães, no que diz respeito ao item 2.1 do voto
do Relator, pelos fundamentos ali expendidos;
2- Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Edson Figueiredo Magalhães, no que diz respeito ao item 2.3 do voto
do Relator, pelos fundamentos ali expendidos;
3- Considerar parcialmente procedente a Representação apresentada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na forma do artigo 95, inciso II e 99, § 2º, ambos da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a manutenção da seguinte irregularidade;
4- Aplicar multa individual, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ao Sr. Edson Figueiredo Magalhães, ante a infringência do artigo
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art. 70, parágrafo único CF/88; art. 2º, da Lei municipal 1263/90;
art. 6º, , “b” do Decreto 1651/95 e portaria 648/GM/2006, e da
constatação de prática de ato com grave infração à norma legal ou
regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, prevista no artigo 135, II, da Lei Complementar 621/2012, e artigo 389, II, da Resolução TC 261/2013;
5- Dar ciência à Delegacia Regional do Trabalho a respeito da matéria tratada no item 2.2 do voto do Relator, referente às condições
de trabalho oferecidas pelo Município de Guarapari aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias (Equipamento de Proteção Individual, uniforme e material de trabalho), a
fim de que sejam tomadas as providências que entender cabíveis.
6- Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
Absteve-se de votar, por suspeição, o Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun.
Ou seja, tais acusações aqui manifestadas pelo excipiente, ainda
que fossem tempestivas, estão circunscritas aos campos da suspeita e da presunção, enquanto que o Acórdão TC 1932/2015, proferido pelo Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, se mostrou
fundamentado e sustentado em termos estritamente técnicos, o que
não autoriza o manejo deste incidente, não se sustentando, sob
qualquer ótica, a alegada suspeição do Conselheiro, razão pela qual
a exceção deve ser rejeitada.
Por constituir garantia fundamental imanente à ideia de Estado Democrático de Direito, tal afastamento deve ocorrer quando houver
provas robustas do comprometimento da imparcialidade do julgador.
Nesse passo, auxilio-me do prejulgado desta Corte, Acordão nº TC
803/2015, que trouxe o entendimento já proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a exceção “para ser acolhida,
deve restar sobejamente demonstrada pelo excipiente, com apoio
em elementos de persuasão indene de dúvidas”, o que não se vivenciou nestes autos.
DECISÃO
Diante do exposto, VOTO pelo não reconhecimento da suspeição
alegada.
Dê-se ciência ao excipiente e, após o trânsito em julgado, arquivese.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1950/2016,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dez de maio de
dois mil e dezesseis, sem divergência, não reconhecer a suspeição
alegada, dando ciência ao excipiente, e arquivando os autos após
o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Domingos Augusto Taufner.
Absteve-se de votar, por impedimento, o Sr. Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges e por suspeição, o Sr. Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, Domingos Augusto
Taufner, Relator, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano
Vieira, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 10 de maio de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-275/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2528/2014 (APENSO TC 2292/2010)
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RESPONSÁVEL - GERALDO ALVES HENRIQUE
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - CONHECER - NEGAR PROVIMENTO - MANTER ACÓRDÃO TC-554/2013 - AR-
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QUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, por intermédio de
seu Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, objetivando
tornar insubsistente o Acórdão TC nº 554/2013, prolatado às fls.
1217/1228 dos autos do Processo TC nº 2292/2010, em apenso,
que julgou regular com ressalvas a Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência de Cachoeiro de Itapemirim - IPACI, relativa ao exercício de 2009, sob a responsabilidade do Sr. Geraldo Alves
Henrique, Presidente Executivo.
Em síntese, argumenta o recorrente “que o julgamento constante
do Acórdão TC nº 554/2013 não pode prosperar em virtude de nulidade insanável que macula o processo desde o voto do Conselheiro
Relator, Domingos Augusto Taufner, decorrentes da violação do devido processo legal e da ausência de interveniência obrigatória do
Ministério Público”.
Registre-se que este Relator votou, às folhas 12/13, pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração, bem como pela notificação ao Sr. Geraldo Alves Henrique para que, no prazo de 30
(trinta) dias, apresentasse suas contrarrazões em face do recurso
interposto, sendo acompanhado pelo Plenário deste Egrégio Tribunal
de Contas, conforme Decisão TC nº 3933/2014 (fl. 14).
O gestor foi notificado, através do Termo de Notificação nº 0980/2014
(fl. 20), apresentando suas contrarrazões, que fora acostada às folhas 24/29.
A área técnica deste Egrégio Tribunal de Contas, através da 8ª Secretaria de Controle Externo, nos termos da Instrução Técnica de
Recursos nº 55/2015 (fls. 32/39), opinou pelo CONHECIMENTO e,
quanto ao mérito, pela NULIDADE do v. Acórdão atacado.
O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador, Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer PPJC nº
3695/2015, exarado, à folha 44, em consonância com a área técnica, opinou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este Relator para emissão de voto para
efeito de deliberação do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério
Público Especial de Contas, opinaram pelo conhecimento do presente recurso e, quanto ao mérito, pela nulidade do Acórdão TC
nº 554/2013, tendo a área técnica se manifestado conclusivamente, nos termos da Instrução Técnica de Recursos nº 55/2015 (fls.
2599/2634), verbis:
[...]
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Observa-se que o Plenário, por meio da Decisão TC – 3933/2014,
conheceu do presente Recurso de Reconsideração, haja vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade.
No que tange à tempestividade das contrarrazões apresentadas pelo
recorrido, verifica-se que o mesmo foi devidamente notificado, sendo tempestiva sua manifestação protocolizada neste Tribunal em
15/12/2014 (recibo de entrada de documento às fls. 23).
DO MÉRITO
Em síntese apertada, requer o Parquet de Contas que o Acórdão
TC – 554/2013 seja declarado nulo, ante a inexistência de oitiva do
Ministério Público de Contas após as alegações da defesa e juntada de documentação aos autos na sustentação oral, documentação
esta que, segundo o Plenário, tiveram o condão de afastar as irregularidades.
Foram apresentadas as seguintes razões de divergência:
AUSÊNCIA DE INTERVENIÊNCIA OBRIGATÓRIA DO ÓRGÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Alega o recorrente que o julgamento constante do Acórdão TC –
554/2013 não pode prosperar em virtude de nulidade insanável que
macula o processo desde o voto do Conselheiro Relator à época,
Domingos Augusto Taufner, decorrentes da violação do devido processo legal e da ausência de interveniência obrigatória do Ministério
Público de Contas.
Aduziu que, nos termos preceituados pelo art. 3º, inciso II, da Lei
Complementar nº 451/08 - Lei Orgânica do Ministério Público de
Contas do Estado do Espírito Santo, competem aos Procuradores
Especiais de Contas emitir parecer escrito em todos os processos
sujeitos à apreciação do Tribunal, na forma que dispuser a norma
interna do Ministério Público Especial de Contas e a Lei Orgânica
do Tribunal de Contas, com exceção dos processos administrativos
internos.
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Outrossim, nos termos no art. 2º da lei citada, “aos membros do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado aplicam-se,
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Orgânica do
Ministério Público Estadual, pertinentes a direitos, garantias, prerrogativas, vedações, regime disciplinar e forma de investidura”.
Ademais, dispõe a Resolução TC – 261/13 – RITCEES: “art. 303. Encerrada a instrução, os autos serão remetidos ao Ministério Público
junto ao Tribunal para emissão de parecer escrito”.
Nesse contexto, entende o recorrente que não restam dúvidas de
que é prerrogativa dos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas se manifestarem, por escrito, em qualquer processo ou procedimento sujeito à apreciação do Tribunal de Contas.
Para o Parquet, quando a defesa oral e a juntada de novos documentos têm o condão de alterar o entendimento outrora adotado,
significa que a instrução foi reaberta, tornando obrigatória a manifestação do Ministério Público, consoante disposto no art. 303 do
RITCEES. Qualquer entendimento em sentido contrário iria de encontro às suas prerrogativas, cerceando a sua atuação e, por consequência, acarretando a nulidade do ato praticado sem sua anterior
oitiva.
O recorrido, por sua vez, alega, em síntese, que:
A instrução não foi reaberta após a sustentação oral que levou o
Conselheiro Relator a direcionar seu voto pela aprovação das contas
com ressalvas;
O art. 328 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo é claro ao dar ao Conselheiro Relator a possibilidade
de continuar o julgamento, após a sustentação oral, mesmo quando
da apresentação de documentos;
Inexiste determinação que vincule ou obrigue nova oitiva do Ministério Público;
Não houve prejuízo às prerrogativas ministeriais e entender o contrário seria o mesmo que propor revogação tácita do artigo 328 do
RITCEES;
Durante o julgamento estava presente o representante do Ministério
Público que, no entanto, manteve-se silente, não tendo manifestado
desejo de vistas dos autos após a apresentação da sustentação oral
e dos documentos anexados, como poderia fazer.
Aceitar a obrigatoriedade de que o processo retorne ao Ministério
Público seria o mesmo que aceitar que o juiz, após a manifestação
das partes em alegações finais, retorne os autos à análise individual
do requerente e/ou requerido, num contínuo perpétuo, sem que se
desse uma solução definitiva para o caso;
É ato discricionário do Conselheiro Relator a continuação do julgamento após a sustentação oral, mesmo com a apresentação e juntada de documentos, não se podendo falar em anulação do Acórdão
guerreado.
Passemos à análise dos argumentos acima elencados.
Examinando os argumentos do Recorrente em relação ao presente item, verifica-se que, de fato, a Lei Complementar 451/2008,
que dispõe sobre a criação na estrutura orgânica do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo do Ministério Público Especial
de Contas, em seu art. 3º, elenca as atribuições do referido órgão
e, dentre elas, encontra-se a emissão de parecer escrito em todos
os processos sujeitos à apreciação do Tribunal, conforme a seguir
transcreve-se:
Art. 3º. Compete aos Procuradores Especiais de Contas, além de
outras atribuições na Norma Interna do Ministério Público Especial
de Contas:
I - promover a defesa da ordem jurídica, representando contra a
ilegitimidade ou irregularidade de qualquer despesa;
II - emitir parecer escrito em todos os processos sujeitos à
apreciação do Tribunal na forma que dispuser a Norma Interna do Ministério Público Especial de Contas e a Lei Orgânica
do Tribunal de Contas, com exceção dos processos administrativos internos;
III - interpor os recursos e requerer as revisões previstas em lei;
IV - juntar documentos, produzir provas e requerer medidas ou diligências que julgar necessárias;
V - comparecer às sessões do Tribunal Pleno;
VI - prover as medidas necessárias ao efetivo respeito ao ordenamento jurídico;
VII - encaminhar os Títulos Executivos emitidos pelo Tribunal de
Contas, por meio de ofício, a fim de que os órgãos competentes
adotem as providências cabíveis. (grifou-se)
Segundo o art. 2º, também da LC 451/2008, “aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado aplicam-se,
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Orgânica do
Ministério Público Estadual, pertinentes a direitos, garantias, prerrogativas, vedações, regime disciplinar e forma de investidura”.
Ademais, dispõe a Resolução TC – 261/13 – RITCEES: “art. 303. En-
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cerrada a instrução, os autos serão remetidos ao Ministério Público
junto ao Tribunal para emissão de parecer escrito”.
Constata-se, no caso dos autos que, com base na defesa oral e documentos juntados naquela ocasião, o Exmo. Relator afastou todas
as irregularidades. Vejamos:
No tocante ao mérito, com base nas alegações da defesa na sustentação oral e documentação juntada aos autos, passo à análise das
irregularidades mantidas, de forma individualizada. Vejamos:
1. Ausência do Demonstrativo de Gastos com a Administração do RPPS (1.7.1.2).
[...]
Por fim, cabe observar que, com a juntada dos documentos trazidos
na defesa oral, constatou-se que não houve irregularidade na aplicação do limite de gastos do Instituto de Previdência.
Por todo o exposto, entendo que a irregularidade em tela perde razão de ser e pode ser afastada.
2. Falta de Recebimento da Contribuição Patronal e dos Servidores em Regime de Parcelamento de Débito para com o
RPPS, conforme autorizados na LOA de 2008 (1.2.2.1).
[...]
Com base em todo o exposto e na farta documentação trazida pela
defesa onde constam inclusive cópias dos diversos termos de reparcelamento citados na sustentação oral, entendo que a irregularidade
ora mantida pela Área Técnica está em condições de ser afastada.
[...]
Considerando os argumentos expostos na fundamentação deste
voto e também todos documentos trazidos aos autos pelo gestor a
partir de argumentação oral, VOTO, com fulcro no inciso I do art.
84 c/c art. 87 da Lei Complementar nº 621/2012, pela REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas, dando-se quitação ao responsável, Senhor Geraldo Alves Henrique.
Discordando do argumento do recorrido, entende-se que, quando
a defesa oral e a juntada de documentos levam à modificação do
entendimento antes adotado pelo Conselheiro Relator significa que
a instrução foi reaberta, tornando obrigatória a manifestação do
Ministério Público antes do julgamento.
Trata-se de prerrogativa dos membros do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas se manifestarem, por escrito, em qualquer processo ou procedimento sujeito à apreciação do Tribunal de Contas,
com exceção dos processos administrativos internos, e a ausência
desta manifestação pode ter como consequência a nulidade do processo.
Não se duvida da afirmação do recorrido de que o art. 328, do RITCEES dá ao Conselheiro Relator a possibilidade de continuar o julgamento, após a sustentação oral, mesmo quando da apresentação
de documentos, se não forem novos, consoante disposição do § 7º
do art. 421 do RITCEES.
A interpretação que se coaduna com o sistema, quando se trata de
documentos novos, que se subsumem ou não ao prefalado preceito
regimental, é a de que, em se tratando de documentos não constantes dos autos antes da ocasião da sustentação oral, da manifestação
do Ministério Público de Contas não se pode prescindir.
Também o fato do representante do Ministério Público ter se mantido silente durante a defesa oral do recorrido não elide possível
nulidade quando a razão de decidir se funda na apresentação de
novos documentos, os quais o Parquet desconhecia. A manifestação
naquele momento processual era apenas uma faculdade do parquet.
Assim, independentemente da presença do representante do Ministério Público de Contas à sessão de julgamento e da possibilidade
deste solicitar vistas dos autos, entende-se que, com exceção dos
procedimentos administrativos internos, todo e qualquer processo,
antes do respectivo julgamento e diante de novas provas, deve ser
remetido à Procuradoria Geral de Contas para manifestação.
Uma vez inequívoco o interesse do Ministério Público em se manifestar nos processos de contas, vez envolver interesse público,
corrobora-se com o entendimento de que a ausência da oitiva do
parquet trouxe prejuízo ao legítimo exercício do órgão e ao devido
processo legal, razão pela qual o Acórdão recorrido deve ser declarado nulo.
CONCLUSÃO
Por tudo o que foi exposto, opina-se pelo conhecimento do presente Recurso de Reconsideração, corroborando com o entendimento do recorrente de que a ausência da oitiva do Parquet trouxe prejuízo ao legítimo exercício do órgão e ao devido processo legal, razão pela qual o Acórdão recorrido deve
ser declarado nulo, determinando-se, após, o regular trâmite
do processo, na forma regimental e legal. – grifei e negritei
Por seu turno, o douto Representante do Parquet de Contas, através
do Parecer PPJC nº 3695/2015, de folha 44, acompanhou na íntegra
a área técnica.
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Registre-se, que este Relator, em atendimento ao artigo 156, da
Lei Complementar nº 621/2012, oportunizou ao Senhor Geraldo Alves Henrique, Presidente Executivo do Instituto de Previdência de
Cachoeiro de Itapemirim - IPACI, que apresentasse suas contrarrazões, em face do presente recurso, conforme voto e Decisão TC nº
3933/2014, às folhas 12/14.
O Senhor Geraldo Alves Henrique, em suas contrarrazões, argumentou, em síntese, que “não há em se falar de prejuízo de
prerrogativas do Ministério Público Especial de Contas, nem
da ausência do controle sob as contas de interesse público,
nem de nenhuma ilicitude que tenha o condão da anulação
do Acórdão vergastado”.
Abordou, ainda, o gestor que, conforme disposição regimental,
“constitui ato discricionário do Conselheiro Relator a continuação do julgamento após a sustentação oral, mesmo com
a apresentação e juntada de documentos, não se pode falar
em anulação do Acórdão guerreado”.
Lado outro, cabe ressaltar que na 67ª Sessão Ordinária, realizada
em 26/09/2013, houve sustentação oral, sendo as notas taquigráficas, memorial e documentos foram acostados, às folhas 698/704
e 706/1202, dos autos do Processo TC nº 2292/2010, em apenso.
Denota-se que fora juntada, às folhas 694/696, dos autos do Processo TC nº 2292/2010, em apenso, o relatório emitido pelo Eminente Conselheiro Relator, Dr. Domingos Augusto Taufner, o qual se
extrai a seguinte informação, verbis:
[...]
Após a sustentação oral solicito a juntada de toda a documentação
produzida nessa fase, e seu posterior envio à Secretaria Geral de
Controle Externo e, ato contínuo, sejam os autos encaminhados à
Área Técnica competente para análise e manifestação.
Não obstante referida informação, constato, à folha 704, relativamente às Notas Taquigráficas, que o Eminente Conselheiro Relator,
Dr. Domingos Augusto Taufner, assim se pronunciou, litteris:
Solicito que as notas taquigráficas sejam inseridas no processo,
bem como algum documento, que acaso a parte tenha entregue.
Mantenho o processo em pauta para avaliar a possibilidade
de proferir voto na próxima sessão. – grifei e negritei
Registre-se que o Processo TC nº 2292/2010 foi retirado de pauta na Sessão Ordinária realizada, em 03/10/2013, posteriormente
foi reenviado à Secretaria Geral das Sessões – SGS para pauta de
31/10/2013.
Na Sessão Ordinária realizada em 04/11/2013, o Eminente Conselheiro Relator, Dr. Domingos Augusto Taufner, proferiu voto, às
folhas 1206/1216 daqueles autos, pela regularidade com ressalvas,
dando-se quitação ao Sr. Geraldo Alves Henrique, expedindo-se determinação, sendo acompanhado pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, conforme Acórdão TC nº 554/2013 ora atacado.
O corpo técnico e o douto Representante do Parquet de Contas entenderam que após a juntada das notas taquigráficas e documentos,
em sede de sustentação oral, deveriam os autos ser analisados pelo
Ministério Público Especial de Contas.
O douto Representante do Parquet de Contas, na peça recursal,
suscita que antes do julgamento e diante de novas provas, os autos
deveriam ter sido remetidos àquele Órgão para manifestação, sem o
que estará o processo maculado de nulidade absoluta, mencionando
o artigo 246, do Código e Processo Civil – CPC, bem como em entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Cabe ressaltar que o artigo 246 do Código e Processo Civil – CPC,
assim dispõe, litteris:
Art. 246. É nulo o processo, quando o Ministério Público não
for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.
Parágrafo único. Se o processo tiver corrido, sem conhecimento do
Ministério Público, o juiz o anulará a partir do momento em que o
órgão devia ter sido intimado. – grifei e negritei
Frisa-se, que o douto Representante do Parquet de Contas, em sua
exordial, argumenta o seguinte, verbis:
[...]
Cumpre ressaltar que existe interesse inequívoco em manifestar-se nos presentes autos, vez envolver interesse público no
tocante a processo de contas. Logo, em aplicação analógica
do art. 82, inciso III do Código de Processo Civil, o Conselheiro relator, por meio de despacho, deveria ter provocado o
Ministério Público de Contas a se manifestar. – grifei e negritei
Frisa-se, que o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Contas,
Resolução TC nº 261/2013, assim preceitua, in verbis:
Art. 328. Por ocasião da sustentação oral, as partes poderão requerer a juntada de documentos.
Parágrafo único. Após a sustentação oral PODERÁ o Relator
prosseguir no julgamento ou na apreciação do processo ou
adiá-lo para o cumprimento de diligências que entender per-
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tinentes, assim como determinar a juntada da documentação
aos autos. – grifei e negritei
Denota-se que a sustentação oral, relativa ao Processo TC nº
2292/2010, que originou o v. Acórdão atacado foi realizada em
26/09/2013, sendo aqueles autos retirados de pauta na Sessão
Ordinária realizada, em 03/10/2013, e, após a convicção do Eminente Relator, o mesmo foi reenviado à Secretaria Geral das Sessões – SGS para pauta de 31/10/2013, sendo adiado na ocasião, vindo a ser julgado na Sessão Ordinária realizada em
05/11/2013, não havendo pedido de vistas, tendo sido o Relator acompanhado, por unanimidade, pelo Plenário deste Egrégio
Tribunal de Contas.
Assim sendo, transcreve-se o voto do Eminente Conselheiro, Dr.
Domingos Augusto Taufner, constante das folhas 1206/1216, dos
autos do Processo TC nº 2292/2010, em apenso, no que se refere
ao enfrentamento das irregularidades, verbis:
[...]
FUNDAMENTAÇÃO
No tocante ao mérito, com base nas alegações da defesa na sustentação oral e documentação juntada aos autos, passo à análise das
irregularidades mantidas, de forma individualizada. Vejamos:
1. Ausência do Demonstrativo de Gastos com a Administração do RPPS (1.7.1.2).
[...]
Por fim, cabe observar que, com a juntada dos documentos
trazidos na defesa oral, constatou-se que não houve irregularidade na aplicação do limite de gastos do Instituto de Previdência.
Por todo o exposto, entendo que a irregularidade em tela perde
razão de ser e pode ser afastada. – grifei e negritei
2. Falta de Recebimento da Contribuição Patronal e dos Servidores em Regime de Parcelamento de Débito para com o
RPPS, conforme autorizados na LOA de 2008 (1.2.2.1).
[...]
Com base em todo o exposto e na farta documentação trazida
pela defesa onde constam inclusive cópias dos diversos termos de reparcelamento citados na sustentação oral, entendo
que a irregularidade ora mantida pela Área Técnica está em
condições de ser afastada. – grifei e negritei
3. Divergência no Inventário em confronto com a despesa
efetivamente realizada e registrada na Conta de Bens Móveis
de R$54.429,50. (1.4.1.1).
[...]
Por fim, observo ainda que tal irregularidade formal, apesar
de relevante observação, por si somente não justificaria rejeição das contas do gestor por não haver nenhuma evidência de fraude, dolo ou qualquer extravio de bens de qualquer
natureza, cabendo, no meu entender, há ressalva de que o
Gestor atente para as mudanças ocorridas na contabilidade
pública e suas aplicações a partir do exercício de 2013. – grifei e negritei
4. Divergências do Resultado patrimonial (superávit) em
confronto com o resultado do Superávit Orçamentário.
Essa irregularidade está claramente relacionada a anterior,
item 3., por se tratar de mesma diferença, na verdade trata-se
de reflexo dos lançamentos contábeis realizados em função do fato
constatado no item anterior, pois a lógica dos registros contábeis,
de acordo com a Lei nº 4.320/64 é a segregação do plano de contas em sistemas independentes de contas, logo, temos resultados
diferentes nos diferentes sistemas, no caso em tela, patrimonial e
orçamentário. Desta forma, considero essa irregularidade afastada em função da anterior. – grifei e negritei
5. Afetação do Saldo do Resultado Patrimonial de 2009 em
confronto com a conta de Bens de Consumo e Bens Móveis
adquiridos que são mutações qualitativas. (1.5.1.2).
Esta irregularidade esta diretamente relacionada aos itens 3.
e 4 acima, e pelos mesmos motivos sou pelo seu afastamento. – grifei e negritei
6. 1.8.1.1 – Ausência de Inscrição da Dívida Ativa de Obrigação Patronal, com registro de valor em conta inadequada
do grupo de contas de compensação, com falta de Ação de
Cobrança e/ou instrumento efetivo de Parcelamento do Débito Previdenciário Confessado de R$ 8.240,402,57 do Ente
Federativo para o RPPS.
[...]
Cumpre informar, que o posicionamento acima adotado já
foi enfrentado por esta Corte de Contas no Processo TC
2013/2012, que trata da Prestação de Contas Anuais do
Instituto de Previdência do Município de Linhares, conforme Instrução Contábil Conclusiva – ICC 47/2013 (fls. 179 à
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185), que, acompanhando o entendimento da 5ª SCE, foram
julgadas Regulares com Ressalva.
Assim sendo não vislumbro problemas na solução adotada
pelo Gestor e, sou pelo afastamento da irregularidade. – grifei
e negritei
É a fundamentação. Passo a decidir.
DECISÃO
Considerando os argumentos expostos na fundamentação deste
voto e também todos documentos trazidos aos autos pelo
gestor a partir de argumentação oral, VOTO, com fulcro
no inciso I do art. 84 c/c art. 87 da Lei Complementar nº
621/2012, pela REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas, dando-se quitação ao responsável, Senhor Geraldo Alves
Henrique.
VOTO ainda que seja DETERMINADO ao Gestor que, para
os próximos exercícios, atente para as mudanças ocorridas
na contabilidade pública e sua aplicação, facultativa para o
exercício de 2013 e obrigatória a partir do exercício de 2014,
de acordo com a legislação atual. – grifei e negritei
Em assim sendo, necessário é o cotejo da decisão recorrida em
confronto com a situação fático-jurídica que a originou, a fim de se
analisar se subsistem ou não os termos da peça recursal em debate, deste modo, quanto ao item 1. Ausência do Demonstrativo
de Gastos com a Administração do RPPS (1.7.1.2), já na peça
conclusiva – ITC nº 6615/2001, assim se posicionava a área técnica, litteris:
[...]
Considera que a unidade gestora escolheu por não segregar esses valores em conta bancária à parte, e manteve controle extra
contábil para que o limite de gastos permitido para as despesas administrativas no exercício não fosse ultrapassado.
– grifei e negritei
Assim, neste particular, vê-se que a documentação juntada apenas corroborou elementos já constantes dos autos, embora
tenha o Eminente Conselheiro feito menção aos elementos
juntados, a convicção foi formada a partir de elementos já
juntados, porquanto mencionado na Instrução Técnica conclusiva,
conforme antes indicado.
No que se refere ao item 2. Falta de Recebimento da Contribuição Patronal e dos Servidores em Regime de Parcelamento
de Débito para com o RPPS, conforme autorizados na LOA de
2008 (1.2.2.1), o gestor prestou o seguinte esclarecimento, litteris:
[...]
Dos documentos já juntados na resposta ao subitem 1.2.2.1 e os
demais que aqui seguem a Portaria do MPS nº 83/2009, a Lei 6.338
de 29.12.2009 (DOM 30.12.2009) que autoriza a assunção
de parcelamento por parte do Ente Municipal, e os Termos de
Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários. Entende ser instrumentos que responsabilizam o Município. Constam dos referidos termos a previsão de retenção
das parcelas vincendas no FPM — Fundo de Participação dos
Municípios, que visam garantir os repasses das parcelas devidas também pelos gestores futuros, tudo em conformidade
e autorização do MPS. – grife e negritei
Neste particular, entendo que o fato de se ter parcelamento regularmente estabelecido e arguido na fase inicial, tendo sido
apresentado cópias destes na fase de sustentação oral, não tem o
condão de reabrir a fase instrutória, posto que apenas corroborados elementos antes mencionados e de conhecimento
do Parquet de Contas.
Já quanto ao que fora arguido relativamente ao item 3. Divergência no Inventário em confronto com a despesa efetivamente realizada e registrada na Conta de Bens Móveis de
R$54.429,50. (1.4.1.1), percebo que a área técnica assim concluiu, in verbis:
[...]
Portanto, no caso vertente, ocorreu o descumprimento aos
princípios da competência da despesa, da oportunidade, do
contrato e da tempestividade dos registros contábeis não
tendo os valores da sua DVP e Balanço Patrimonial apresentado a indispensável integridade e fidedignidade quando da
formação do saldo da conta de Patrimônio Líquido em face da
permanência da divergência a menor de R$54.454,50, relativa ao credor Cristiano de Souza Elias ME, empenho sob o nº
197/2009, data emissão 21/12/2009, natureza da despesa
4.4.90.52.35 — Equipamento de Processamento de Dados,
Liquidação nº 87/2009 em 10/02/2010, data do pagamento
em 11/02/2010, valor R$ 53.295,00, e do credor João Batista de Miranda Informática ME, empenho nº 198/2009, data
de emissão 21/12/2009, natureza da despesa 4.4.90.52.35
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— Equipamentos de Processamento de Dados, Liquidação nº
27/2009, data da liquidação 25/01/2010, data do pagamento 25/01/2010, valor R$ 1.159,50.
Neste caso, da análise das conclusões realizadas, verifico que foi
possível determinar de onde se originaram as diferenças indicadas no inventário, estando, em meu entendimento, correta a posição externada pelo então Relator, qual seja, vejamo-na:
[...]
observo ainda que tal irregularidade formal, apesar de relevante observação, por si somente não justificaria rejeição
das contas do gestor por não haver nenhuma evidência de
fraude, dolo ou qualquer extravio de bens de qualquer natureza, cabendo, no meu entender, há ressalva de que o Gestor
atente para as mudanças ocorridas na contabilidade pública
e suas aplicações a partir do exercício de 2013
Verifica-se que o então Relator se refere a aspecto formal, ou seja,
entendeu que a irregularidade isoladamente não tem o condão de
macular as contas do gestor em apreço, tendo sido feitas referencias a documentação apenas nos itens anteriormente mencionados.
Deste modo, entendo como mantida a posição do Eminente Relator
quando emitiu voto pelo julgamento das contas como regulares com
ressalvas, relativamente às contas em questão, sendo certo que a
documentação trazida não teve o condão de alterar a fundamentação, ainda que mencionadas, visto que já haviam elementos constantes dos autos que serviram a este propósito,
ali sendo mencionados, não havendo nulidade perpretada,
bem como não ocorreu supressão de prerrogativas do Parquet de Contas, à luz dos elementos constantes dos autos e
da norma regimental antes indicada.
Por todo o exposto, divergindo da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO pelo CONHECIMENTO do presente
recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, por intermédio de seu Procurador Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, para no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume os termos do v. Acórdão TC nº 554/2013
atacado, dando-se ciência aos interessados.
Por fim, proponho VOTO, no sentido de que, após cumpridas as
formalidades devidas, em não havendo expediente recursal, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
VOTO-VISTA
DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
I – RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar das teses defendidas no voto constante deste processo, pedi vista em sessão plenária, o que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade submeto à apreciação
do Colegiado.
Inicialmente assinalo que os presentes autos cuidam de Recurso de
Reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, objetivando tornar insubsistente o Acórdão TC nº 554/2013,
que julgou regular com ressalvas a Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência de Cachoeiro de Itapemirim - IPACI, relativa ao exercício de 2009, sob a responsabilidade do Sr. Geraldo Alves
Henrique, Presidente Executivo, cujo voto do Em. Relator Conselheiro Marco Antônio da Silva foi no seguinte sentido:
“(...)
Deste modo, entendo como mantida a posição do Eminente Relator
quando emitiu voto pelo julgamento das contas como regulares com
ressalvas, relativamente às contas em questão, sendo certo que a
documentação trazida não teve o condão de alterar a fundamentação, ainda que mencionadas, visto que já haviam elementos constantes dos autos que serviram a este propósito,
ali sendo mencionados, não havendo nulidade perpretada,
bem como não ocorreu supressão de prerrogativas do Parquet de Contas, à luz dos elementos constantes dos autos e
da norma regimental antes indicada.
Por todo o exposto, divergindo da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO pelo CONHECIMENTO do presente
recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, por intermédio de seu Procurador Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, para no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume os termos do v. Acórdão TC nº 554/2013
atacado, dando-se ciência aos interessados.
Por fim, proponho VOTO, no sentido de que, após cumpridas as
formalidades devidas, em não havendo expediente recursal, arquivem-se os presentes autos.”
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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Insurge-se o recorrente quanto à nulidade do Acórdão TC 554/2013,
tendo em vista que o voto proferido pelo Em. Relator Domingos
Augusto Taufner não foi antecedido da interveniência obrigatória do
Ministério Público Especial de Contas, após a realização da sustentação oral, restando violado o devido processo legal, razão pela qual
deve ser restabelecido o trâmite processual, na forma regimental e
legal.
Notificado dos termos da Decisão TC 3933/2014, o recorrido, Sr. Geraldo Alves Henrique, apresentou contrarrazões, conforme resumo
da área técnica:
“A instrução não foi reaberta após a sustentação oral que levou o
Conselheiro Relator a direcionar seu voto pela aprovação das contas
com ressalvas;
O art. 328 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo é claro ao dar ao Conselheiro Relator a possibilidade
de continuar o julgamento, após a sustentação oral, mesmo quando
da apresentação de documentos;
Inexiste determinação que vincule ou obrigue nova oitiva do Ministério Público;
Não houve prejuízo às prerrogativas ministeriais e entender o contrário seria o mesmo que propor revogação tácita do artigo 328 do
RITCEES;
Durante o julgamento estava presente o representante do Ministério
Público que, no entanto, manteve-se silente, não tendo manifestado
desejo de vistas dos autos após a apresentação da sustentação oral
e dos documentos anexados, como poderia fazer.
Aceitar a obrigatoriedade de que o processo retorne ao Ministério
Público seria o mesmo que aceitar que o juiz, após a manifestação
das partes em alegações finais, retorne os autos à análise individual
do requerente e/ou requerido, num contínuo perpétuo, sem que se
desse uma solução definitiva para o caso;
É ato discricionário do Conselheiro Relator a continuação do julgamento após a sustentação oral, mesmo com a apresentação e juntada de documentos, não se podendo falar em anulação do Acórdão
guerreado.”
A 8ª Secretaria de Controle Externo, por meio da ITR 55/2015, entendem que:
“(...) quando a defesa oral e a juntada de documentos levam à modificação do entendimento antes adotado pelo Conselheiro Relator
significa que a instrução foi reaberta, tornando obrigatória a manifestação do Ministério Público antes do julgamento.”
Argumentou que havendo juntada de documento novo não se pode
prescindir da manifestação do Ministério Público de Contas, pois
traria prejuízo ao devido processo legal e ao legítimo exercício do
próprio Parquet, uma vez que a realização de defesa oral e juntada
de documentos visam alterar o entendimento que já possa ter sido
adotado até mesmo pelo julgador.
Quanto ao argumento de que o Parquet se mostrou silente durante
o julgamento, entende a área técnica que o não exercício dessa
faculdade não elide de nulidade da tramitação que não observou o
devido processo.
O Ministério Público, através do Parecer PPJC nº 3695/2015, fls. 44,
corrobora integralmente o entendimento da área técnica.
Em seu voto, o Em. Conselheiro Relator do recurso discorda do entendimento do recorrente e da área técnica entende que a defesa
oral e os documentos juntados, por si só, não modificaram o entendimento do Conselheiro Relator, mesmo que levados por ele em
consideração, por este motivo não teriam o condão de reabrir a fase
instrutória, posto que apenas corroborados elementos antes mencionados no processo.
Portanto, o Em. Conselheiro Relator, divergindo da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, votou pelo conhecimento do
Recurso de Reconsideração, para no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo integralmente o Acórdão TC nº 554/2013, do processo
original.
VOTO
Corroboro o entendimento da área técnica de que novos documentos foram juntados e levados em consideração para o convencimento do Conselheiro relator ao proferir seu voto, o qual conduziu os
demais membros do Plenário.
Tanto assim que o relator deixou expresso em seu voto condutor
que argumentos e documentos, especialmente nos dois primeiros
itens fiscalizados, o levaram ao afastamento das irregularidades
atribuídas ao ora recorrido, senão vejamos:
1. Ausência do Demonstrativo de Gastos com a Administração do RPPS (1.7.1.2).
[...]
Por fim, cabe observar que, com a juntada dos documentos trazidos
na defesa oral, constatou-se que não houve irregularidade na aplicação do limite de gastos do Instituto de Previdência.
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Por todo o exposto, entendo que a irregularidade em tela perde razão de ser e pode ser afastada.
2. Falta de Recebimento da Contribuição Patronal e dos Servidores em Regime de Parcelamento de Débito para com o
RPPS, conforme autorizados na LOA de 2008 (1.2.2.1).
[...]
Com base em todo o exposto e na farta documentação trazida pela
defesa onde constam inclusive cópias dos diversos termos de reparcelamento citados na sustentação oral, entendo que a irregularidade
ora mantida pela Área Técnica está em condições de ser afastada.
Assim, o relator deixou a entender que a análise dos argumentos
de defesa oral e dos novos documentos juntados foram levados em
consideração e o levaram a firmar seu convencimento para o voto
final apresentado.
Entendo que tal oportunidade, de firmar ou rever posicionamento
sobre questões postas em julgamento, após apresentação de novos
contextos e documentos, também deve ser conferida ao Ministério
Público atuante nesta Corte de Contas.
Desta forma, peço a compreensão do Relator recursal para discordar de sua decisão, por entender que, neste caso específico, a argumentação e os documentos trazidos em sede de defesa oral tiveram
o condão de reabrir a instrução processual, razão pela qual, nos termos do Regimento Interno desta Corte de Contas, art. 303, os autos
deveriam ter sido remetidos ao Ministério Público para manifestação
antes do julgamento final.
III – CONCLUSÃO
Na forma do exposto, divergindo do entendimento do Em. Relator,
VOTO, para que o Colegiado profira julgamento no seguinte sentido:
CONHECER do presente Recurso de Reconsideração e no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO em razão da ausência de manifestação do
Ministério Público Especial de Contas sobre documento novo, o que
configurou violação ao princípio do devido processo legal;
Pelas razões expostas, ANULAR o Acórdão recorrido TC 554/2013;
DETERMINAR, o restabelecimento do trâmite regular do Processo TC
2292/2010, na forma regimental e legal, com o encaminhamento
dos autos ao d. Representante do MPEC.
Dê-se ciência aos interessados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2528/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia oito de março
de dois mil e dezesseis, por maioria, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Conhecer do presente Recurso de Reconsideração e no mérito
negar provimento;
2. Manter incólume os termos do Acórdão recorrido TC 554/2013,
dando ciência aos interessados;
3. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
Por maioria, vencido o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, que votou pelo provimento do recurso, pela anulação
do Acórdão TC 554/2013 e o reestabelecimento do Processo TC
2292/2010, com encaminhamento dos autos ao MPEC.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Sergio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, Relator, José Antônio Almeida
Pimentel, Domingos Augusto Taufner, e Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun. Presente, ainda, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 08 de março de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia: 31/05/2016
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC- 409/2016 – PLENÁRIO
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PROCESSO - TC-4222/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADORES
RESPONSÁVEL - JOILSON BROEDEL
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2014 - REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Viana, referente ao exercício de 2014, sob a
responsabilidade do Sr. Joilson Broedel.
Após diligências necessárias, a 4ª Secretaria de Controle Externo,
com base no Relatório Técnico Contábil – RTC nº 77/2016, emitiu
a Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 618/2016 (fl. 39), opinando no sentido de que sejam julgadas REGULARES as contas em
apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante o Parecer, de folha
43, da lavra do Procurador, Dr. Luciano Vieira, em consonância com
a área técnica, manifestou-se no mesmo sentido, bem como pela
expedição de quitação ao agente responsável.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art. 29
do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas, dando-se quitação ao agente responsável.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos
da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 618/2016, verbis:
[...]
Considerando a completude apresentada na análise de mérito contida no Relatório Técnico Contábil RTC nº 77/2016, que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 319 do RITCEES, nos manifestamos pelo julgamento do presente feito
nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e
jurídicos descritos na referida peça técnica, que nestes termos
se pronunciou:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta do Sr. Joilson
Broedel, Secretário Municipal, no exercício de funções como ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde de Viana, no exercício
de 2014.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC nº 273/2014, a
análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base
as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC nº 28/2013.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se no sentido de julgar regular a prestação de contas do Sr. Joilson Broedel, na
forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
– grifei e negritei.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas, através
do Parecer, de fl. 43 acompanhou na íntegra o posicionamento da
área técnica.
Ocorre que a Lei Complementar nº 621/2012, estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade,
a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável.
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará
quitação ao responsável. – grifei e negritei
Desse modo, verifico da documentação, constante dos autos, que a
análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela
qual acompanho seu posicionamento.
Desta feita, efetivamente, da análise do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Patrimonial, verifico que não houve inconsistências, estando de acordo com a posição da área técnica, tal qual
externado na instrução antes transcrita.
Registre-se, quanto aos aspectos patrimoniais, que não foram verificadas irregularidades, estando correto o posicionamento técnico e
do representante do Parquet de Contas que, no mesmo sentido, se
manifestaram pela regularidade da presente prestação de contas.
Por todo o exposto, com fulcro nos artigos 84 e 85 da Lei Complementar nº 621/2012, supramencionados, em consonância com a
área técnica e com o Ministério Público Especial de Contas, VOTO
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no sentido de que seja julgada REGULAR a Prestação de Contas
Anual do Fundo Municipal de Saúde de Viana, referente ao exercício
de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Joilson Broedel, dando-lhe
a devida quitação.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4222/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia doze de abril de
dois mil e dezesseis, à unanimidade, julgar regulares as contas do
Fundo Municipal de Saúde de Viana, referente ao exercício de 2014,
sob a responsabilidade do Srs. Joilson Broedel, dando quitação ao
responsável, arquivando os autos, após o trânsito em julgado, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr.
Luciano Vieira, Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 12 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-428/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-13099/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - AMADEU BOROTO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 4º BIMESTRE
DE 2015 – SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral referente ao 4° bimestre de 2015, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, sob a responsabilidade do senhor Amadeu Boroto.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI – 2349/2015 (fls.02), opinando pela Notificação e Citação
do responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar - DECM
2176/2015 (fl.06/07), concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para
o envio dos dados faltantes - Termo de Notificação Nº 3341/2015 e
Termo de Citação Nº 2283/2015. As informações foram prestadas
(fls. 13/14), e os autos encaminhados para análise e manifestação.
Através do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO No 22/2016
(fls.18), a Auditora de Controle Externo – Margareth Cardoso Rocha
Malheiros, constatou que os dados alusivos ao 4° bimestre de 2015,
foram encaminhados, atendendo assim aos Termos de Notificação e
Citação acima referidos. Por via de consequência, propôs o arquivamento do Processo TC 13.099/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer PPJC
669/2016, da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, pelo saneamento da omissão, ante o envio
da Prestação de Contas, conforme segue:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso de suas
atribuições institucionais manifesta-se de acordo com o Relatório
Conclusivo de Omissão – RCO nº. 22/2016, à fl. 18
2. FUNDAMENTAÇÃO
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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 22/2016 e no Parecer do Ministério Público de Contas
PPJC 669/2016, (fls.22).
3. DISPOSITIVO
Face ao exposto, estando o jurisdicionado em conformidade com
a Resolução TC n.º 247/2012, acolho o posicionamento da Área
Técnica e do Parquet Especial de Contas, e VOTO na forma do art.
330, IV, da Resolução TC n.º 261/2013, pelo ARQUIVAMENTO dos
presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-13099/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezenove de
abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, tendo em vista o saneamento da omissão, arquivar estes autos, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Relator, José Antonio Almeida Pimentel, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 19 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-429/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3915/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E
PLANEJAMENTO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - ROBSON LEITE NASCIMENTO, JOSÉ EDUARDO
FARIA DE AZEVEDO E DAVI DINIZ DE CARVALHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2014 – REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento do exercício financeiro de 2014,
sob a responsabilidade dos senhores Robson Leite Nascimento
(Período 13/7/2012 a 2/1/2014); José Eduardo Faria de Azevedo
(Período 2/1/2014 a 11/3/2014) e Davi Diniz de Carvalho (Período
11/3/2014 a 31/12/2014)
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal por meio do
ofício OF/Nº 062/SEP/GABSEC, em 31/3/2015, recepcionado pelos
protocolos 53263/2015-1 e 53266/2015-4 (fls. 5 e 13). Nos termos
do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, foi observado, portanto, o prazo regimental.
Em seguida os autos foram levados a 1ª Secretaria de Controle Externo que elaborou a Analise Inicial de Conformidade AIC 37/2015
(fls.19/25) concluindo, após a verificação dos arquivos encaminhados em mídia digital, que o processo encontra-se apto para instrução técnica.
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A mesma Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório Técnico Contábil RTC 205/2015 (fls.27/52), onde constatou indício
de irregularidade quanto ao item “3.6.1.” – Registro Patrimoniais de
Bens Móveis, por consequência, sugere a citação do responsável.
Em consonância com o RTC 205/2015, o Auditor de Controle Externo – Cesar Douglas de Lima Gozzoli, através da Instrução Técnica Inicial – ITI 1881/2015, opina pela citação do responsável.
Ato continuo, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM
2038/2015 (fls.57/58), concedendo o prazo de 30 dias para o envio
dos dados faltantes – Termo de Citação N° 2175/2015 (fl.59).
Em resposta ao termo de citação acima mencionada o gestor encaminhou a documentação protocolizada sob o n° 67785/2015-9
(fls.115/127), e os autos encaminhados para análise e manifestação.
Dando prosseguimento ao feito, a 1ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC 23/2016 (fls.
130/141), concluindo nos seguintes termos:
A análise desta prestação de contas pautou-se na verificação dos
elementos, bem como dos demonstrativos contábeis, os quais devem evidenciar a boa e regular aplicação e controle dos recursos
públicos, nos termos do Regimento Interno desse Tribunal de Contas e das legislações pertinentes. Considerando que compete exclusivamente ao Auditor de Controle Externo, no âmbito da sua atuação em controle de recursos e bens públicos, elaborar relatórios de
auditoria e instruções técnicas de apoio às decisões dos relatores
e do Plenário do Tribunal de Contas, nos termos do art. 6º, inciso
III, da Lei Complementar 622, CONCLUIMOS, com fundamento no
art. 144, inciso I, da Lei Complementar 621/2012, que as contas da
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento - SEP, de responsabilidade dos senhores Robson Leite Nascimento (Período
13/7/2012 a 2/1/2014); José Eduardo Faria de Azevedo (Período 2/1/2014 a 11/3/2014) e Davi Diniz de Carvalho (Período
11/3/2014 a 31/12/2014), relativamente ao exercício de 2014,
sejam julgadas REGULARES.
Através da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 406/2016,
(fls.143), o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas –
NEC, acompanhou a ICC 23/2016, na qual concluiu pela regularidade da prestação de contas.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público Especial de Contas este se manifestou mediante Parecer PPJC
534/2016 (fls.146/147), da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, pugna para que seja a prestação de
contas em exame julgada REGULAR, com fulcro no art.84, I, da Lei
Complementar 621/2012.
É o relatório.
2– FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que
as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2014, são bastante razoáveis e
coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
Cumpre esclarecer que a sugestão para o julgamento pela REGULARIDADE das contas anuais foi procedida com base em análise
limitada das informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais
encaminhadas a esta Corte de Contas e, por conseguinte, não envolve o resultado de eventuais processos de fiscalização oriundos de
denúncias, representações e outros expedientes, e processos de tomada de contas especial que devem integrar processos específicos
submetidos a apreciação ou julgamento deste Tribunal de Contas.
3 – DISPOSITIVO:
Face ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO:
3.1 para que sejam julgadas REGULARES as contas da Secretaria
de Estado de Economia e Planejamento - SEP, relativa ao exercício
financeiro de 2014, nos termos do art. 84, inciso I da Lei Complementar 621/2012, dando-se quitação ao responsável, em conformidade com o art. 85 do mesmo diploma legal.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3915/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezenove
de abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, julgar regulares
as contas da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento SEP, relativas ao exercício financeiro de 2014, nos termos do art.
84, inciso I da Lei Complementar 621/2012, sob a responsabilidade
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dos Srs. Robson Leite Nascimento, José Eduardo Faria de Azevedo
e Davi Diniz de Carvalho, dando-lhes quitação, em conformidade
com o art. 85 do mesmo diploma legal, arquivando os autos, após
o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Relator, José Antonio Almeida Pimentel, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas
Sala das Sessões, 19 de abril de 2016
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC- 430/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-11179/2014
JURISDICIONADO - SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES E
OBRAS PÚBLICAS – SETOP
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RESPONSÁVEIS - FÁBIO NEY DAMASCENO E JOÃO VICTOR DE
FREITAS ESPÍNDULA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – SETOP – EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 10/2014 - EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Trata o presente caso de Representação com pedido de concessão de
medida cautelar, proposta pelo Ministério Público de Contas, questionando o Edital de Concorrência Pública 10/2014, lançado pela
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP, cujo
objeto é a “contratação de empresa de engenharia para prestação
de serviços de GERENCIAMENTO, APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL,
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO
COMPLEXO VIÁRIO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE
VITÓRIA E CARIACICA (4ª PONTE), NA REGIÃO METROPOLITANA
DA GRANDE VITÓRIA”.
Em síntese, o representante alega que o objeto da contratação pretendida pelo Edital 10/2014, visa o gerenciamento, supervisão e
fiscalização das obras de outra Concorrência Pública, qual seja, a
CP 006/2013.
Ocorre que, o referido procedimento também foi objeto de questionamento pelo Ministério Público de Contas (Processo TC 393/2014),
afirmando então o representante que, “se o procedimento licitatório
para a consecução das obras encontra-se eivado de vícios, como
consectário lógico e em observância a economicidade e ao princípio
da eficiência, não há qualquer fundamento para que se dê continuidade à Concorrência Pública n. 010/2014.”
Aponta, em síntese, os seguintes indícios de irregularidades:
Da impossibilidade de contratação de prestação de serviços de gerenciamento, apoio técnico-operacional, supervisão e fiscalização de
obras públicas;
Da deficiência do projeto básico/termo de referência;
Da existência restritiva de comprovação de qualificação técnica.
Ao final, requereu a concessão de medida cautelar determinando
a suspensão do edital, bem como a procedência da representação
para que seja reconhecida a ilegalidade do certame.
Encaminhados os autos à área técnica para manifestação, foram
elaboradas as Manifestações Técnicas Preliminares MTP 813/2014,
do Núcleo de Engenharia e MTP 816/2014, do Núcleo de Cautelares,
sendo que esta opinou pelo indeferimento da medida cautelar
por não vislumbrar um dos requisitos para sua concessão, qual seja
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o perigo da demora, visto que a licitação, inicialmente designada
para o dia 17/11/2014, foi suspensa sine die, conforme publicação
datada de 12/11/2014, constante à fl. 99.
Em razão da realização de eleições e mudança na Gestão Estadual,
proferi despacho determinando a oitiva do atual Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, para que o mesmo informasse
o atual andamento da licitação em comento.
Em Ofício datado de 25/01/2016, o atual gestor informa que a licitação CP 010/2014 foi definitivamente cancelada, conforme publicação anexada (fl. 111).
Ato contínuo, o processo foi encaminhado á área técnica para manifestação, ocasião em que foi elaborada manifestação MTP 98/2016,
no sentido de extinção do processo sem julgamento de mérito,
em razão do cancelamento da licitação objeto da representação.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, por meio
do PPJC 538/2016 (fl. 123).
É o relatório.
VOTO
TC11179/2014
Trata o presente caso de Representação com pedido de concessão de
medida cautelar, proposta pelo Ministério Público de Contas, questionando o Edital de Concorrência Pública 10/2014, lançado pela
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP, cujo
objeto é a “contratação de empresa de engenharia para prestação
de serviços de GERENCIAMENTO, APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL,
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO
COMPLEXO VIÁRIO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE
VITÓRIA E CARIACICA (4ª PONTE), NA REGIÃO METROPOLITANA
DA GRANDE VITÓRIA”.
Conforme narrado, após os trâmites regulares, o responsável informa o cancelamento da licitação objeto da representação.
Diante do cancelamento da referida licitação, ocorrida antes da concessão de qualquer medida cautelar, verifica-se a ocorrência de perda superveniente do objeto impugnado, sendo aplicável à espécie
as disposições do artigo 307 §6º do Regimento Interno desta Corte,
que assim dispõe:
Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na hipótese do art. 20, inciso
XXII, deste Regimento, com absoluta prioridade, para análise.
(...)
§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado quando,
determinada a prestação de informações e antes da concessão da
medida cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades
apontadas pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução
de mérito. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 001, de
27.8.2013).
Conforme manifestação da área técnica, o caso em questão retrata situação em que ausente o interesse processual, caracterizado
diante do cancelamento do certame, que ocasionou a perda superveniente do objeto impugnado, devendo o processo ser entinto sem
julgamento de mérito, na forma do art. 267, VI do CPC então vigente, atual artigo 485, VI do Novo CPC.
Diante do exposto, sem mais o que acrescentar, acompanhando
integralmente a área técnica e o Ministério Público de Contas,
VOTO pela EXTINÇÃO dos presentes autos SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do artigo 307, §6º, da Resolução TC 261/2013, c/c 485, VI do
Novo Código de Processo Civil, bem como seja dada CIÊNCIA ao
Representante do teor da decisão tomada por este Tribunal de
Contas, nos termos do art. 307, §7º da resolução TC 261/2013.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-11179/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezenove de
abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, extinguir os presentes
autos sem resolução de mérito, dando ciência ao representante
e arquivando os autos, após o trânsito em julgado, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 19 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC- 434/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7639/2011
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
INTERESSADO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE SÃO MATEUS
RESPONSÁVEIS - LUIZ CARLOS SOSSAI, SELESTE DE ARAÚJO
ZANCANELLA, JADIR ALVES DOS SANTOS, LUIZ CLÁUDIO PINHEIRO BARCELLOS, JOSÉ ROBERTO CASTRO GOMES, JADIR CARMINATI BACHETTI, WESLEY TAVARES DA COSTA, E PCF ENGENHARIA
S/S LTDA
TERCEIRO INTERESSADO - CONSÓRCIO ÁGUAS DE CRICARÉ
ADVOGADO - GUSTAVO VARELLA CABRAL (OAB-ES Nº 5.879)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE SÃO MATEUS - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - EDITAL Nº 002/2011 - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Trata-se de solicitação protocolizada em 01/12/2011 neste Tribunal, pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo/Promotoria de Justiça Cível da Comarca de São Mateus, para análise do
Procedimento Licitatório relativo à Concorrência Pública - Edital
nº 002/2011, conduzido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto
(SAAE) de São Mateus.
De acordo com o Edital (fls. 10), a Concorrência nº 002/2011, do
tipo Menor Preço do Valor Mensal de Locação, tem por objeto a “contratação de Sociedades Empreiteiras para a Locação de ATIVOS,
precedida de Concessão do Direito Real de Uso das Áreas, do Projeto Executivo e da Execução das Obras de Implantação de: Sistema
de Captação de Água e Tratamento de Esgoto”.
Insta frisar que, em razão da complexidade do assunto e por se tratar de uma modalidade nova de contratação, esta Corte de Contas
decidiu realizar um Estudo de Caso (Processo TC 5617/2012 – Decisão TC 3121/2012) para aferir a possibilidade jurídica da Administração Pública realizar licitação visando à contratação de Sociedades
Empreiteiras para Locacão de Ativos, cuja decisão foi pela possibilidade jurídica de celebração da contratação (Acórdão 635/2013),
com as ressalvas ali destacadas.
No referido Acórdão foi decidido também pelo prosseguimento da
instrução do presente processo a fim de proceder à análise dos termos do Edital de Concorrência Pública 02/2011.
Nos presentes autos, o Plenário, por meio da Decisão 676/2014
(fls. 4001/4002), decidiu “conceder medida cautelar a fim de
determinar o Prefeito Municipal de São Mateus, Sr. Amadeu Boroto,
que se abstenha de formalizar o contrato ou qualquer outro procedimento de contratação proveniente do procedimento licitatório Concorrência Pública nº 002/2011 com o Consórcio Águas de Cricaré,
vencedor do certame até posterior análise do edital por parte desta
Corte de Contas, e, caso já tenha firmado o contrato, que proceda à
paralização na fase em que se encontrar o processo”.
O Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO, por meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP 205/2014 (fls. 4022/4047) e o
Núcleo de Cautelares (NAC), através da Manifestação Técnica Preliminar MTP 220/2014 (fls. 4048/4053) e da Análise de Edital de Licitação AE-L 2/2014 (fls. 4054/4086) apontaram indicativos de irregularidades, razão pela qual elaborou-se a Instrução Técnica Inicial
ITI 251/2014 (fls. 4087/4152) sugerindo a citação dos responsáveis
e a anulação do certame.
Após citação dos responsáveis, por meio da DECM 359/2014
(4153/4154), o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas, elaborou a
IEC 30/2014 (fls. 4549/4649) mantendo as irregularidades.
Ocorre que o SAAE de São Mateus protocolizou perante este Tribu-
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nal, o ofício OF SAAE/SMA/DIR/029/2015 (fls. 4679) informando
a revogação do Edital de Concorrência Pública 02/2011, cujo
aviso foi publicado no Diário oficial do dia 05/02/2015 (fls. 4683).
Assim, seguindo os trâmites regimentais, a 4ª Secretaria de Controle Externo, por meio da MTP 158/2015 (fls. 4696/4701) concluiu
pela extinção do processo sem julgamento de mérito, tendo em
vista a revogação da licitação em questão.
O Núcleo Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva ITC 2735/2015 (fls. 4712/4721) concluindo no mesmo sentido, in verbis:
“3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Sugere-se, preliminarmente, que o presente processo seja renomeado como representação e não como denúncia, pois se enquadra no tipo previsto nos artigos 183/186 da Res. 261/20133.
3.2. Por todo o exposto e com base no art. 70, da Lei Complementar
621/2012, c/c art. 267, VI, §3º, do Código de Processo Civil e com
o artigo 330, inciso IV, da Res. 261/2013 (RITCEES)4, opina-se pela
extinção do processo sem resolução do mérito por ausência
de interesse processual, com o consequente arquivamento
dos autos.
3.3. Por oportuno sugere-se, ainda, que se determine5 ao atual
gestor do SAAE de São Mateus que, caso venha a instaurar novo
procedimento licitatório para a contratação de serviço idêntico ou
similar ao da Concorrência 002/2011, obedeça ao Acórdão TC
635/2013 (Processo TC -5617/2012-ESTUDO DE CASOS ESPECIAIS) que se pronunciou pela aplicação dos ditames da Lei
8.666/93 à locação de ativos, bem como proceda à reformulação do edital, atentando-se para os seguintes pontos levantados na ITI 251/2014:
3.3.1. PROJETO BÁSICO INSUFICIENTE
Infringência: Art. 6º, IX; Art. 9º, I e II; Art. 7º, § 2º, I, todos
da Lei n. 8.666/93; artigo 37 da Constituição Federal (princípio da
legalidade).
3.3.2 AUSÊNCIA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Infringência: Art. 7º, § 2º, II da Lei n. 8.666/9.;
3.3.3 ALTERAÇÃO DO OBJETO
Infringência: Princípios do interesse público e da eficiência/economicidade – artigo 37 da Constituição Federal.
3.3.4 EXIGÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM VISITA TÉCNICA
Infringência: artigo 29; artigo 30, III; artigo 3º, § 1º, I, todos da
Lei n. 8.666/93; princípios da legalidade e da competitividade.
3.3.5 EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E REGISTRO EM CARTEIRA DE TRABALHO
DO PROFISSIONAL
Infringência: Artigo 3º, § 1º, I; artigo 30, § 1º, I; princípios da
legalidade, competitividade, razoabilidade e proporcionalidade.
3.3.6 CONSÓRCIO LIMITADO A APENAS 02 EMPRESAS
Infringência: Artigo 33 da Lei n. 8.666/93; princípio da motivação.
3.3.7 IMPOSSIBILIDADE DA SOMATÓRIA DOS ATESTADOS
DE CADA CONSORCIADO
Infringência: Artigo 33, III da Lei n. 8.666/93; princípio da competitividade.
3.3.8 VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Infringência: Artigo 31, II da Lei n. 8.666/93; princípio da legalidade.
3.3.9 EXIGÊNCIA DE CARTA DE CONFORTO
Infringência: Artigo 31 da Lei n. 8.666/93; princípio da legalidade.
3.3.10 CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO VALOR MENSAL
DE LOCAÇÃO VAGOS E IMPRECISOS. OFENSA AO PRINCÍPIO
DO JULGAMENTO OBJETIVO
Infringência: artigo 3º da Lei n. 8.666/93; princípio do julgamento
objeto.
3.3.11 EXIGÊNCIA DE SEDE E ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
Infringência: artigo 37 da Constituição Federal (princípio da isonomia); artigo 3º da Lei n. 8.666/93; princípio da competitividade.
3.3.12 PREVISÃO DE INSTITUIÇÃO DE FUNDO GARANTIDOR
SEM PREVISÃO LEGAL
Infringência: artigo 37 da Constituição Federal (princípio da legalidade); artigos 62 e 63 da Lei n. 4.320/64.
3.3.13 POSSIBILIDADE ESCOLHA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRECADADORA EM INFRINGÊNCIA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Infringência: Artigo 164, § 3º da Constituição Federal; Artigo 43
da Lei n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
3.3.14 EXTRAPOLAÇÃO AO LIMITE LEGAL PARA ASSUNÇÃO
DE DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
Infringência: Artigo 3º c/c artigo 1º, § 1º, III e V da Resolução SF
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nº 040/2001.
3.3.15 INVIABILIDADE FINANCEIRA DA PROPOSTA TENDO
EM VISTA A AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES LEGAIS E ECONÔMICAS SUFICIENTES
Infringência: Artigo 37 da Constituição Federal; princípio da eficiência/economicidade.
3.4 Sugere-se, também, seguindo a recomendação da IEC 30/2014
(NEO-fl.4583), a instauração de auditoria no contrato 105/2011
(Carta Convite nº 015/2011), cujo objeto foi a contratação da empresa PCF Engenharia S/S Ltda., a fim de verificar se o projeto básico da locação de ativos da Concorrência Pública 002/2011 atendeu ou não ao escopo dos trabalhos previstos na Carta Convite nº
015/2011 .
3.5 Sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante do teor
da decisão final a ser proferida conforme art. 307, §7º, da Res. TC
261/2013 (Reg. Interno).
Por sua vez, o Ministério Público Especial de Contas não coadunou
com o entendimento técnico, concluiu pela procedência parcial tendo em vista a manutenção de algumas irregularidades, com aplicação de multa e determinações:
“CONCLUSÃO
O Ministério Público de Contas, após a análise dos presentes
autos e com base nas motivações adotadas na IEC 72/2015, conclui
pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO em face do
Edital de Concorrência Pública nº 002/2011, conduzido pelo Serviço
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Mateus, tendo em vista
a manutenção das irregularidades abaixo descritas:
1 PROJETO BÁSICO INSUFICIENTE (Item 2.1 da ITI)
Infringência: Art. 6º, IX; Art. 9º, I e II; Art. 7º, § 2º, I, todos
da Lei n. 8.666/93; artigo 37 da Constituição Federal (princípio da
legalidade).
Responsáveis: Luis Carlos Sossai (Diretor Geral do SAAE)
Jadir Carminati Bachetti (Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte da PMSM)
Wesley Tavares da Costa (Fiscal do Contrato nº 105/2011)
PCF Engenharia S/S Ltda (Empresa contratada pela PMSM para elaborar o projeto básico)
2 AUSÊNCIA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (Item 2.2 da ITI)
Infringência: Art. 7º, § 2º, II da Lei n. 8.666/9.;
Responsáveis: Luis Carlos Sossai (Diretor Geral do SAAE)
Jadir Carminati Bachetti (Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte da PMSM)
Wesley Tavares da Costa (Fiscal do Contrato nº 105/2011)
PCF Engenharia S/S Ltda (Empresa contratada pela PMSM para elaborar o projeto básico)
3 ALTERAÇÃO DO OBJETO (Item 2.3 da ITI)
Infringência: Princípios do interesse público e da eficiência/economicidade – artigo 37 da Constituição Federal.
Responsável: Luis Carlos Sossai (Diretor Geral do SAAE)
4 EXIGÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM VISITA TÉCNICA (Item
2.4 da ITI)
Infringência: artigo 29; artigo 30, III; artigo 3º, § 1º, I, todos da
Lei n. 8.666/93; princípios da legalidade e da competitividade.
Responsáveis: Luis Carlos Sossai (Diretor Geral do SAAE)
Seleste de Araujo Zancanella (Presidente da Comissão Permanente
de Licitação)
Luiz Cláudio Pinheiro Barcellos (membro da Comissão Permanente
de Licitação)
Jadir Alves dos Santos (membro da Comissão Permanente de Licitação)
José Roberto Castro Gomes (membro da Comissão Permanente de
Licitação)
5 EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO
-OPERACIONAL E REGISTRO EM CARTEIRA DE TRABALHO DO
PROFISSIONAL (Item 2.5 da ITI)
Infringência: Artigo 3º, § 1º, I; artigo 30, § 1º, I; princípios da
legalidade, competitividade, razoabilidade e proporcionalidade.
Responsáveis: Luis Carlos Sossai (Diretor Geral do SAAE)
Seleste de Araujo Zancanella (Presidente da Comissão Permanente
de Licitação)
Luiz Cláudio Pinheiro Barcellos (membro da Comissão Permanente
de Licitação)
Jadir Alves dos Santos (membro da Comissão Permanente de Licitação)
José Roberto Castro Gomes (membro da Comissão Permanente de
Licitação)
6 CONSÓRCIO LIMITADO A APENAS 02 EMPRESAS (Item 2.6
da ITI)
Infringência: Artigo 33 da Lei n. 8.666/93; princípio da motivação.
Responsáveis: Luis Carlos Sossai (Diretor Geral do SAAE)
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Seleste de Araujo Zancanella (Presidente da Comissão Permanente
de Licitação)
Luiz Cláudio Pinheiro Barcellos (membro da Comissão Permanente
de Licitação)
Jadir Alves dos Santos (membro da Comissão Permanente de Licitação)
José Roberto Castro Gomes (membro da Comissão Permanente de
Licitação)
7 IMPOSSIBILIDADE DA SOMATÓRIA DOS ATESTADOS DE
CADA CONSORCIADO (Item 2.7 da ITI)
Infringência: Artigo 33, III da Lei n. 8.666/93; princípio da competitividade.
Responsáveis: Luis Carlos Sossai (Diretor Geral do SAAE)
Seleste de Araujo Zancanella (Presidente da Comissão Permanente
de Licitação)
Luiz Cláudio Pinheiro Barcellos (membro da Comissão Permanente
de Licitação)
Jadir Alves dos Santos (membro da Comissão Permanente de Licitação)
José Roberto Castro Gomes (membro da Comissão Permanente de
Licitação)
9 EXIGÊNCIA DE CARTA DE CONFORTO (Item 2.9 da ITI)
Infringência: Artigo 31 da Lei n. 8.666/93; princípio da legalidade.
Responsáveis: Luis Carlos Sossai (Diretor Geral do SAAE)
Seleste de Araujo Zancanella (Presidente da Comissão Permanente
de Licitação)
Luiz Cláudio Pinheiro Barcellos (membro da Comissão Permanente
de Licitação)
Jadir Alves dos Santos (membro da Comissão Permanente de Licitação)
José Roberto Castro Gomes (membro da Comissão Permanente de
Licitação)
10 CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO VALOR MENSAL DE
LOCAÇÃO VAGOS E IMPRECISOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO
JULGAMENTO OBJETIVO (Item 2.10 da ITI)
Infringência: artigo 3º da Lei n. 8.666/93; princípio do julgamento
objeto.
Responsáveis: Luis Carlos Sossai (Diretor Geral do SAAE)
Seleste de Araujo Zancanella (Presidente da Comissão Permanente
de Licitação)
Luiz Cláudio Pinheiro Barcellos (membro da Comissão Permanente
de Licitação)
Jadir Alves dos Santos (membro da Comissão Permanente de Licitação)
José Roberto Castro Gomes (membro da Comissão Permanente de
Licitação)
11 EXIGÊNCIA DE SEDE E ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO
DE SÃO MATEUS (Item 2.11 da ITI) Infringência: artigo 37
da Constituição Federal (princípio da isonomia); artigo 3º da Lei n.
8.666/93; princípio da competitividade.
Responsáveis: Luis Carlos Sossai (Diretor Geral do SAAE)
Seleste de Araujo Zancanella (Presidente da Comissão Permanente
de Licitação)
Luiz Cláudio Pinheiro Barcellos (membro da Comissão Permanente
de Licitação)
Jadir Alves dos Santos (membro da Comissão Permanente de Licitação)
José Roberto Castro Gomes (membro da Comissão Permanente de
Licitação)
12 PREVISÃO DE INSTITUIÇÃO DE FUNDO GARANTIDOR SEM
PREVISÃO LEGAL (Item 2.12 da ITI)
Infringência: artigo 37 da Constituição Federal (princípio da legalidade); artigos 62 e 63 da Lei n. 4.320/64.
Responsáveis: Luis Carlos Sossai (Diretor Geral do SAAE)
Seleste de Araujo Zancanella (Presidente da Comissão Permanente
de Licitação)
Luiz Cláudio Pinheiro Barcellos (membro da Comissão Permanente
de Licitação)
Jadir Alves dos Santos (membro da Comissão Permanente de Licitação)
José Roberto Castro Gomes (membro da Comissão Permanente de
Licitação)
13 POSSIBILIDADE ESCOLHA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
ARRECADADORA EM INFRINGÊNCIA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (Item 2.13 da
ITI)
Infringência: Artigo 164, § 3º da Constituição Federal; Artigo 43
da Lei n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Responsáveis: Luis Carlos Sossai (Diretor Geral do SAAE)
Seleste de Araujo Zancanella (Presidente da Comissão Permanente
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de Licitação)
Luiz Cláudio Pinheiro Barcellos (membro da Comissão Permanente
de Licitação)
Jadir Alves dos Santos (membro da Comissão Permanente de Licitação)
José Roberto Castro Gomes (membro da Comissão Permanente de
Licitação)
15 INVIABILIDADE FINANCEIRA DA PROPOSTA TENDO EM
VISTA A AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES LEGAIS E ECONÔMICAS
SUFICIENTES (Item 2.15 da ITI)
Infringência: Artigo 37 da Constituição Federal; princípio da eficiência/economicidade.
Responsável: Luis Carlos Sossai (Diretor Geral do SAAE)
Posto isso, opina por:
1 – Rejeitar a preliminar aventada, conforme fundamentação
constante neste parecer;
2 – Rejeitar as razões de justificativas de LUIZ CARLOS SOSSAI
em razão das irregularidades dispostas nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6;
7, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 deste Parecer, sugerindo a aplicação de
multa ao responsável com amparo nos artigos 134 e 135, inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
3 – Rejeitar as razões de justificativas de SELESTE DE ARAUJO
ZANCANELLA em razão da irregularidade disposta nos itens 4, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 desta Parecer, sugerindo a aplicação de
multa ao responsável com amparo nos artigos 134 e 135, inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
4 – Rejeitar as razões de justificativas de JADIR ALVES DOS
SANTOS em razão das irregularidades dispostas nos itens 4, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 deste Parecer, sugerindo a aplicação de
multa ao responsável com amparo nos artigos 134 e 135, inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
5 – Rejeitar as razões de justificativas de LUIZ CLÁUDIO PINHEIRO BARCELLOS em razão das irregularidades dispostas nos
itens 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 deste Parecer, sugerindo a aplicação de multa ao responsável com amparo nos artigos 134 e
135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
6 – Rejeitar as razões de justificativas de JOSÉ ROBERTO CASTRO GOMES em razão das irregularidades dispostas nos itens 4, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 deste Parecer, sugerindo a aplicação de
multa ao responsável com amparo nos artigos 134 e 135, inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
7 – Rejeitar as razões de justificativas de JADIR CARMINATI
BACHETTI em razão das irregularidades dispostas nos itens 1 e 2
deste Parecer, sugerindo a aplicação de multa ao responsável
com amparo nos artigos 134 e 135, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012;
8 – Rejeitar as razões de justificativas de WESLEY TAVARES DA
COSTA em razão das irregularidades dispostas nos itens 1 e 2 deste
Parecer, sugerindo a aplicação de multa ao responsável com
amparo nos artigos 134 e 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
9 – Rejeitar as razões de justificativas de PCF ENGENHARIA S/S
LTDA em razão das irregularidades dispostas nos itens 1 e 2 deste
Parecer, sugerindo a aplicação de multa ao responsável com
amparo nos artigos 134 e 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Opina, outrossim, no sentido de que sejam feitas as seguintes DETERMINAÇÕES à atual Administração do SAAE de São Mateus:
1 – Realize licitação com adequado projeto básico, em observância
ao disposto no art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei nº 8.666/93;
2 – Elabore orçamento detalhado, observando o disposto no § 6º
do art. 7º e no art. 7º, § 2º, inciso II, ambos da Lei nº 8.666/93;
3 – Abstenha-se de exigir visita técnica, da forma como colocada no
edital, por configurar restrição ao caráter competitivo da licitação;
4 – Abstenha-se de exigir atestados de capacidade técnico-operacional como requisitos de habilitação técnica em futuros certames
análogos, ou seja, na contratação para obras de baixa complexidade;
5 – Abstenha-se de limitar o número de empresas a compor consórcio;
6 – Abstenha-se de proibir o somatório dos atestados de cada consorciado em observância ao artigo 33, inciso III, da Lei n. 8.666/93;
7 – Abstenha-se de exigir condições relativas à habilitação dos interessados em participar de certames licitatórios fora do rol taxativo,
em vista da exclusividade assentada no caput do art. 27 da Lei nº
8.666/93, explicitada em minudência nos artigos 27 a 33 seguintes,
da mesma lei, que não inclui a carta de conforto;
8 – Estabeleça critérios objetivos e precisos de aceitabilidade do
valor mensal de locação;
9 – Abstenha-se de exigir, sem justificativa, que a licitante vence-
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dora constituia, antes da formalização do contrato, Sociedade de
Propósito Específico - SPE, com sede e administração no município
de São Mateus;
10 – Abstenha-se de exigir instituição de fundo garantidor sem previsão legal;
11 – Depositem as disponibilidades de caixa em instituições financeiras oficiais.
Pugna, finalmente, seja realizada auditoria no Contrato nº 105/2011
(Carta Convite no 015/2011), firmado entre a Prefeitura e a empresa PCF Engenharia S/S Ltda, a fim de verificar se o projeto elaborado atendeu ao escopo dos trabalhos previstos no edital.
É o Relatório. Passo à análise.
II – FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, foi revogado todo o procedimento licitatório referente à Concorrência Pública nº 002/2011 (fls. 4683), após o deferimento da medida cautelar, devendo por isso ser declarado
extinto o processo com o julgamento de mérito.
A revogação se deu em razão da orientação constante na Decisão
TC 9245/2014 Plenário e do Parecer Jurídico de fls. 4680/4682 da
Procuradoria Geral do Município de São Mateus, conforme consta da
petição de fls. 4679.
Ora, verifica-se que a situação enfrentada culminou na revogação
do certame, após a concessão da medida cautelar, o que se
assemelha ao reconhecimento jurídico da procedência da representação e isso nada mais é do que o próprio mérito do julgamento da
demanda.
Aliás, o Código de Processo Civil, além de prever hipóteses para
a extinção do processo sem julgamento do mérito, igualmente direciona o feito à resolução de mérito quando o réu reconhece a
procedência do pedido, o que de fato ocorreu nesse contexto e está
previsto no art. 307, § 5º e no inciso I, do art. 310 do Regimento Interno deste Tribunal. Precedente desta Corte no processo TC
3498/2014.
Como se vê, a combinação do §5º, do art. 307 e do inciso I, do art.
310 impõe o julgamento do feito com resolução de mérito, quando
constatados, simultaneamente, o cumprimento da medida cautelar
já proferida, a inexistência de contestação e de interposição de recurso – admitindo-se tais requisitos no sentido amplo de sua acepção, quando inexistente qualquer objeção ou questionamento por
parte do jurisdicionado que, ainda que tacitamente, reconhece a
procedência dos questionamentos.
Soma-se a isto o fato de tramitar nesta Corte de Contas o processo
TC 5617/2012 que trata de Estudo de Caso que se pronunciou pela
aplicação dos ditames da Lei 8.666/93 à Locação de Ativos, bem
como para que proceda à reformulação do edital, atentando-se para
os pontos levantados na ITI 251/2014.
Assim, caso ocorra à instauração de novo procedimento licitatório,
deve-se adequar as cláusulas editalícias.
Pelo exposto, se constatado o saneamento das irregularidades após
a concessão da medida cautelar, nos moldes do §5º, do art. 307 e
do inciso I, do art. 310, do Regimento Interno, terá lugar a extinção
do processo com julgamento do mérito.
Desse modo, voto no sentido de que seja extinto o processo com
julgamento de mérito, nos termos do art. 307, §5º e no inciso I,
do art. 310 do Regimento Interno deste Tribunal, reconhecendo-se
a procedência desta representação, sem aplicação de penalidade e
expedindo-se determinação à atual Administração do SAAE.
III - CONCLUSÃO
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, divergindo do entendimento técnico e acompanhando em parte o entendimento ministerial, VOTO para que o Colegiado adote a seguinte
decisão:
I – PRELIMINARMENTE, que seja retificada a autuação deste
processo, substituindo-se o assunto por “Representação”, conforme
Decisão TC 3121/2012;
II – EXTINGUIR O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO,
nos termos do art. 307, §5º e inciso I, do art. 310 do Regimento
Interno deste Tribunal, reconhecendo-se a procedência desta representação, isentando os responsáveis de qualquer sanção, haja vista
a revogação do certame;
III - Com fundamento no art. 57, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, DETERMINAR ao atual gestor do SAAE de São
Mateus que, caso venha a instaurar novo procedimento licitatório
para a contratação de serviço idêntico ou similar ao da Concorrência 002/2011, obedeça aos termos do Acórdão TC 635/2013
(Processo TC -5617/2012-ESTUDO DE CASOS ESPECIAIS) que se
pronunciou pela aplicação dos ditames da Lei 8.666/93 à locação de ativos, bem como proceda à reformulação do edital,
atentando-se para os seguintes pontos levantados na ITI
251/2014:
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PROJETO BÁSICO INSUFICIENTE
Base Legal: Art. 6º, IX; Art. 9º, I e II; Art. 7º, § 2º, I, todos da
Lei n. 8.666/93; artigo 37 da Constituição Federal (princípio da legalidade).
AUSÊNCIA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Base Legal: Art. 7º, § 2º, II da Lei n. 8.666/9.;
ALTERAÇÃO DO OBJETO
Base Legal: Princípios do interesse público e da eficiência/economicidade – artigo 37 da Constituição Federal.
EXIGÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM VISITA TÉCNICA
Base Legal: artigo 29; artigo 30, III; artigo 3º, § 1º, I, todos da Lei
n. 8.666/93; princípios da legalidade e da competitividade.
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO
-OPERACIONAL E REGISTRO EM CARTEIRA DE TRABALHO DO
PROFISSIONAL
Base Legal: Artigo 3º, § 1º, I; artigo 30, § 1º, I; princípios da legalidade, competitividade, razoabilidade e proporcionalidade.
CONSÓRCIO LIMITADO A APENAS 02 EMPRESAS
Base Legal: Artigo 33 da Lei n. 8.666/93; princípio da motivação.
IMPOSSIBILIDADE DA SOMATÓRIA DOS ATESTADOS DE
CADA CONSORCIADO
Base Legal: Artigo 33, III da Lei n. 8.666/93; princípio da competitividade.
VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Base Legal: Artigo 31, II da Lei n. 8.666/93; princípio da legalidade.
EXIGÊNCIA DE CARTA DE CONFORTO
Base Legal: Artigo 31 da Lei n. 8.666/93; princípio da legalidade.
CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO VALOR MENSAL DE LOCAÇÃO VAGOS E IMPRECISOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO
JULGAMENTO OBJETIVO
Base Legal: artigo 3º da Lei n. 8.666/93; princípio do julgamento
objeto.
EXIGÊNCIA DE SEDE E ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS
Base Legal: artigo 37 da Constituição Federal (princípio da isonomia); artigo 3º da Lei n. 8.666/93; princípio da competitividade.
PREVISÃO DE INSTITUIÇÃO DE FUNDO GARANTIDOR SEM
PREVISÃO LEGAL
Base Legal: artigo 37 da Constituição Federal (princípio da legalidade); artigos 62 e 63 da Lei n. 4.320/64.
POSSIBILIDADE ESCOLHA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
ARRECADADORA EM INFRINGÊNCIA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Base Legal: Artigo 164, § 3º da Constituição Federal; Artigo 43 da
Lei n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
EXTRAPOLAÇÃO AO LIMITE LEGAL PARA ASSUNÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
Base Legal: Artigo 3º c/c artigo 1º, § 1º, III e V da Resolução SF
nº 040/2001.
INVIABILIDADE FINANCEIRA DA PROPOSTA TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES LEGAIS E ECONÔMICAS SUFICIENTES
Base Legal: Artigo 37 da Constituição Federal; princípio da eficiência/economicidade.
V – ARQUIVAR os presentes autos.
Por fim, deixo de acatar a sugestão da área técnica de instauração
de auditoria no Contrato nº 105/2011, tendo em vista a revogação
do certame.
Que seja dada CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão final
a ser proferida conforme art. 307, §7º, da Res. TC 261/2013 (Reg.
Interno).
Dê-se ciência aos interessados do teor da presente decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7639/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezenove de
abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Extinguir o processo com julgamento do mérito, nos termos
do art. 307, §5º e inciso I, do art. 310 do Regimento Interno deste
Tribunal, reconhecendo-se a procedência desta representação, isentando os responsáveis de qualquer sanção, haja vista a revogação
do certame;
2. Determinar ao atual gestor do SAAE de São Mateus que, caso
venha a instaurar novo procedimento licitatório para a contratação
de serviço idêntico ou similar ao da Concorrência 002/2011, obedeça
aos termos do Acórdão TC 635/2013 (Processo TC -5617/2012-ESTUDO DE CASOS ESPECIAIS) que se pronunciou pela aplicação dos
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ditames da Lei 8.666/93 à locação de ativos, bem como proceda
à reformulação do edital, atentando-se para os seguintes pontos
levantados na ITI 251/2014:
PROJETO BÁSICO INSUFICIENTE - Base Legal: Art. 6º, IX; Art. 9º,
I e II; Art. 7º, § 2º, I, todos da Lei n. 8.666/93; artigo 37 da Constituição Federal (princípio da legalidade).
AUSÊNCIA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Base Legal: Art. 7º, §
2º, II da Lei n. 8.666/9;
ALTERAÇÃO DO OBJETO - Base Legal: Princípios do interesse público
e da eficiência/economicidade – artigo 37 da Constituição Federal.
EXIGÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM VISITA TÉCNICA - Base Legal:
artigo 29; artigo 30, III; artigo 3º, § 1º, I, todos da Lei n. 8.666/93;
princípios da legalidade e da competitividade.
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E REGISTRO EM CARTEIRA DE TRABALHO DO PROFISSIONAL - Base Legal: Artigo 3º, § 1º, I; artigo 30, § 1º, I; princípios
da legalidade, competitividade, razoabilidade e proporcionalidade.
CONSÓRCIO LIMITADO A APENAS 02 EMPRESAS - Base Legal: Artigo 33 da Lei n. 8.666/93; princípio da motivação.
IMPOSSIBILIDADE DA SOMATÓRIA DOS ATESTADOS DE CADA
CONSORCIADO - Base Legal: Artigo 33, III da Lei n. 8.666/93; princípio da competitividade.
VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - Base Legal: Artigo 31, II da Lei n.
8.666/93; princípio da legalidade.
EXIGÊNCIA DE CARTA DE CONFORTO - Base Legal: Artigo 31 da Lei
n. 8.666/93; princípio da legalidade.
CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO VALOR MENSAL DE LOCAÇÃO
VAGOS E IMPRECISOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JULGAMENTO
OBJETIVO - Base Legal: artigo 3º da Lei n. 8.666/93; princípio do
julgamento objeto.
EXIGÊNCIA DE SEDE E ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO
MATEUS - Base Legal: artigo 37 da Constituição Federal (princípio
da isonomia); artigo 3º da Lei n. 8.666/93; princípio da competitividade.
PREVISÃO DE INSTITUIÇÃO DE FUNDO GARANTIDOR SEM PREVISÃO LEGAL - Base Legal: artigo 37 da Constituição Federal (princípio da legalidade); artigos 62 e 63 da Lei n. 4.320/64.
POSSIBILIDADE ESCOLHA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRECADADORA EM INFRINGÊNCIA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI
DE RESPONSABILIDADE FISCAL - Base Legal: Artigo 164, § 3º da
Constituição Federal; Artigo 43 da Lei n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
EXTRAPOLAÇÃO AO LIMITE LEGAL PARA ASSUNÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA - Base Legal: Artigo 3º c/c artigo 1º, § 1º, III
e V da Resolução SF nº 040/2001.
INVIABILIDADE FINANCEIRA DA PROPOSTA TENDO EM VISTA A
AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES LEGAIS E ECONÔMICAS SUFICIENTES
- Base Legal: Artigo 37 da Constituição Federal; princípio da eficiência/economicidade.
3. Dar ciência ao representante;
4. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José
Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador-Geral do
Ministério Público de Contas.
Sala das Sessões, 19 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC- 435/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-12987/2015
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JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ASSUNTO - AGRAVO
RECORRENTE - AGMAIR ARAUJO NASCIMENTO
EMENTA: AGRAVO – CONHECER – PROVIMENTO – APENSAR
AO PROCESSO PRINCIPAL.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1. RELATÓRIO
Trata-se de expediente encaminhado pelo Sr. Agmair Araújo Nascimento, Prefeito do Município de Pancas, em face do Acórdão
TC-820/2015, constante dos autos do processo TC nº 5287/2014,
referente à omissão na remessa da Prestação de Contas abertura,
1º e 2º bimestre de 2014.
Do feito resultou a aplicação de multa de R$ 3.000,00, com base
nos artigos 1º, inciso XXXII e 135, inciso IX, ambos da Lei Orgânica
deste Tribunal.
Ciente do referido acórdão, o Sr. Agmair Araújo Nascimento apresentou as suas justificativas ao Termo de Notificação 2137/2015,
que, na visão da área técnica deste Tribunal de Contas, conforme
evidencia a Instrução Técnica de Recurso ITR 17/2016, deveria ser recebida e conhecida como recurso de Agravo. No mérito, a
área técnica opina pelo não provimento do agravo.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas.
É o relatório.
2. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
No caso vertente, a despeito de não ter o Sr. Agmair Araújo Nascimento interposto o recurso adequado para a decisão combatida,
à luz do princípio da instrumentalidade das formas, aplicando o
subprincípio da fungibilidade, entendo que o presente expediente
deva ser recebido como recurso de Agravo, porquanto se volta contra decisão interlocutória, em conformidade com o posicionamento da área técnica externado na Instrução Técnica de Recurso ITR
17/2016, que assim diz:
[...]
a decisão recorrida, o acórdão TC nº 820/2015, que aplicou ao recorrente multa em razão de omissão quanto ao envio das Prestações de Contas da abertura e dos 1º e 2º bimestres de 2014,
tem natureza jurídica de decisão incidental, uma vez que, o objeto
processual é a entrega das referidas prestações de contas, o que
ensejaria o arquivamento dos autos.
Ressalta-se, inclusive, que o art. 20, § 6º, da Resolução TC nº
247/2012, que regulamenta a remessa de dados das prestações
de contas bimestrais ao Tribunal de Contas, por meio da internet,
estabelece que após a conclusão deste procedimento, a Corte dará
ampla divulgação e transparência aos demonstrativos ali contidos,
em obediência ao disposto no artigo 48 da Lei Complementar nº
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Neste sentido, prevalece o entendimento de que os dados constantes das prestações de contas bimestrais constituem um fim em
si mesmo, tendo por objetivo informar a sociedade a respeito da
gestão fiscal do município e servir de instrumento de acompanhamento, conforme o artigo 192, I e II, do Regimento Interno desta
Corte de Contas.
Neste sentido, conforme entendimento desta Secretaria de Controle Externo, o acórdão, que aplicou multa em virtude de omissão
no envio de prestações de contas bimestrais, tem natureza jurídica
de decisão interlocutória e não definitiva, ensejando, assim, a utilização de recurso de agravo, conforme dispõe o artigo 169 da Lei
Complementar nº 621/2012.
Isso porque, a multa aplicada em razão da omissão tem caráter
coercitivo, objetivando obrigar o responsável a entregar a prestação
de contas bimestral e, dessa forma, exaurir o objeto processual, não
sendo possível confundi-la com a multa aplicável em razão de irregularidades nas contas, que possui caráter estritamente punitivo.
No âmbito do processo civil encontra-se semelhante previsão no
artigo 461, § 4º, que assim dispõe:
Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que
assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
[...]
§ 4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do
autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe
prazo razoável para o cumprimento do preceito. (Incluído pela Lei
nº 8.952, de 13.12.1994)
[...]
A inteligência do referido dispositivo revela que a razão de ser da
multa mencionada é assegurar o cumprimento de obrigação de fa-
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zer, ou seja, é um instrumento de concretização do objeto principal
do processo, coagindo o devedor a adimplir sua obrigação.
No âmbito desta Corte de Contas, segue-se o mesmo raciocínio. O
gestor tem a obrigação de prestar contas bimestralmente e caso
não a cumpra, poderá ser apenado com multa. Tanto é assim, que
o seu pagamento não desincumbe o gestor de sua obrigação, o que
fica claro pela leitura do acórdão TC nº 820/2015, que, além de
aplicar multa ao recorrente, reitera a necessidade de apresentação
das prestações de contas referenciadas.
Pelo raciocínio acima explicitado, entende-se que o recurso cabível
da referida decisão é o agravo. No entanto, verifica-se que foi protocolizado neste Tribunal expediente recursal em face do acordão,
sem identificação da espécie.
Tem-se, portanto, uma situação limítrofe. De um lado, desrespeitou-se o princípio da taxatividade recursal, de observância obrigatória, também nos processos administrativos, segundo o qual, é a
lei quem determina o recurso cabível para cada tipo de decisão. De
outro, tem-se no presente caso, uma situação ensejadora de dúvida
objetiva deste Tribunal acerca do recurso cabível, se agravo, recurso
de reconsideração ou pedido de reexame.
Deste modo, admite-se que se receba o presente expediente como
agravo,
[...]
Demais disso, como bem destaca a ITR 17/2016, pelo princípio da
fungibilidade, deve-se considerar se estão atendidas as condições
de admissibilidade do recurso cabível, especialmente, o prazo de
interposição.
No caso vertente, o expediente recursal foi interposto no dia
10/09/2015, sendo que a notificação do Acórdão TC-820/2015, prolatado nos autos do processo TC nº 5287/2014, foi disponibilizado
no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 17/08/2015, considerando-se publicada no dia 18/08/2015, nos termos dos artigos 62
e 66, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012
c/c artigo 5º, da Resolução TC nº 262/2013. Assim, o prazo fatal
para apresentação do agravo era 28/08/2015. Considerando que
o agravo possui prazo de 10 dias (artigo 169, da LC nº 621/2012),
tem-se que se encontra intempestivo.
No entanto, tendo em mente a existência de dúvida de interpretação ainda não pacificada nesta Corte de Contas a respeito do
cabimento do agravo nesses casos, assim como o imperativo da
segurança jurídica e da boa-fé, em atenção ao que dispõe a ITR
17/2016 e, também, ao precedente firmado nos autos do processo
TC 11409/2015, creio que o presente recurso deva ser recebido,
ainda que fora do prazo.
Por conseguinte, considerando-se que o Sr. Agmair Araújo Nascimento é parte capaz e possui interesse e legitimidade processual, o presente recurso é cabível e, em relação ao prazo, ainda que
intempestivo, deve ser conhecido e processado como recurso de
Agravo.
3. DO MÉRITO
Dos autos, extrai-se que o recorrente reconheceu que efetivamente
houve atraso no envio da prestação de contas em comento, contudo
atribuiu o cumprimento intempestivo de sua obrigação a “diversos
motivos alheios a sua vontade” e que, inclusive, já foram apresentados em sede justificativas nos autos do processo TC nº 5287/2014
(cópia às fls. 14/17 destes autos).
Argumentou que não olvida esforços para que as pendências detectadas sejam sanadas e para que a remessa das prestações de
contas via sistema Cidades-Web ocorram dentro do prazo fixado por
este Tribunal de Contas. Ressaltou, inclusive, que a regularização
da remessa da Prestação de Contas Bimestral referente à Abertura,
1º e 2º bimestres de 2014 ocorreu antes da data de prolação do
Acórdão TC-820/2015.
Sobre esta última informação repousa um fator determinante, a saber, a constatação fática de que no dia 07/11/2014 o recorrente enviou a remessa de dados referente à Abertura do exercício financeiro de 2014 e no dia 06/03/2015 encaminhando Prestação de Contas
Bimestral referente ao 1º Bimestre do exercício de 2014, posteriormente no dia 07/05/2015 e 14/05/2015 foram encaminhados
a Prestação de Contas Bimestral referente ao 2º Bimestre de 2014
conforme demonstram nos autos do processo TC n° 5287/2014.
Com efeito, infere-se que 34 (trinta e quatro) dias antes da 20ª
sessão ordinária da 2ª Câmara desta Corte de Contas, na qual foi o
responsável multado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo
não envio da PCB referente à Abertura, 1º e 2º Bimestres do exercício de 2014, o recorrente sanou o problema motivador da aplicação
da supramencionada multa pecuniária.
Dessa forma, em consonância com o entendimento esposado no
Voto 46/2016, nos autos do processo TC 12165/2015, de relatoria
do Conselheiro José Antônio Pimentel, estou convicto de que no
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caso em comento, a multa deva ser relevada, “[...] pois o recorrente, mesmo posteriormente ao prazo legal de remessa das contas,
cumpriu com seu dever de prestar contas antes de ser proferido o
voto que o condenou ao pagamento de multa por atraso”.
4. DECISÃO
Ante o exposto, divergindo parcialmente do entendimento externado pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas, VOTO no
seguinte sentido:
a) Pelo conhecimento do Agravo, nos moldes da fundamentação
externada no presente Voto e, no mérito, pelo provimento do presente recurso para o fim de tornar insubsistente a multa pecuniária
aplicada nos autos do processo TC 5287/2014;
b) Seja dada ciência ao recorrente do teor da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-12987/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezenove de abril de
dois mil e dezesseis, à unanimidade, conhecer o Agravo, dar-lhe
provimento para o fim de tornar insubsistente a multa pecuniária
aplicada nos autos do processo TC-5287/2014, dando ciência ao
interessado, e arquivando os autos após o trânsito em julgado, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Conforme artigo 420, parágrafo único do Regimento Interno, este
recurso, após trânsito em julgado, deverá ser apensado ao processo
principal.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr.
Luciano Vieira, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 19 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC- 459/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-13037/2015
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LINHARES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - GEORGE DUARTE FREITAS FILHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL - 4º BIMESTRE
DE 2015 - SANEAMENTO DA OMISSÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. AUDITORA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Omissão na Remessa da Prestação de Contas Bimestral
(Cidades-Web), referente ao 4º bimestre de 2015, de responsabilidade do senhor George Duarte Freitas Filho, gestor do Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores do Munício de Linhares
– IPASLI.
Nos termos do Relatório Conclusivo de Omissão RCO 48/2016
(fl. 14), a área técnica informou que a prestação de contas foi encaminhada ao sistema Cidades Web, sendo a omissão sanada, razão
pela qual sugeriu o arquivamento do feito.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer de fl. 18,
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 RITCEES.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-13037/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e seis
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de abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, tendo em vista o
saneamento da omissão, arquivar os presentes autos, após o
trânsito em julgado, nos termos da proposta de voto da Relatora,
Auditora Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, a Auditora Márcia
Jaccoud Freitas, Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José
Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Tafner, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro
Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 26 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
AUDITORA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC- 480/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4231/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
REPONSÁVEL - ERICK CABRAL MUSSO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO EM
2014 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente
ao exercício de 2014, da Câmara Municipal de Aracruz, sob a responsabilidade do Sr. Erick Cabral Musso.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada a
este Tribunal por meio da Mensagem n° 001/2015, em 31/03/2015,
nos termos do artigo 139 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC 261/2013, portanto, dentro do prazo estabelecido pela
legislação.
Após a análise inicial da 3ª Secretaria de Controle Externo foi elaborado o Relatório Técnico Contábil (RTC) nº 48/2016, bem como
a ITC n.º 473/2016, pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Aracruz, relativas ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Senhor Erick Cabral Musso, sugerindo que seja dada a
devida quitação ao responsável, na forma dos arts. 84, I e 85, da
Lei Complementar nº 621/2012.
Instado a se manifestar nos autos, o douto Ministério Público de
Contas emitiu Parecer (fls. 56/57), subscrito pelo Procurador de
Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, opinando no mesmo
sentido da Área Técnica pela regularidade das contas do Poder Legislativo Municipal de Aracruz.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas
competências previstas nos artigos 31, § 1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a 75 da Constituição Estadual; e na
Lei Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma
que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação
dos atos de gestão dos ordenadores de despesas e administradores
públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária,
financeira, patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais
por ele prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
A Lei Orçamentária Anual nº 3.777/2013 do Município de Aracruz
estimou a Despesa do Poder Legislativo em R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais).
Os documentos apresentados pelo gestor possibilitaram aferir a
execução orçamentária, evidenciada no Balanço Orçamentário, no
montante de R$ 9.284.222,53 (nove milhões duzentos e oitenta e
quatro mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos), que corresponde a 71,42% das despesas autorizadas, conforme Tabela 01, às fls. 28.
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Denota-se, ainda, o fiel cumprimento das normas relativas à gestão
fiscal (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como o cumprimento
dos limites legais e constitucionais inerentes a despesas com pessoal e remuneração de vereadores.
No que concerne ao limite de despesa com pessoal do Poder Legislativo, o art. 20, III, “a” da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece
o limite de 6% da receita corrente líquida do município.
Tal limite foi devidamente respeitado no caso em tela, posto que o
valor total de despesa com pessoal atingido pelo Legislativo foi de
R$ 7.647.070,30 (sete milhões seiscentos e quarenta e sete mil setenta reais e trinta centavos), correspondente a 2,15% da receita
corrente líquida.
Sobreleva mencionar ainda que, sendo o exercício em análise final
de mandato do titular do Poder Legislativo de Aracruz, não houve
aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 dias do mandato,
sendo integralmente cumprido o disposto no art. 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Não foram constatadas inconformidades concernentes ao pagamento dos subsídios dos vereadores, sendo apurado corpo técnico deste
Tribunal, tendo por base informações e documentações apresentadas pelo jurisdicionado, o total de R$ 1.406.055,12 (um milhão
quatrocentos e seis mil cinquenta e cinco reais e doze centavos),
correspondente a 0,40% da receita total do município.
Desta feita, as despesas e os valores gastos com folha de pagamento da Câmara Municipal de Aracruz, encontram abaixo dos limites
legais e constitucionais estabelecidos.
Cabe constar, ainda, que os pagamentos relacionados às obrigações
previdenciárias, para Regime Geral de Previdência e Regime Próprio
de Previdência Social, foram devidamente recolhidos, conforme detalhado pela área técnica.
Ademais, os dados gerais desta Prestação de Contas Anual demonstram consonância com o artigo 1º da LRF, que dispõe:
“A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência
a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de
despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívida consolidada e mobiliária, operações de créditos, inclusive por antecipação
de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar”.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos
contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em
observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 — Registro
Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor
público, devendo observância aos princípios e às Normas Brasileiras
Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir
requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e
credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as informações apresentadas devem representar fielmente o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas
respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis devem ser
disponibilizados para a sociedade e expressar, com transparência, o
resultado da gestão e a situação patrimonial do setor público.
Considerando que não houve divergências detectadas, é possível
afirmar que os demonstrativos contábeis, bem como os dados que
serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os
critérios descritos no fragmento acima.
DECISÃO
Ante ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público de Contas, VOTO para que sejam julgadas
REGULARES as contas da Câmara Municipal de Aracruz, sob a
responsabilidade do Sr. Erick Cabral Musso, relativas ao exercício
de 2014, na forma do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85,
do mesmo diploma legal.
Dê-se ciência ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4231/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão realizada no dia três de maio de dois mil
e dezesseis, à unanimidade, julgar regulares as contas da Câmara
Municipal de Aracruz, relativas ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Erick Cabral Musso, dando quitação ao responsável, arquivando os autos, após o trânsito em julgado, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, Domingos Augusto
Taufner, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 03 de maio de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC- 481/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-982/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ASSUNTO - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
EXCIPIENTE - EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
ADVOGADOS - WILER COELHO DIAS (OAB/ES 11.011) E CAROLINE VERÍSISIMO PORTELA (OAB/ES 21.287)
EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – NÃO RECEBER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Incidente de Suspeição interposto pelo Sr. Edson
Figueiredo Magalhães, por meio de seus advogados regularmente
constituídos, que pugna pela determinação da nulidade do Parecer
Prévio nº 91/2015, proferido pelo Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, conferida nos autos do Processo TC 7296/2013.
O referido julgamento examinou o Recurso de Reconsideração que
insurgiu contra o Parecer Técnico TC 048/2013 (TC 1732/2011) que
recomendou ao Legislativo Municipal a rejeição das Contas Anual de
Guarapari, relativas ao exercício de 2010 quando o excipiente era
prefeito daquele Município.
Em resumo, a argumentação trazida pelo excipiente repousa-se na
suspeição de que entre ele e o referido julgador há uma “relação de
inimizade capaz de afetar a necessária imparcialidade do julgamento”, motivada, essencialmente, por rivalidade política no município
de Guarapari com membros da família Borges.
Em despacho exarado às fls. 125/130, pelo excelentíssimo Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, ora excepto, assinala sua lisura
e profissionalismo e salienta os aspectos puramente técnicos que
nortearam seu julgamento, a saber: “a Manifestação Contábil de Recurso MCR 38/2014; a Instrução Técnica de Recurso ITR 137/2014;
e o Parecer do Ministério Público de Contas 5215/2015”. Não reconhecendo, portanto, a suspeição suscitada.
Consta às fls. 131-133 dos autos, decisão preliminar da Presidência
desta Corte de Contas, em cumprimento ao disposto no art. 341 do
Regimento Interno do TCEES (RITCEES) e, considerando os termos
do art. 129 do mesmo Regimento, que dispõe que o Parecer Prévio
emitido sobre as contas do Prefeito será encaminhado ao Legislativo Municipal e ao Prefeito somente após apreciação do recurso de
reconsiderando interposto, decidiu, entendendo prudente, pela suspensão do Processo Principal (TC 7296/2013) na fase que se encontra, até o transito em julgado do presente incidente de suspeição.
Por fim, em acatamento ao que determina o parágrafo único do artigo 341 do RITCEES, o Presidente desta Corte, remeteu os autos do
processo para a Secretaria Geral das Sessões a fim de que proceda
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ao sorteio da Relatoria para o julgamento do incidente de suspeição.
Na 4ª sessão ordinária de 2016, realizada no dia 23/02/2016, fui
sorteado como Relator, assim, vieram-me os autos, que encaminhei
ao Gabinete do Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges para manifestar-se, nos termos do art. 343 do RITCEES.
Em sua Manifestação (fls.137/142), o Conselheiro Excepto reiterou
sua manifestação anterior (fls. 125/130), alegando ainda, a intempestividade do expediente e da preclusão do pedido de suspeição; a
falta de base legal para ocorrência de suspeição e o caráter inexato
e incompatível do excipiente.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Como visto, trata-se de exceção de suspeição oposta em face do
Exmo. Conselheiro do TCEES, Sérgio Manoel Nader Borges, pelo
Sr. Edson Figueiredo Magalhães.
O presente incidente foi manifestado em 02.02.2016, isto é, um
dia após a publicação do Parecer Técnico TC-091/2015, de que trata o Recurso de Reconsideração discutido nos autos do Processo
TC-7296/2013 no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo - DOETCEES, no dia 01/02/2016 (fl. 84), alvo da
presente exceção de suspeição.
Em análise aos autos, verifica-se às fls. 87-100 que a movimentação do processo ocorreu apenas entre os setores internos do TCEES.
A primeira movimentação externa foi quando da publicação da pauta de julgamento do recurso de reconsideração, no DOETCEES dia
03/12/2015 (fl. 81), entretanto, constatou erro na grafia do nome
EDSON FIGEIREDO MAGALHÃES, omitindo a letra “U” de seu sobrenome, o que “impediu o respectivo aviso por meio eletrônico
ao responsável ou ao advogado cadastrado”, conforme afirmado pela Secretaria Geral das Sessões (SGS), fl. 82.
De modo que o incidente de suspeição foi manifestado pelo interessado, na primeira oportunidade que lhe coube nos autos, em
respeito ao artigo 340 do RITCEES e ao que versa o artigo 305, do
CPC, qual seja, antes de transcorridos os 15 dias contados do fato
que ocasionou a exceção de suspeição.
Com efeito, impõe-se a tempestividade.
Quanto à ocorrência de suspeição, aduz o excipiente que possui
uma inimizade política com o conselheiro, ora excepto, bem como
com membros de sua família que é tradicional no Município de Guarapari, seu reduto eleitoral.
Sustenta sua alegação, sob a argumentação de que antes do ingresso do Conselheiro a esta nobre função no Tribunal de Contas,
“sempre militou uma política contrária à política partidária do excipiente” na cidade de Guarapari, seu reduto eleitoral. Auxilia seus
argumentos, juntando aos autos cópias de recortes de reportagens
de jornais (fls. 101/121).
O excipiente ampara-se na base legal estabelecida no artigo 23 da
Lei Orgânica do TCEES (LC 621/2012).
Assim sendo, inteirei-me das alegações do excipiente e dos documentos juntados e, constatei que se abrigou em narrar fatos de
sua trajetória política e ao fato do Conselheiro manter raízes com
o município de Guarapari, o que a meu ver, trata-se de suposições
que não configura a parcialidade do conselheiro em seu julgamento.
Temos que o douto conselheiro decide com base no princípio do
livre convencimento motivado, como bem demostrado em sua manifestação às fls. 125/130, ratificada na nova manifestação de fls.
137/142.
Inclusive no caso em concreto, utilizou-se integralmente dos fundamentos técnicos exarados pelo corpo técnico-profissional deste
Tribunal de Contas e do Parecer do Ministério Público de Contas da
lavra do Procurador de Contas, Luís Henrique Anastácio da Silva, a
saber: Manifestação Contábil de Recurso MCR 38/2014 e Instrução
Técnica de Recurso ITR 137/2014 e Parecer do Ministério Público de
Contas 5215/2015.
Também manteve o entendimento nos mesmos termos do voto
do Conselheiro Relator Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, quando
da análise da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Guarapari, referente ao exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade do Sr. Edson Figueiredo Magalhães, Prefeito Municipal no
exercício de 2010:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área técnica
VOTO no sentido de que este egrégio Tribunal de Contas emita
PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Guarapari recomendando a REJEIÇÃO das presentes contas apresentadas pelo
Sr. Edson Figueiredo Magalhães, Prefeito Municipal no exercício
de 2010.
Ressalta-se que o PARECER PRÉVIO TC 048/2013, apenas com a
abstenção do voto, por suspeição, do Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, foi acompanhado por todos os demais conselheiros, sem divergência:
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Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1732/2011,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão realizada no dia seis de agosto de dois mil
e treze, sem divergência, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
Recomendar à Câmara Municipal de Guarapari a Rejeição da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Guarapari, sob
a responsabilidade do Sr. Edson Figueiredo Magalhães, Prefeito do
Município, no exercício de 2010.
Ou seja, tais acusações aqui manifestadas pelo excipiente, estão
circunscritas aos campos da suspeita e da presunção, enquanto que
o Parecer Prévio nº 91/2015, proferido pelo Conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges, se mostrou fundamentado e sustentado
em termos estritamente técnicos, o que não autoriza o manejo deste incidente, não se sustentando, sob qualquer ótica, a alegada suspeição do Conselheiro, razão pela qual a exceção deve ser rejeitada.
Por constituir garantia fundamental imanente à ideia de Estado Democrático de Direito, tal afastamento deve ocorrer quando houver
provas robustas do comprometimento da imparcialidade do julgador.
Nesse passo, auxilio-me do prejulgado desta Corte, Acordão nº TC
803/2015, que trouxe o entendimento já proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a exceção “para ser acolhida,
deve restar sobejamente demonstrada pelo excipiente, com apoio
em elementos de persuasão indene de dúvidas”, o que não se evidenciou nestes autos.
DECISÃO
Diante do exposto, VOTO pelo não reconhecimento da suspeição
alegada.
Dê-se ciência ao excipiente e, após o trânsito em julgado, arquivese.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-982/2016,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão realizada no dia três de maio de dois mil e
dezesseis, sem divergência, não reconhecer a Suspeição alegada,
dar ciência ao excipiente, arquivando os autos, após o trânsito
em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Domingos
Augusto Taufner.
Abstiveram-se de votar os conselheiros Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges, respectivamente, por suspeição e por impedimento.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, Domingos Augusto
Taufner, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 03 de maio de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC- 484/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-117/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
INTERESSADO - E S D DROGARIA LTDA EPP
RESPONSÁVEIS - LEONARDO DEPTULSKI, SANTINA BENEZOLI SIMONASSI, ALMIRO SCHIMITH E FRANCIELI PRANDO FINCO
ADVOGADOS - THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB/ES 11.587
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 305/2011 –
1) REJEITAR JUSTIFICATIVAS – 2) MANTER IRREGULARIDADE - 3) PROCEDÊNCIA – DEIXAR DE APLICAR PENALIDADE
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DE MULTA – 4) DETERMINAÇÃO – 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, oferecida a esta Corte de Contas pela pessoa jurídica
E S D Drogaria Ltda. EPP, em face de possível irregularidade na inabilitação da representante no procedimento licitatório Pregão Presencial 305/2011, da Prefeitura Municipal de Colatina, cujo objeto
versa sobre aquisição de raticidas, medicamentos, materiais ambulatoriais e instrumentos cirúrgicos para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde.
Após diligências necessárias, a área técnica, através do Núcleo de
Estudos e Análises Conclusivas – NEC, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 5054/2015, de fls. 699/714, opinou pela
procedência da representação; por Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Leonardo Deptulski, prefeito de Colatina no exercício
de 2011; Santina Benezoli Simonassi, Procuradora Jurídica do
Município de Colatina; Francieli Prando Finco, Pregoeira Município
de Colatina e Almiro Schimidt, Secretário Municipal de Administração no exercício de 2011, aplicando-lhe multa individual, bem como
pela ciência ao Denunciante do teor da Decisão final.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer PPJC nº
5846/2015, de fls. 716/717, em consonância com a área técnica,
pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do
Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público de Contas opinaram pela procedência da representação; por
Rejeitar as razões de justificativas do Sr. Leonardo Deptulski Prefeito Municipal de Colatina no exercício de 2011; Sra. Santina
Benezoli Simonassi - Procuradora Jurídica do Município de Colatina; Sra. Francieli Prando Finco - Pregoeira do Município de Colatina e Sr. Almiro Schimidt - Secretário Municipal de Administração no exercício de 2011, aplicando-lhe multa individual, bem como
pela ciência ao Denunciante do teor da Decisão final, conforme
antes aventado.
Nesse sentindo, transcrevo o entendimento da área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC n° 5054/2015, verbis:
[...]
CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as motivações adotadas nestes autos, conclui-se opinando pela procedência da representação, com base no art. 95, II, c/c 99,§
2º e 101, parágrafo único 4da Lei Complementar 621/2012;
e art. 178, II c/c 186 e 329, § 3º da Resolução TCEES n.º
261/2013, tendo em vista o reconhecimento das seguintes
irregularidades:
3.1.1. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 305/2011. (Item 2.1 desta ITC)
Base legal: violação art. 37, caput, da Constituição da República de 1988; arts. 3o., caput, 41, caput, 44, §1o., 45, caput,
todos da Lei Federal nº. 8.666/93.
Responsáveis:
Identificação: Francieli Prando Finco (Pregoeira Municipal)
Identificação: Santina Benezolli Simonassi (Procuradora Jurídica do Município de Colatina/ES)
Identificação: Almiro Schimidt (Secretário Municipal de Administração)
Identificação: Leonardo Deptulski (Prefeito do Município de
Colatina/ES)
3.1.2. – RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE EM CERTAME LICITATÓRIO (Item 2.2 da ITC)
Base legal: art. 37, caput, e inciso XXI, da CR/88; art. 3o.,
caput, e §1o., I, da Lei Federal nº. 8.666/93.
Responsáveis:
Identificação: Francieli Prando Finco (Pregoeira Municipal)
Identificação: Santina Benezolli Simonassi (Procuradora Jurídica do Município de Colatina/ES)
Identificação: Almiro Schimidt (Secretário Municipal de Administração)
Identificação: Leonardo Deptulski (Prefeito do Município de
Colatina/ES)
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único,
inciso IV, da Res. TC 261/13, prosseguimos, opinando por:
5.2.2. Rejeitar as razões de justificativas de Leonardo Dep-
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tulski, prefeito de Colatina no exercício de 2011; Santina Benezoli Simonassi, Procuradora Jurídica do Município de Colatina; Francieli Prando Finco, Pregoeira Município de Colatina
e Almiro Schimidt, Secretário do Municipal de Administração
no exercício de 2011, em razão das irregularidades dispostas nos Itens 2.1 e 2.2 desta Instrução Técnica Conclusiva,
aplicando-lhe multa individual em razão destas irregularidades, com amparo no art.135, II8 da Lei Complementar n.º
621/2012 c/c art. 389, II9 da Resolução 261/2013, por se
tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação mais favorável ao responsável e aplicável à época dos fatos apurados;
3.3. Por fim, sugere-se que seja dada ciência ao Denunciante do teor da Decisão final a ser proferida por este Egrégio TCEES, conforme preconiza o art. 307, § 7º, da Res. TC
261/201310. – grifei e negritei
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Da análise dos autos, verifico que a área técnica enfrentou ponto a
ponto as irregularidades atribuídas aos gestores na presente representação, mantendo todas as irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial - ITI nº 181/2015, sugerindo, ainda, a aplicação
de multa, sendo que o douto Representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica em suas razões.
Assim, passo à análise das irregularidades mantidas pela área
técnica, constantes da Instrução de Técnica Conclusiva – ITC nº
5054/2015, abordando item a item:
1) DA ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES APONTADAS.
1.1) INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 305/2011 (ITEM 2.1 DA ITC Nº 5054/2015).
A área técnica, em apontamento inicial, identificou irregularidade no
tocante à inabilitação da empresa ESD Drogaria LTDA-ME, no procedimento licitatório de Pregão Presencial nº 305/2011, cujo objetivo
era a aquisição de raticidas, medicamentos, materiais ambulatoriais
e instrumentos cirúrgicos, relacionados no anexo I do instrumento
convocatório.
Constatou, ainda, que a motivação pela inabilitação decorreu da
ausência de autorização de funcionamento expedida pela ANVISA,
nos moldes indicados quanto a armazenar, distribuir e fabricar de
acordo com o objeto do edital, sendo que a empresa apresentou tal
exigência de forma específica para o comércio varejista.
Ocorre que tal exigência, conforme assinalada pela pregoeira e referendada pela Procuradoria do Município, não consta de previsão
expressa do Edital de Pregão Presencial nº 305/2011, configurando, segundo o corpo instrutivo, em exigência indevida com o
propósito de afastar a empresa ESD Drogaria LTDA-ME da participação no procedimento licitatório.
Os responsáveis alegaram que a empresa representante foi inabilitada por não possuir a documentação exigida no item 8.1.3, “c”, do
Edital de Pregão Presencial nº 305/2011, em atenção aos princípios
da vinculação ao instrumento convocatório, transparência, igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade, probidade administrativa e do julgamento objetivo, bem como as regras estabelecidas
nos artigos 3º, 41, 43, II, 48, I e 55, XI, todos da Lei nº 8.666/93.
A área técnica, em manifestação conclusiva, considerou que as justificativas apresentadas pelos responsáveis não são suficientes para
afastar a irregularidade apontada, pois conforme a motivação apresentada pela pregoeira (fls. 724 e 964) e pelo exposto no parecer
opinativo (fls. 765/768), restou caracterizada que a inabilitação
da representante não encontra amparo no item 8.1.3, “c” do
Edital de Pregão Presencial nº 305/2011, sugerindo, portanto, a manutenção da presente irregularidade.
A análise da presente irregularidade envolve o exame da cláusula
contida no Edital de Pregão Presencial nº 305/2011, mais especificamente no seu item 8.1.3, “c”, que assim preceitua, verbis:
8.1.3 – Qualificação técnica:
[...]
c) Autorização de Funcionamento da empresa participante da licitação, expedido pela ANVISA.
Nesse contexto, para verificação de uma correta atuação da administração quanto à inabilitação da empresa representante, a presente análise deve abranger um cotejo entre a cláusula contratual
assinalada como sendo o seu fundamento e a motivação do ato de
inabilitação, de forma que se comprove que todo o procedimento se
operou dentro dos limites previstos no edital de licitação.
Desse modo, em análise das documentações acostadas nos autos,
verifico que a motivação apresentada pela pregoeira na ata (fls. 724
e 964) ocorreu nos seguintes termos:
[...]
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Após análise dos documentos também pelos representantes de secretaria requisitante, as empresas ELI LILLY DO BRASIL LTDA., por
não apresentar a autorização do funcionamento expedida pela Anvisa, e E.S.D DROGARIA LTDA, por não apresentar a autorização de funcionamento expedida pela Anvisa, nos moldes de
armazenar, distribuir e fabricar de acordo como objeto deste
edital, sendo o mesmo específico para varejo, foram julgadas
INABILITADAS. – grifei e negritei.
Outrossim, o parecer opinativo (fls. 765/768) destaca que a motivação da inabilitação foi a ausência de alvará de funcionamento como
distribuidora, sendo que a empresa inabilitada apenas apresentou
o alvará para o exercício de comércio varejista, não cumprindo as
exigências editalícias.
Assim, a motivação apresentada para a inabilitação da empresa representante extrapola os limites exigidos no edital de licitação, pois
não consta do item 8.1.3, “c”, exigências quanto ao alvará para
funcionamento ser expedido nos moldes de autorizar a empresa
licitante a armazenar, distribuir e fabricar o pretendido objeto da
licitação, diversamente, a exigência contida no edital de licitação
encerra a exigência de que as empresas licitantes apresentem como
condição para qualificação técnica, apenas a autorização de funcionamento expedido pela ANVISA, sem nenhum detalhamento
adicional.
Ademais, é forçoso o entendimento de que tal exigência se demonstra possível diante de uma análise interpretativa do item 8.1.3, “c”
do Edital de Pregão Presencial nº 305/2011, com a descrição do objeto a ser contratado, uma vez que o edital de licitação em nenhum
momento descreve como condição para o cumprimento ou entrega
do seu objeto, a exigência de que a empresa vencedora tenha condições técnicas e legais para armazenar, distribuir e fabricar, conforme se verifica no exame do Item 1 – Do Objeto (fl. 29), verbis:
[...]
1 – DO OBJETO:
1.1 – O objeto da presente licitação é a aquisição de raticidas, medicamentos, materiais ambulatoriais e instrumentos cirúrgicos para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme relacionados no Anexo I, do presente edital.
1.2 – As especificações e as condições para aquisição do objeto
desta licitação, são as constantes neste Edital e seus anexos.
– grifei e negritei
Desse modo, mantenho a presente irregularidade considerando
que a motivação utilizada para a inabilitação da representante extrapola as prescrições do Edital de Pregão Presencial nº
305/2011, infringindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da igualdade,
bem como aos dispositivos contidos no artigo 3º, caput; art. 41,
caput; art. 44, §1º e art. 45, caput, todos da Lei nº 8.666/93 e o
artigo 37 da Constituição Federal.
Contudo, tendo em vista que a presente irregularidade decorreu de
um equívoco de interpretação de cláusula editalícia, que resultou na inabilitação indevida de empresa participante, não
vislumbro no presente caso qualquer suposto indicativo de favorecimento e/ou direcionamento da licitação, nem mesmo tal hipótese
foi aventada nos autos pela área técnica e pelo Ministério Público
de Contas.
Dessa maneira, entendo que não se justifica a aplicação de multa
aos responsáveis, vez que a irregularidade decorreu de um excesso de zelo por parte da administração, resultando em uma interpretação restritiva de cláusula do edital de licitação, sem
qualquer característica de má-fé por parte dos responsáveis,
sendo suficiente, na presente situação delineada nos autos,
a expedição de determinação para que os responsáveis deixem de proceder de tal maneira nas licitações futuras.
1.2) RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE EM CERTAME LICITATÓRIO (ITEM 2.1 DA ITC Nº 5054/2015).
A área técnica considerou que ao inabilitar irregularmente a empresa ESD Drogaria LTDA-ME, os responsáveis agiram de forma a
restringir o caráter competitivo do certame, uma vez que a empresa
inabilitada havia apresentado a melhor proposta de preço para os
lotes números 13 e 14.
Os responsáveis apresentaram em suas justificativas argumentos
de que não houve restrição à competitividade, visto que a inabilitação decorreu da exigência contida no item 8.3.1, “c”, do Edital de
Pregão Presencial nº 305/2011, agindo, portanto, dentro da vinculação ao instrumento convocatório.
Após análise das justificativas apresentadas, a área técnica considerou que a inabilitação decorreu de interpretação restritiva da
cláusula 8.3.1, “c”, e não da aplicação literal do seu texto, pois a
exigência editalícia de autorização expedida pela ANVISA não faz
qualquer distinção entre a atividade de distribuição ou de varejista
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como condição para participação no certame.
Desse modo, a área técnica sugeriu a manutenção da irregularidade
com fundamento na desclassificação indevida da empresa representante, o que resultou em restrição ao caráter competitivo do
certame.
Em que pese a pretensa comprovação de inabilitação indevida da
empresa representante, vale destacar que a presente irregularidade
já foi devidamente analisada no item anterior, não se tratando de
outro indicativo de irregularidade senão o mesmo já enfrentado.
Assim, verifica-se que os dois itens referidos na Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 5054/2015 (itens 2.1 e 2.2), refere-se ao
mesmo indício de irregularidade, qual seja, o fato de inabilitar a
empresa representante por não apresentar como condição para habilitação técnica autorização de funcionamento expedida pela ANVISA, nos moldes indicados quanto a armazenar, distribuir e fabricar
de acordo com prescrito no objeto do edital de licitação, sendo que
a empresa apresentou tal exigência de forma específica para o comércio varejista.
Desta forma, as duas irregularidades tratam do mesmo assunto,
exigência indevida de autorização de funcionamento expedida pela
ANVISA fora dos parâmetros delineados no Edital de Pregão Presencial nº 305/2011, sendo que o ato de inabilitação indevida configura violação aos princípios da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo, do caráter competitivo do certame e da igualdade, não restando configurado novas irregularidades por infringência a cada um dos princípios
já citados.
Desse modo, não me parece que caiba nova imputação de responsabilidade a cada consequência observada decorrente do
mesmo ato indevido, vez que o fato gerador da irregularidade se
repete nos dois itens apontados pela área técnica, dado que o fundamento para caracterização da irregularidade não pode ser
cindido de forma a gerar diversas responsabilidades decorrente do mesmo ato, sob pena de se configurar o fenômeno
do bis in idem, consistente em repetição na aplicação de uma
sanção sobre o mesmo fato.
Portanto, considerando que o item em apreço refere-se ao ato de
inabilitação indevida da empresa representante, ato esse já exaurido na análise do item 2.1 desta decisão, resta prejudicada a análise
do presente item, vez que tal exame já foi devidamente esgotado
em item anterior.
Por todo o exposto, divergindo parcialmente do posicionamento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no
sentido de que o Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, assim
delibere:
1) Rejeite as razões de justificativas apresentadas pelos senhores
Leonardo Deptulski – Prefeito Municipal, Almiro Schimidt – Secretário Municipal de Administração, Francieli Prando Finco – Pregoeira Municipal e Santinia Benezolli Simonassi – Procuradora
Jurídica do Município, em razão da prática de irregularidade contida
no item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 5054/2015,
devidamente tratado no item 2.1 desta decisão;
2) Mantenha a irregularidade constante do item 2.1 Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 5054/2015, devidamente tratada no item
2.1 desta decisão, pelas razões ali expendidas e, no tocante ao
item 2.2 da ITC nº 5054/2015, considere prejudicada a imputação de responsabilidade, tendo em vista que o fato gerador
da irregularidade é idêntico ao enfrentado na análise do item
2.1 da ITC nº 5454/2015, sob pena de configurar o bis in idem;
3) Pela PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO, em razão da irregularidade indicada no item 2.1 da ITC nº 5054/2015, devidamente tratada no item 2.1 desta decisão, relativamente aos senhores Leonardo Deptulski – Prefeito Municipal, Almiro Schimidt
– Secretário Municipal de Administração, Francieli Prando Finco
– Pregoeira Municipal e Santinia Benezolli Simonassi – Procuradora Jurídica do Município, deixando de aplicar multa em virtude da ausência de má-fé e de qualquer suposto indicativo de
favorecimento e/ou direcionamento da licitação;
4) Seja expedida a seguinte DETERMINAÇÃO ao atual Prefeito
Municipal de Colatina, bem como ao atual Pregoeiro Municipal:
a) Abstenha-se de exigir comprovação de qualificação técnica fora
das especificações prescritas nas cláusulas editalícias, isto é, a exigência de qualificação técnica deve corresponder aos exatos termos
prescritos no Edital de Licitação respectivo, não sendo permitido
qualquer tipo de interpretação restritiva que não seja amparada
nas cláusulas do instrumento convocatório, com monitoramento no
exercício seguinte;
VOTO, por fim, no sentido de que promovidas às comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, sejam arquivados
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os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-117/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia três de maio
de dois mil e dezesseis, por maioria, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos senhores
Leonardo Deptulski – Prefeito Municipal, Almiro Schimidt, Francieli
Prando Finco e Santinia Benezolli Simonassi, em razão da prática de
irregularidade contida no item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva
- ITC nº 5054/2015;
2. Manter a irregularidade constante do item 2.1 Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 5054/2015, pelas razões ali expendidas e,
no tocante ao item 2.2 da ITC nº 5054/2015, considerar prejudicada
a imputação de responsabilidade, tendo em vista que o fato gerador
da irregularidade é idêntico ao enfrentado na análise do item 2.1 da
ITC nº 5454/2015, sob pena de configurar o bis in idem;
3. Considerar procedente a Representação, em razão da irregularidade indicada no item 2.1 da ITC nº 5054/2015, relativamente
aos senhores Leonardo Deptulski, Almiro Schimidt, Francieli Prando
Finco e Santinia Benezolli Simonassi, deixando de aplicar multa
em virtude da ausência de má-fé e de qualquer suposto indicativo
de favorecimento e/ou direcionamento da licitação;
4. Determinar ao atual Prefeito Municipal de Colatina, bem como
ao atual Pregoeiro Municipal para que abstenha-se de exigir comprovação de qualificação técnica fora das especificações prescritas
nas cláusulas editalícias, isto é, a exigência de qualificação técnica
deve corresponder aos exatos termos prescritos no Edital de Licitação respectivo, não sendo permitido qualquer tipo de interpretação
restritiva que não seja amparada nas cláusulas do instrumento convocatório, com monitoramento no exercício seguinte;
5. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
Vencido Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que acompanhou área técnica e MPEC, pela procedência da Representação,
sugerindo aplicação de multa de R$ 3000,00.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, o Conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador-Geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 03 de maio de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 31/05/2015
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC- 454/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4922/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ASSUNTO - DENÚNCIA
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARATAÍZES – NÃO CONHECER – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Tratam os presentes autos de Denúncia encaminhada por cidadão,
noticiando possíveis irregularidades na nomeação do Sr. Marcos Duarte Gazzani como Secretário Municipal, em 15/10/14, a despeito
de “já ter em seu cartel inúmeros processos de improbidade administrativa”, além de estar “cometendo gestão indevida de recursos
públicos utilizados pela Secretaria que ocupa”.
O denunciante informou duas possíveis irregularidades:
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a) Nomeação do Sr. Marcos Duarte Gazzani como Secretário Municipal, em 15/10/14, a despeito de “já ter em seu cartel inúmeros
processos de improbidade administrativa”; e
b) Pagamento indevido à empresa Visão Consultoria Ltda., com consequente dano ao erário, no montante de R$5.550,00 (cinco mil
quinhentos e cinquenta reais), após o Sr. Marcos Gazzani e a Srª
Danielle Cristina Soares Machado terem atestado a realização de
curso para 55 pessoas quando, na verdade, teriam comparecido
apenas 52 alunos.
Os autos foram encaminhados à 5ª Secretaria de Controle Externo, a qual elaborou a Manifestação Técnica MTP 326/2015
(fls.176/179), opinando pelo não conhecimento da denúncia quanto
ao item a, em razão do não atendimento aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 94, incisos I a IV da Lei Complementar
621/2012, nos termos do art. 94, §1º do mesmo diploma legal,
contudo quanto ao item b entendeu a área técnica por abster-se
do juízo de admissibilidade, nos termos do § 2.º do art. 94 da LC
621/2012.
Manifestei-me às fls. 181/182 destes autos pela não admissibilidade
da denúncia quanto aos dois itens acima descritos vez que, quanto
ao fato descrito na letra b a apuração dos fatos para obter-se o
ressarcimento de tal monta não seria razoável nem econômico, “especialmente em razão de inexistir correlação no edital e no contrato
entre o valor pago à empresa contratada para ministrar o curso e o
número de candidatos.”.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer PPJC 469/2016 - fls. 183).
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir fundamentação exarada na Manifestação Técnica Preliminar MTP 326/2015 (fls.176/179), que aqui se transcreve, e o meu
entendimento já exarado na manifestação de fls.181/182:
“[...]
3 – DA ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA
A Lei Complementar Estadual (LC) 621, de 8 de março de 2012,
trata a denúncia nos seguintes termos:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá ser submetida ao Plenário.
[grifo nosso - g. n.]
Registre-se que o Regimento Interno do TCEES (RITCEES), aprovado pela Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013, reproduz as
mesmas condições supra em seu art. 177.
Quanto ao cumprimento do art. 94, incisos I a IV, da LC 621/12, entendemos terem sido observados os requisitos de admissibilidade,
apenas quanto ao tratado na letra “b” do item 2 desta Manifestação
Técnica.
Apesar da nossa opinião, cumpre ressaltar que, nos termos do § 2.º
do art. 94 da LC 621/12, cabe ao Relator manifestar-se acerca do
juízo de admissibilidade da denúncia.
4 – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante ao exposto, submeto à consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:
sejam encaminhados os autos ao Exm.º Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo;
seja efetuada, pelo Exm.º Relator, a análise dos requisitos de admissibilidade, nos termos do § 2º do art. 94 da LC 621/12; e
em caso de conhecimento da denúncia, que os autos retornem a
esta Secretaria, para instrução.
À consideração superior.
[...]”
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Pú-
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blico de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, VOTO:
3.1 Pelo não conhecimento da presente Denúncia, nos termos
do §1º do art. 94 da Lei Complementar 621/2012 c/c §1º do art.
177 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno deste Tribunal
de Contas);
3.2 Para que seja dada ciência ao Denunciante do teor da decisão
final a ser proferida;
3.3 Pelo arquivamento dos presentes autos, nos termos do artigo 176, §3º, inciso I da Resolução TC 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4922/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e seis
de abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, não conhecer a
presente denúncia, dando ciência ao denunciante e arquivando
os autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 26 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
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-024/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3356/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO
NORTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PREFEITO
RESPONSÁVEIS - ADSON AZEVEDO SALIM E PEDRO CHAVES DE
OLIVEIRA JUNIOR
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2012 – APROVAÇÃO PARA ADSON AZEVEDO SALIM – REJEIÇÃO PARA PEDRO CHAVES DE OLIVEIRA JÚNIOR – OFICIAR
MPES – FORMAR AUTOS APARTOS PARA APLICAR MULTA –
DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Município de Bom Jesus do Norte relativa ao exercício de 2012, de
responsabilidade dos senhores Adson Azevedo Salim e Pedro Chaves de Oliveira Júnior, então Prefeitos nos períodos respectivos de
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01/01/2012 a 04/04/2012 e 05/04/2012 a 31/12/2012.
Foram as contas apresentadas tempestivamente em 01/04/2013,
e analisadas pela 4ª Secretaria de Controle Externo, que emitiu
o Relatório Técnico Contábil – RTC nº 131/2014 (fls. 196/223 e
anexos), bem como Instrução Técnica Inicial- ITI nº 303/2014 (fl.
234), sugerindo a citação do senhor Pedro Chaves de Oliveira Júnior, em face dos itens 3.1, 3,2, 5.1, 5.2, 6.2.1.1, 6.2.2.1, 6.3.5.1 e
8.1, bem como do senhor Adson Azevedo Salim, em face dos itens
3.1, 3.2, 5.1 e 5.2.
Os responsáveis foram regularmente citados nos termos da Decisão
Monocrática Preliminar nº 695/2014 e Termos de Citação nº 1325
e 1326/2014 (fls. 236/239), comparecendo aos autos, tempestivamente, conforme documentação acostada às fls. 242/403.
A documentação trazida aos autos foi analisada pela 4ª Secretaria
de Controle Externo, que emitiu a Instrução Contábil Conclusiva –
ICC nº 11/2015 (fls. 406/463 e anexos), sugerindo o afastamento
das irregularidades relativas aos itens 5.1 e 5.2 (3.1 e 3.2-RTC) em
relação ao senhor Adson Azevedo Salim e do item 5.4 (5.2- RTC)
em relação a ambos os responsáveis.
Sugeriu, ainda, a emissão de Parecer Prévio pela REJEIÇÃO das
contas do senhor Adson Azevedo Salim, em face do item 5.3 (5.1RTC), bem como do senhor Pedro Chaves de Oliveira Júnior, em
face dos itens 5.1, 5.2, 1.1, 1.2, 3.1, 4.1 e 5.3 (correspondentes,
respectivamente, aos itens 3.1, 3.2, 6.2.1.1, 6.2.2.1, 6.3.5.1, 8.1
e 5.1- RTC).
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas- NEC, emitiu
a Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 1793/2015 acostada às fls.
469/518, opinando acrescentando sugestão de exclusão da análise
de mérito da irregularidade relativa ao item 8.1 do Relatório Técnico Contábil, formando-se processo apartado de tomada de contas
especial, nos termos do artigo 134 da Resolução TC 261/2013, registrando que já fora oportunizado o contraditório e ampla defesa,
bem como determinação ao atual Prefeito, quanto à arrecadação
inexpressiva da dívida ativa.
O douto Representante do Parquet de Contas, mediante o Parecer
PPJC nº 1987/2015, de fls. 521/524, da lavra do Procurador Designado, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com a
área técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado da 1ª Câmara desta Corte de Contas, nos termos do
art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Parquet de
Contas opinaram no sentido de que sejam afastadas as irregularidades relativas aos itens 3.1 e 3.2 da instrução técnica inicial, em
relação ao senhor Adson Azevedo Salim, bem como o item 5.2 em
relação a ambos os responsáveis, tendo sido emitida opinião pela
emissão de Parecer Prévio pela rejeição das Contas de ambos,
em face da mantença das demais irregularidades, conforme Instrução Técnica Conclusiva nº 1793/2015, e Parecer acostado às fls.
521/524, tendo o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC assim se manifestado, verbis:
[...]
Por sua vez, o douto Representante do Parquet de Contas acompanhou a área técnica, na integra, quanto aos termos de sua manifestação.
No tocante aos itens de irregularidade afastados pela área técnica,
entendo que a análise procedida se mostra adequada no que se refere a alguns itens, razão pela qual a acompanho parcialmente seu
posicionamento, bem como o do Parquet de Contas que adotou sua
análise e afasto a irregularidade relativa aos itens 3.1, 3.2 e
5.2 em relação ao senhor Adson Azevedo Salim, assim como os
itens 3.1 e 5.2 em relação ao senhor Pedro Chaves de Oliveira
Júnior, conforme análise descrita abaixo.
Cumpre, pois, a este Relator, o enfrentamento de mérito dos itens
de irregularidade cuja mantença foi sugerida pelo corpo técnico
deste Egrégio Tribunal de Contas, à luz das demonstrações contábeis existentes nos autos, bem como da legislação e jurisprudência
aplicáveis ao caso, quais sejam:
1) DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR TOTAL DOS CRÉDITOS
ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO (ITEM 3.1 da ITI) ARTIGOS 85 E 90 DA LEI 4.320/64.
Consta do Relato técnico que o Balanço Orçamentário, bem como
os balancetes analíticos da despesa orçamentária e o relatório conclusivo da Controladoria Geral do Município apresentam acréscimo
ao orçamento, no valor de R$ 2.267.271,98, e que esses demonstrativos divergem entre si, bem como em relação à lista de decretos
e os próprios decretos, como demonstra à fl. 200.
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O senhor Adson Azevedo Salim apresentou cópia dos decretos e
listagem dos mesmos a fl.254, referente ao seu período de gestão,
os quais guardam consonância entre si, restando atendida aos termos da citação.
O senhor Pedro Chaves demonstrou que o total dos créditos adicionais é o que consta do balancete, no valor de R$ 9.265.973,81, e que
as anulações de dotações somaram R$ 6.998.701,83, confirmando,
assim o acréscimo orçamentário, no valor de R$ 2.267.271,98, tendo encaminhado a listagem consolidada dos valores movimentados, fls. 290/319, discriminando-se as informações necessárias,
como leis autorizativas, decretos, recursos e outros.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença
da irregularidade em relação ao senhor Pedro Chaves, por não haver juntado cópia dos decretos faltantes, conforme mencionado no
Relatório Técnico Contábil – RTC, a fl.200, bem como o afastamento
em relação ao senhor Adson Azevedo Salim, no que foi acompanhado pelo Parquet de Contas.
Desta feita, entendo que a irregularidade não prospera, haja vista
que a irregularidade não trata de ausência de cópia de decretos,
não tendo sido notificados os responsáveis para que os encaminhasse, tratando-se de divergência de valores, e esta restou esclarecida pelos agentes responsáveis.
No que se refere às cópias de decretos, poderia ter sio notificado o
atual Prefeito para que encaminhasse as contas, na forma do Regimento Interno desta Corte, o que não fora realizado, sendo assim,
divirjo da área técnica e afasto a presente irregularidade em
relação a ambos os agentes responsáveis.
2) ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS COM BASE EM DECRETOS QUE NÃO INDICAM QUAIS OS RECURSOS QUE SERIAM UTILIZADAS PARA PROVIMENTO DE TAIS CRÉDITOS
(ITEM 3.2-RTC/ITI)- ARTIGOS 7º, INCISO I, E 43, INCISO
III, DA LEI 4.320/64.
Relata o corpo técnico deste Egrégio Tribunal de Contas que entre os decretos de abertura de créditos adicionais constantes dos
autos, diversos não indicam a fonte de recurso utilizada, ou quais
dotações foram anuladas para tal fim, e que, na relação dos créditos adicionais não constam os decretos 194/12, 217/12, 237/12,
238/12, 240/12, 316/12 e 317/12.
O senhor Adson Azevedo Salim alegou que, conforme tratado no
item anterior, os decretos pertinentes à sua gestão estão corretos,
bem como a listagem dos mesmos.
O senhor Pedro Chaves de Oliveira Júnior apresentou a mesma listagem de decretos do item anterior e argumentou que todos os decretos de créditos adicionais abertos no exercício observaram a lei.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença
da irregularidade em relação ao senhor Pedro Chaves de Oliveira Júnior, contra-argumentando, em suma, que não se manifestou
sobre os diversos decretos que não indicaram a fonte de recurso utilizada e/ou não informaram quais dotações seriam anuladas,
bem como pelo afastamento em relação ao senhor Adson Azevedo
Salim, no que foi acompanhado pelo Parquet de Contas.
Verifico dos arquivos em PDF constantes dos autos que foram abertos créditos adicionais com base em várias leis aprovadas pelo Legislativo Municipal, dentre as quais, algumas indicam como fonte
de recurso para sua cobertura, as previstas no artigo 43 da Lei
4.320/64, tendo o Prefeito editado decretos da mesma forma, e
alguns indicam anulação de dotações sem discriminá-las, como
por exemplo, os Decretos nº 240/2012 de 31/08/12; 139/12 de
07/05/12, 246/12 de 21/09/12 e 295/12 de 31/12/12.
Em sendo assim, acompanho o posicionamento técnico e mantenho a presente irregularidade em relação ao senhor Pedro
Chaves de Oliveira Júnior.
3) VALOR RECEBIDO DE DÍVIDA ATIVA MUITO AQUÉM DO
SALDO DA DÍVIDA INSCRITA (ITEM 5.1-RTC/ITI) - ARTIGO
14 DA LRF, ARTIGOS 75, 76 E 77, DA LEI 4.320/64, ARTIGOS
32, CAPUT, E 45, § 2º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ARTIGO 37, CAPUTDA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Demonstra a área técnica que do saldo do exercício anterior, no
valor de R$ 1.674.733,55, foi arrecadado no exercício apenas R$
36.825,80, sendo inscrito o valor de R$ 123.232,16, o que resultou em saldo final de R$ 1.836.871,54, configurando renúncia de
receita.
O senhor Pedro Chaves alegou, em síntese, que não assinou qualquer ato legal que caracterizasse renúncia de receita ou mesmo que
tenha ocorrido prescrição da dívida ativa inscrita e não ajuizada,
transcrevendo o § 1º, do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
- LRF que define o que é renúncia de receita, qual seja:
§ 1º - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio,
crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo
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que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
O senhor Adson Azevedo argumentou que há erro material na demonstração da área técnica, assim como houve no exercício anterior, pois, de acordo com a documentação fornecida pela atual
Administração, o valor da dívida ativa em 2012 é de R$ 155.764,67,
demonstrativo este que evidencia uma queda considerável na dívida, nos exercícios de 2009 a 2012.
O subscritor da Instrução Contábil Conclusiva sugeriu a mantença
da irregularidade em relação aos dois responsáveis, contra argumentando, em suma, que o seguinte:
. Não há erro na demonstração dos técnicos deste Tribunal, haja
vista que está balizada nas demonstrações contábeis constantes da
prestação de contas anual, registrando que o senhor Adson Azevedo Salim, ao assumir a Prefeitura em 2012, havia um saldo de
dívida ativa de R$ 1.674.733,55, e que permaneceu no cargo por
apenas três meses (janeiro a março/2012), sendo que a inércia no
recebimento dos créditos evidencia presumível renúncia de receitas, conforme previsto na Lei Complementar 101/2000.
. Sugeriu, ainda, expedição de recomendação ao atual Prefeito
no sentido de que adote imediatamente as recomendações contidas
no Ato Recomendatório Conjunto de 19/04/2013, assinado
por este Tribunal, juntamente com o Ministério Público Estadual e a
Corregedoria Geral de Justiça, publicado no Diário Oficial do Estado de 02/05/2013 (página 42, Caderno Municipalidades e Outros),
com as seguintes finalidades:
1) Recomendar aos entes municipais, estaduais a adoção de providências tendentes a aprimorar a sistemática de cobrança
da dívida ativa pública, otimizando os procedimentos para
promover a
cobrança no menor lapso de tempo possível, encaminhando ou
restituindo os feitos ao Poder Judiciário, acompanhados das manifestações pertinentes.
Implementar em seus respectivos âmbitos legislativos a
normatização necessária para possibilitar sistema alternativo de cobrança da dívida pública, por meio de procedimento administrativo de cobrança extrajudicial de títulos executivos, tendo como referência as disposições da Lei Estadual nº
9.876, de 12 de julho de 2012.
3) Estabelecer Patamar mínimo para cobrança nas execuções fiscais, sugerindo-se, como referência, os valores que
vêm sendo praticados pela administração pública estadual,
nos termos do artigo 1º, inciso II, da Lei 9.747, de 08 de dezembro
de 2011.
Registre-se que o Ministério Público Especial de Contas acompanhou
na íntegra, a área técnica, quanto aos termos de sua manifestação.
Verifico do Balanço Patrimonial e da Demonstração das variações
Patrimoniais, de fls. 130/132, que assiste razão à área técnica
quanto aos valores informados da dívida ativa e quanto ao volume
da dívida quando o senhor Adson assumiu o Município, bem como
ao curto período de sua gerência de três meses, o que, a meus sentir, não justifica a mantença da irregularidade na sua responsabilidade, posto que tais procedimentos demandam inclusive o início
de processo legislativo específico.
No que se refere à responsabilidade do Sr. Pedro Chaves de Oliveira
Júnior, entendo que também não subsiste, isto porque se existe
ato recomendatório posterior ao período objeto de análise, isto é
2012, tendo sido o ato recomendatório expedido em 2013, é de
se reconhecer que o Egrégio Tribunal de Contas atua de maneira
preventiva, de modo a solucionar o problema que é de ordem geral.
Assim, ainda que equivocada a postura o agente responsável, decorrente de inação, esta não tem o condão neste momento, de lhe
macular as contas, sobretudo em face da expedição do Ato Recomendatório Conjunto de 19/04/2013, devendo ser expedida
determinação neste caso específico, posto que verificado no caso
concreto a ocorrência da situação apontada como irregularidade.
Em assim sendo, divirjo da área técnica e afasto a presente
irregularidade em relação ao senhor Adson Azevedo Salim,
bem como em relação ao senhor Pedro Chaves de Oliveira Júnior, posto que editado o ato recomendatório em comento
de maneira preventiva.
4) VALOR TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS, REALIZADA PELO EXECUTIVO MUNICIPAL, SUPERIOR AO LIMITE MÁXIMO LEGALMENTE ESTABELECIDO
(ITEM 6.2.1.1- RTC/ITI) - ARTIGO 20, INCISO III, ALÍNEA
“B”, DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000.
E ITEM
5) VALOR TOTAL DA DESPESA CONSOLIDADA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SUPERIOR AO LIMITE MÁXIMO
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LEGALMENTE ESTABELECIDO (ITEM 6.2.2.1- RTC/ITI) - ARTIGO 20, INCISO III, ALÍNEA “B”, DA LEI COMPLEMENTAR
101/2000.
Inicialmente, registre-se que a fundamentação legal indicada é o
artigo 20, inciso III, alínea “b”, da LRF, tendo sido realizada análise
conjunta dos itens 4 e 5, pois se trata da mesma irregularidade
“gasto superior ao limite legal pelo Poder Executivo Municipal”.
Demonstra a área técnica, no item 4, que o total da despesa com
pessoal, no Executivo Municipal foi de R$ 10.974.947,34, correspondendo a 58,45% da receita corrente líquida apurada no exercício, que resultou em R$ 18.775.169,37, superando, também o
limite prudencial de 51,30%, e, no item 5, que o gasto consolidado
do Município (inclui o Legislativo) foi de 61,84%, sendo os limites
estabelecidos em lei, de 54% e 60%, respectivamente.
O responsável, senhor Pedro Chaves de Oliveira Júnior, alegou, em
síntese, o seguinte:
. O valor da despesa apontado em análise é o valor bruto, não
sendo dele deduzido os gastos não computáveis, nos termos do
§ 1º do artigo 19, da LRF, apresentadas no Relatório de Gestão
Fiscal, Anexo I, no valor de R$ 158.424,07, bem como as verbas
rescisórias contabilizadas na rubrica 331901100 - Vencimentos e
Vantagens Fixas, no valor de R$ 261.359,23 (folhas de pagamento
em anexo, fls. 367/378).
. Ponderou sobre o entendimento de vários Tribunais de Contas
quanto à possibilidade de considerar ou expurgar as despesas com
o pessoal do PACS (Programa Agentes Comunitários) e ESF (Estratégia da Saúde da Família), sendo computada apenas a parcela
desembolsada pelo Município, bem como sobre o cômputo, ou não,
das receitas pertinentes, transferidas pelo Estado e pela União, na
base de cálculo para apuração da receita corrente líquida.
. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais entende, conforme os Pareceres em Consulta nº 656. 574, 700.774, 832.420 e
838.571, que cada esfera de governo deve lançar como despesa
de pessoal, a parcela que lhe couber na remuneração dos agentes,
contabilizando as parcelas advindas das transferências intergovernamentais como Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física, e que,
não obstante a exclusão das referidas despesas, as transferências
pertinentes irão compor a receita corrente líquida.
. Este Tribunal de Contas, manifestou entendimento diverso através
da Orientação Técnica nº 005/2014, de que as transferências relativas ao PACS e ao PSF são transferências correntes, e, como
tais, se incluem na receita corrente líquida, e que as despesas pertinentes, também serão computadas, não se podendo,
portanto, serem contabilizadas em Outros Serviços de TerceirosPessoa Física.
. Requereu, face à não aprovação, ainda, da Orientação Técnica 05/2014 pelo Pleno, a adoção, no cálculo dos gastos com
pessoal, das despesas com verbas rescisórias, bem como a metodologia de cálculo adotada pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais
para os Programas PACS e PSF, e demonstrou (fl. 416), por esta
metodologia, gasto no percentual de 53,42%.
O subscritor da Instrução Contábil Conclusiva sugeriu a mantença
da irregularidade, contra-argumentando, em suma, o seguinte:
. Ao contrário do que foi alegado, o valor de R$ 158.424,07 foi deduzido da despesa com pessoal computada no cálculo inicial, a qual
corresponde a indenização por demissão e incentivo à demissão
voluntária = R$ 71.024,82 (este não incluso), e a despesa decorrente de decisão judicial = R$ 87.399,25 (fl. 225), demonstração
que reproduziu à fl. 418.
. Os cálculos apresentados pelo defendente estão equivocados, pois
tomou a despesa líquida, dela já subtraído o valor de R$ 87.399,25,
e novamente o deduziu, e explica que os cálculos ora combatidos
foram adotados a partir da 4ª edição do Manual de Demonstrativos
Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, válida no exercício de
2012, quanto ao conceito de despesa com pessoal e ao que pode
ser deduzido na base de cálculo do percentual da despesa líquida.
. Elaborou novo demonstrativo à fl. 422, deduzindo o valor de R$
158.424,07, deixando de deduzir o valor de R$ 261.359,23, informado como sendo despesa com verbas rescisórias, em face de
os resumos das folhas de pagamento juntados serem insuficientes
para comprovar a contabilização do referido valor como vencimentos e vantagens fixas para o que seria necessário o razão da conta,
apurando o percentual de 56,68% e 60,07%, respectivamente.
. Quanto às deduções das receitas dos Programas PACS e PSF, não
considerou no cálculo, por estar ainda em análise por este
Tribunal, na consulta formulada pelo Prefeito de Venda Nova
do Imigrante.
Registre-se que o posicionamento da área técnica foi plenamente
adotado pelo Parquet de Contas.
Verifico dos Anexos II, da despesa, e X da receita, bem como do

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

Página 32
demonstrativo da receita corrente líquida e de gastos com pessoal (fls. 25, 106/110 e 224/226) que, como alegado pela defesa,
foi adotado nos cálculos dos gastos com pessoal, toda a despesa com pessoal, com a dedução, em análise final, do valor de R$
158.424,07, bem como o total da receita corrente, dela excluindo a
receita dos programas PACS e PSF no total de R$ 526.000,00, não
sendo, em compensação, deduzida a despesa correspondente aos
referidos programas.
Assim, entendo que os cálculos apresentados nos autos estão em
desacordo com a Orientação Técnica 05/2014, orientação esta que
não foi objeto de aprovação pelo Pleno, como questionado pelo gestor responsável, além disso as contas são do exercício 2012, portanto, anterior ao referido demonstrativo.
Deduzindo o referido valor da despesa líquida do Poder Executivo demonstrada à fl. 422, o resultado será uma despesa
líquida de R$ 10.116.563, que corresponde a 53,88% da receita corrente líquida, dispensando-se, por óbvio, esta análise, no tocante aos gastos consolidados.
Desta maneira, entendo que no presente cálculo há que se computar ou excluir tanto a receita como a despesas relativas aos
programas PACS e PSF de maneira concomitante, razão pela qual
afasto a presente irregularidade.
6) INSUFICIÊNCIA DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
PARA ARCAR COM AS OBRIGAÇÕES DE DESPESAS CONTRAÍDAS EM FINAL DE MANDATO (ITEM 6.3.5.1- RTC/ITI) - ARTIGO 42 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000.
Indica a área técnica a fls. 428/429, insuficiência de caixa para
saldar despesas vinculadas e não vinculadas no total de R$
1.046.627,84, alertando que, em caso de existência de saldo positivo de disponibilidades não vinculadas, poderia ele ser utilizado
para absorção das disponibilidades vinculadas, o que não é o caso,
sendo:
. Saúde- Recursos Próprios R$ 431.353,77
. Educação- Recursos Próprios R$ 426.625,09
. Não Vinculadas R$ 188.648,98
O responsável, senhor Pedro Chaves de Oliveira Júnior alegou, em
síntese, que o Balanço Patrimonial registra superávit financeiro no
valor de R$ 2.256.430,86, resultante da diferença entre o ativo
financeiro (caixa) e o passivo financeiro (restos a pagar processados e não processados + Depósitos), sendo o ativo financeiro R$
4.122.039,69 e o passivo financeiro R$ 1.865.608,83.
O subscritor da Instrução Contábil Conclusiva sugeriu a mantença
da presente irregularidade, contra argumentando, em suma, que a
planilha de cálculo apresentada pelo defendente (fls. 284/285) difere da utilizada por este Tribunal, sendo a referida planilha, aquela
utilizada pelas equipes de auditoria in loco em 2009, a qual, aliada à documentação de fls. 380/400 (que anexou), apenas ratifica
a ocorrência do déficit, face às obrigações assumidas no final do
mandato.
Registre-se que o posicionamento da área técnica foi plenamente
adotado pelo Parquet de Contas no que se refere à mantença da
irregularidade.
Constato do Balanço Patrimonial (fl.129) que o total das disponibilidades financeiras R$ 4.122.039,69 é suficiente para pagamento de todas as obrigações que compõem o passivo financeiro R$
1.865.608,83, e ainda resta saldo de R$ 2.256.430,86.
Sabe-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe uma regra especial que vale para o último ano de mandato do Chefe de Poder ou
órgão ali enumerados, conforme se vê dos termos de sua redação,
vejamos:
Art. 42 - É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no
art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato,
CONTRAIR OBRIGAÇÃO DE DESPESA QUE NÃO POSSA SER
CUMPRIDA INTEGRALMENTE DENTRO DELE, ou que tenha
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja
suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único - Na determinação da disponibilidade de caixa
serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. – grifei e negritei
Assim, verifica-se que fica vedado que nos seus últimos oito meses de mandato, o Chefe de Poder ou órgão assuma uma
obrigação de despesa que não possa ser paga até o final do
ano, ou então se ficar uma parte a ser paga no ano seguinte,
obrigatoriamente, deverá ele deixar em caixa o recurso suficiente para pagar referida parcela.
Desta maneira, nos últimos oito meses de mandato, para que possa
assumir novas despesas não bastará ter a apenas a previsão
no orçamento, haverá também a necessidade de se comprovar
que há condições de pagá-las com a arrecadação do próprio
ano sem sacrificar o orçamento seguinte, seja do ponto de
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vista orçamentário ou financeiro.
Mas o que vem a ser a expressão “contrair obrigação de despesa”, seria o mesmo que empenhar despesa?, creio que não, e para
dirimir esta dúvida vejamos o que dispõe a Lei nº 4.320/64, verbis:
Art. 58 - O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade
competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento
pendente ou não de implemento de condição.- grifei e negritei
O professor Teixeira Machado tece os seguintes comentários a esse
respeito, conforme transcrição, verbis:
[...]
Na verdade, o empenho é uma das fases mais importantes
porque passa a despesas pública, obedecendo a um processo que vai até o pagamento, o empenho não cria obrigação
e, sim, ratifica garantia de pagamento assegurada na relação contratual existente entre o Estado e seus fornecedores
e prestadores de serviços.
Administrativamente poderíamos definir o empenho da seguinte
forma: ato de autoridade competente que determina a dedução do
valor da despesa a ser executada da dotação consignada no orçamento para atendera essa despesa. É uma reserva que se faz,
ou garantia que se dá ao fornecedor ou prestador de serviço,
com base em autorização e dedução da dotação respectiva,
de que o fornecimento ou o serviço contratado será pago, desde
que observadas as cláusulas contratuais. – grifei e negritei
Desta maneira, a obrigação de pagar os servidores ou fornecedores foi assumida no momento da contratação e não no momento do empenho respectivo, sendo esta a distinção necessária,
visto que o empenho, isoladamente, não constitui assunção
de obrigação, se não houve contrato ou ajuste respectivo,
ou seja execução contratual, obviamente sabendo-se que,
na forma do art. 62 da Lei 8.666/93, facultativamente, se
dispensa o instrumento de contrato nos casos ali indicados.
Em havendo contrato, a obrigação somente se extingue pelo seu
cumprimento, ou então, pela rescisão contratual, do contrário, remanesce a obrigação assumida, por exemplo, se houve prestação
de serviço, remanesce a obrigação de pagamento, ainda que inválido o contrato, sob pena de enriquecimento sem causa.
Em sendo assim, contrair obrigação de despesa “nos últimos
dois quadrimestres” refere-se, pois, a assumir compromissos
em decorrência de contratos, ajustes, acordos, e outras formas de contratação, nesse período, isto é, de 01 de maio a
31 de dezembro do exercício sob análise, para fins de verificação da violação ou não da regra contida no art. 42 da LRF.
Havendo a elaboração da lista de compromissos novos assumidos a partir do dia 01 de maio do exercício em análise,
demonstrativo de dívida contraída nos dois últimos quadrimestres,
compara-se a disponibilidade de caixa existente no dia 30 de
abril do exercício em análise, adicionado dos compromissos
novos assumidos a partir de 01 de maio do exercício em análise, e, assim, compara-se o saldo de obrigações existentes
ao final do exercício com a disponibilidade de caixa transferida para o exercício seguinte.
Feito isto, se a disponibilidade de caixa não for suficiente para cobrir
a despesa nova assumida, é de se reconhecer a violação do art. 42
da LRF, em face da falta de planejamento por parte do gestor
responsável;
Resta, ainda, a definição do que vem a ser a expressão “que não
possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja
suficiente disponibilidade de caixa para este efeito”.
Aí, é óbvio que se trata do fato de que se o prefeito ou responsável
contrair a obrigação de despesa nos últimos oito meses, ou ele a
paga até o final do mandato ou, então, se restarem parcelas a serem pagas no exercício seguinte, deve fazer adequada provisão
de recursos financeiros para pagá-las no exercício seguinte.
Para fins de obediência ao art. 42 da LRF, o gestor no último ano
de mandato, deverá, a partir de 1º de maio verificar se possui
disponibilidade financeira para assunção de obrigação nova,
englobando o saldo em 30 de abril, mais as previsões de arrecadação financeira até 31 de dezembro, se não tiver previsão positiva, não poderá assumir obrigação nova.
Se tiver situação negativa ou positiva em 30 de abril, e não
contrair obrigação nova de 1º de maio a 31 de dezembro,
não terá violado o art. 42 da LRF, por força da disposição
contida no referido artigo que veda a contrair nova obrigação.
Desta forma, dois são os requisitos para que se considere violado o
art. 42 da LRF, ou seja:
Contração de obrigação nova nos dois últimos quadrimestre
do último ano de mandato;
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Ausência de disponibilidade financeira em caixa suficiente
para cobrir tais obrigações novas, adicionados dos encargos
e despesas compromissadas a pagar relativas ao parágrafo
único do art. 42 da LRF.
Assim, a regra é peremptória para alcançar o final de mandato,
especificamente, os dois últimos quadrimestres do mandato, temse, pois, como explicitamente delimitado o espaço temporal que a
norma veda a assunção de obrigações sem a necessária disponibilidade de caixa, obrigando-se o gestor a uma abstenção de
conduta nos últimos dois quadrimestres finais do mandato,
sendo certo que fora deste período não há ilegalidade alguma na
prática da conduta descrita no caput do art. 42 da LRF.
No caso dos autos, não verifico a existência de indicação de
obrigação nova assumida nos dois últimos quadrimestres do
mandato, podendo ter ocorrido ou não a violação do art. 42, não
se podendo afirmar com certeza que este fora violado, razão pela
qual entendo que deva ser realizada diligência interna para manifestação técnica, com expedição de notificação ao atual gestor,
no sentido de faça juntar a estes autos relação de todas as
obrigações novas assumidas a partir de 1º de maio do exercício de 2012, a fim de que se examine a violação ou não do
art. 42 da LRF.
A esse respeito o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim
decidiu, verbis:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL
DE CONTAS. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. EX-PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO
MUNICÍPIO DE BARÃO/RS. RESTOS A PAGAR. INFRAÇÃO AO
ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CARACTERIZADA.
O Poder Judiciário pode apreciar eventual ilegalidade na decisão
do Tribunal de Contas.
A responsabilidade do Vereador pelo dano causado por despesa ilegal não decorre da mera qualidade de Presidente da Câmara de
Vereadores. Trata-se de responsabilidade subjetiva que exige sua
participação por ação ou omissão.
Havendo demonstração de que não houve o devido repasse de verbas pelo Poder Executivo à Câmara Municipal no
final do exercício de 2004, restando restos a pagar, ocorrendo o desequilíbrio financeiro nas contas do Legislativo
em face disto, não resta caracterizada infração ao art. 42
da Lei Complementar nº 101/00, mormente porque houve
o pagamento das contas em 2005, tratando-se de despesas
com telefone e INSS, inerente à própria máquina administrativa, considerando-se ainda, que as despesas totais apresentadas pelo legislativo somaram valor inferior ao limite
da receita do legislativo, o que afasta de forma definitiva a
ocorrência de qualquer infração ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedentes do TJRS. (Apelação Cívelnº
70046635199/2011) – grife e negritei
Ainda, no texto do voto que ensejou referido acórdão, assim e posicionou o Eminente desembargador, litteris:
[...]
Logo, a simples existência de restos a pagar, por si só, não
configura a infração ao art. 42 da Lei de Responsabilidade
Fiscal porque os gastos têm de ser analisados se são ou não
necessários ao funcionamento da própria máquina administrativa, que, repito, não pode sofrer solução de continuidade.
Sendo assim, havendo demonstração de que não houve o devido
repasse de verbas pelo Poder Executivo ao Legislativo municipal, restando restos a pagar, ocorrendo o desequilíbrio financeiro nas contas da Câmara Municipal em face disto, não
resta configurada a hipótese de infração ao art. 42 da Lei
Complementar nº 101/00, lembrando-se, convém repetir,
que o demandado, no exercício de seu mandato, foi surpreendido com a falta de repasse de verbas pelo Poder Executivo no final do ano de 2004, tendo providenciado o pagamento
no exercício de 2005, sanando a falha apontada.
Em assim sendo, entendo que a simples ocorrência de restos a
pagar sem disponibilidade de caixa não configura violação
ao art. 42 da LRF, devendo haver demonstração de ter sido ou
não contraída obrigação nova a partir de 1º de maio até 31 de dezembro do exercício em análise, além disso, devem ser sopesadas a particularidades do caso concreto, visto que o objetivo
do art. 42 da LRF foi exatamente criar regra de transição em
final de mandato, de maneira que o gestor mantença as contas em equilíbrio não penalizando a gestão seguinte.
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Assim, em não sendo acolhida a diligência ora encaminhada, entendo que a irregularidade deva ser afastada, posto que em
meu entendimento não há elementos para se afirmar definitivamente se ocorreu ou não a irregularidade, relativamente
à responsabilidade do gestor em referência, visto que não consta
dos autos demonstrativo de dívidas contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato do Chefe de Poder respectivo.
7) VALOR PAGO A TÍTULO DE SUBSÍDIO AO PREFEITO MUNICIPAL, SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO
VIGENTE (ITEM 8.1- RTC/ITI)- ARTIGOS 20, 21 E 23 DA LEI
ORGÂNICA MUNICIPAL; LEI MUNICIPAL 01/2009; DECRETO LEGISLATIVO 68/2004; LEIS MUNICIPAIS Nº 22/2004,
8/2004, 12/2005, 15/2005, 11/2006, 17/2007, 12/2008,
14/2009 E 18/2010; ARTIGOS 75, INCISO I, 76 E 77, DA LEI
FEDERAL 4.320/64; ARTIGOS 32, CAPUT, E INCISO XVI, E
46, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL; E ARTIGO 29, INCISO V,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Demonstra a área técnica, fls. 436/438, que a partir de 05/04/2012,
quando assumiu o cargo de Prefeito, o Vice-Prefeito, senhor Pedro
Chaves de Oliveira Júnior passou a receber subsídio no valor de R$
8.586,00, sendo que após a Lei nº 18/2010, que reajustou o subsídio do Prefeito para R$ 8.494,93, não houve revisão geral anual dos
servidores do Município, apurando-se, até 31/12/2012, um total
pago além do limite constitucional e legal, de R$ 807,34.
O responsável alegou, em síntese, que os pagamentos dos subsídios do Prefeito foram feitos com base na Lei Municipal nº 30/2008
de 30/09/2008 que fixou o subsídio do Prefeito para a legislatura
2009/2012 (tida por inconstitucional) e Decretos Legislativos nº
14/2009 e 18/2010, demonstrando:
. Lei Municipal nº 30/2008 R$ 7.500,00
. Decreto 14/2009 R$ 8.100,00
. Decreto 18/2010 R$ 8.586,00
O subscritor da Instrução Contábil Conclusiva sugeriu a mantença
da irregularidade, em face de pagamento indevido ao senhor Pedro Chaves de Oliveira Júnior, no valor de R$ 807,34 equivalente a
357,40 VRTE.
A subscritora da Instrução Contábil Conclusiva manifestou-se no
sentido de acrescer a sugestão de exclusão da análise de mérito,
bem como a formação de processo apartado de tomada de contas
especial para exame da irregularidade, retornando o processo a
ser autuado àquele Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas- NEC
para a respectiva Instrução Técnica Conclusiva, registrando que já
foi oportunizado o contraditório, no que foi acompanhada pelo Parquet de Contas.
Verifico, inicialmente, que nos caso em o Tribunal de Contas julga
o gestor, é oportunizado o recolhimento do valor porventura devido, a fim de que este possa ter suas contas julgadas regulares com
ressalvas.
Neste caso, verifico que o valor remanescente é da monta de R$
807,34, valor este que entendo que não justifica a ação de controle
externo, nas palavras de professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes,
no sentido de que “O princípio do custo-benefício do controle,
uma das facetas do princípio constitucional da economicidade, determina que o Tribunal de Contas não desenvolva
ações de controle cujo custo seja superior aos benefícios a
serem auferidos.”
Assim, entendo que a irregularidade não tem o condão de macular
suas contas, dada a sua pequena materialidade, razão pela qual
entendo que deva ser expedida determinação ao atual Chefe do
Poder Executivo para que, no prazo de 30 dias, notifique o Sr. Pedro
Chaves para que recolha a importância devida, sob pena de inscrição na dívida ativa da municipalidade.
No tocante ao opinamento da área técnica e do Parquet de Contas
quanto à exclusão do item 8.1 de apreciação nos presentes autos e
formação de autos apartados de tomada de contas especial face à
apuração de pagamento indevido no valor de R$ 807,34 equivalente a 357,40 VRTE, deixo de acatar, pelas razões antes expendidas.
Por todo o exposto, divergindo da área técnica e do Ministério
Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado da
1ª Câmara desta Corte de Contas assim delibere:
Preliminarmente, converta o presente julgamento em diligência,
em face da necessidade de esclarecimento do item 6 - INSUFICIÊNCIA DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS PARA ARCAR
COM AS OBRIGAÇÕES DE DESPESAS CONTRAÍDAS EM FINAL
DE MANDATO, em sede de diligência, com manifestação da área
técnica, no prazo de 20 dias, após a chegada do demonstrativo
de dívida constituída nos dois últimos quadrimestres do mandando.
Ainda, preliminarmente, expeça notificação dirigida ao atual
gestor para que, no prazo de 10 dias, faça juntar a estes autos
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demonstrativo, contendo a relação de todas as obrigações novas
assumidas a partir de 1º de maio do exercício de 2012 até
31/12/2012, a fim de que se examine a violação ou não do art.
42 da LRF.
Mantenha a irregularidade constantes do item 2, relativamente ao
Sr. Pedro Chaves de Oliveira Júnior, em face das razões antes
expendidas, mitigando seus efeitos, por não constituir ato que importe grave infração à norma legal ou regulamentar.
Afaste as irregularidades relativas aos itens 1, 3, 4 e 5 desta
decisão, em face das razões antes expendidas.
Expeça Determinação ao atual gestor do Município de bom Jesus
do Norte, no sentido de que notifique o Sr. Pedro Chaves para que,
no prazo de 30 dias, recolha a importância de R$ 807,34, devidamente atualizada, sob pena de inscrição em dívida ativa.
f) Emita Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS da
Prestação de Contas Anual do Município, referente ao exercício de
2012, de responsabilidade dos senhores Adson Azevedo Salim e
Pedro Chaves de Oliveira Júnior, no exercício de 2012, em face
das razões antes expendidas, se não acolhida a preliminar de
conversão do julgamento em diligência suscitada.
É como voto.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar de forma mais completa sobre o
tema tratado no processo referenciado, pedi vista em sessão plenária, o que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade
submeto à apreciação do Colegiado.
Inicialmente, assinalo que os presentes autos versam sobre a Prestação de Contas Anual da Prefeitura de Bom Jesus do Norte, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade dos Srs. Adson
Azevedo Salim (Prefeito Municipal de 01/01/2012 a 04/04/2012) e
Pedro Chaves de Oliveira Júnior (Prefeito Municipal de 05/04/2012
a 31/12/2012).
A documentação trazida aos autos pela defesa foi analisada pela 4ª
Secretaria de Controle Externo, que elaborou a Instrução Contábil Conclusiva – ICC nº 11/2015 (fls. 406/463 e anexos), mantendo as seguintes irregularidades:
1.1 Valor Total da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais,
Realizada pelo Executivo Municipal, Superior ao Limite Máximo Legalmente Estabelecido (item 6.2.1.1 RTC 131/2014)
Base legal: artigo 20, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar
101/2000.
1.2 Valor Total da Despesa Consolidada com Pessoal e Encargos Sociais Superior ao Limite Máximo Legalmente Estabelecido (item 6.2.2.1 RTC 131/2014)
Base legal: artigo 20, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar
101/2000.
3.1. Insuficiência de Disponibilidades Financeiras para Arcar
com as Obrigações de Despesas Contraídas em Final de Mandato (item 6.3.5.1 do RTC 131/2014)
Base legal: artigo 42 da Lei Complementar 101/2000.
4.1 Valor Pago a Título de Subsídio ao Prefeito Municipal Superior ao Estabelecido Pela Legislação Vigente (item 8.1 do
RTC 131/2014)
Base legal: artigos 20, 21 e 23 da Lei Orgânica do Município de
Bom Jesus do Norte – Lei Municipal 1/2009; Decreto Legislativo
68/2004; Leis Municipais 22/2004, 8/2005, 12/2005, 15/2005,
11/2006, 17/2007, 12/2008, 14/2009 e 18/2010; artigos 75, inciso
I, 76 e 77 da Lei Federal 4.320/1964; artigos 32, caput e inciso XVI,
e 46 da Constituição do Estado do Espírito Santo; artigo 29, inciso
V, da Constituição Federal.
5.1. Divergências Quanto ao Valor Total dos Créditos Adicionais Abertos no Exercício (item 3.1 do RTC 131/2014)
Base legal: artigos 85 e 90 da Lei Federal 4.320/1964.
5.2. Abertura de Créditos Adicionais com Base em Decretos que Não Indicam Quais os Recursos que Seriam Utilizados para o Provimento de Tais Créditos (item 3.2 do RTC
131/2014)
Base legal: artigos 7º, inciso I, e 43, inciso III, da Lei Federal
4.320/1964.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas- NEC, emitiu
a Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 1793/2015 acostada
às fls. 469/518, acrescentando a sugestão de exclusão da análise de mérito da irregularidade relativa ao item 8.1 do Relatório
Técnico Contábil (8.1 - Valor Pago a Título de Subsídio ao Prefeito
Municipal Superior ao Estabelecido Pela Legislação Vigente), formando-se processo apartado de tomada de contas especial, nos
termos do artigo 134 da Resolução TC 261/2013, registrando que
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já fora oportunizado o contraditório e ampla defesa, bem como determinação ao atual Prefeito, quanto à arrecadação inexpressiva da
dívida ativa.
O Representante do MPEC, manifestou-se em consonância com a
área técnica, mediante o Parecer - PPJC nº 1987/2015, de fls.
521/524, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira.
O Relator apresentou VOTO divergindo do entendimento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, no sentido de
emitir Parecer Prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS da
Prestação de Contas Anual do Município, referente ao exercício de
2012, de responsabilidade dos senhores Adson Azevedo Salim e
Pedro Chaves de Oliveira Júnior, conforme parte dispositiva que ora
reproduzo:
Por todo o exposto, divergindo da área técnica e do Ministério
Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado da
1ª Câmara desta Corte de Contas assim delibere:
Preliminarmente, converta o presente julgamento em diligência,
em face da necessidade de esclarecimento do item 6 - INSUFICIÊNCIA DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS PARA ARCAR
COM AS OBRIGAÇÕES DE DESPESAS CONTRAÍDAS EM FINAL
DE MANDATO, em sede de diligência, com manifestação da área
técnica, no prazo de 20 dias, após a chegada do demonstrativo
de dívida constituída nos dois últimos quadrimestres do mandando.
Ainda, preliminarmente, expeça notificação dirigida ao atual
gestor para que, no prazo de 10 dias, faça juntar a estes autos
demonstrativo, contendo a relação de todas as obrigações novas
assumidas a partir de 1º de maio do exercício de 2012 até
31/12/2012, a fim de que se examine a violação ou não do art.
42 da LRF.
Mantenha a irregularidade constantes do item 2, relativamente ao
Sr. Pedro Chaves de Oliveira Júnior, em face das razões antes
expendidas, mitigando seus efeitos, por não constituir ato que importe grave infração à norma legal ou regulamentar.
Afaste as irregularidades relativas aos itens 1, 3, 4 e 5 desta
decisão, em face das razões antes expendidas.
Expeça Determinação ao atual gestor do Município de bom Jesus
do Norte, no sentido de que notifique o Sr. Pedro Chaves para que,
no prazo de 30 dias, recolha a importância de R$807,34, devidamente atualizada, sob pena de inscrição em dívida ativa.
f) Emita Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte recomendando a APOVAÇÃO COM RESSALVAS da
Prestação de Contas Anual do Município, referente ao exercício de
2012, de responsabilidade dos senhores Adson Azevedo Salim e
Pedro Chaves de Oliveira Júnior, no exercício de 2012, em face
das razões antes expendidas, se não acolhida a preliminar de
conversão do julgamento em diligência suscitada.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam da PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
da Prefeitura de Bom Jesus do Norte, referente ao exercício
de 2012, sob a responsabilidade dos senhores Adson Azevedo Salim e Pedro Chaves de Oliveira Júnior, chefes do Poder
Executivo Municipal nos períodos de 01/01/2012 a 04/04/2012 e
05/04/2012 a 31/12/2012, respectivamente. Portanto, estamos
a decidir sobre as “Contas de Governo”.
II.1 – DAS CONTAS DE GOVERNO
Segundo o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, José de Ribamar de Caldas Furtado, o conceito de contas de
governo é o ponto de partida para que se possa entender a missão constitucional atribuída ao Tribunal de Contas de prestar auxílio
ao Parlamento no julgamento político que exercerá sobre a gestão
anual do Chefe do Executivo. Esse auxílio será consubstanciado no
parecer prévio.
A prestação de “contas de governo”, que se diferencia da prestação das “contas de gestão”, é o meio pelo qual, anualmente,
o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Prefeitos Municipais expressam os resultados da
atuação governamental no exercício financeiro a que se referem.
O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que “contas
de governo” são contas globais que:
“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam
o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos programas governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo e máximo
previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos
com pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais
prescritos pela Lei 4.320/64.”
O doutrinador J.U. Jacoby Fernandes trouxe em sua obra “Tribunais
de Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro Aécio Mennuci,
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cujo procedimento “contas anuais” se caracteriza como um extenso
relatório, que é acompanhado do Balanço Geral e demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais se procura demonstrar o
que foi gasto (despesa) e o que foi arrecadado (receita) no exercício
encerrado, dando-se ênfase especial ao desempenho orçamentário
do estado e às realizações do governo dentro do mesmo período.
O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais relativas à “fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais
de Contas dos Estados, entre essas compreendeu as atinentes às
competências do TCU, nas quais é clara a distinção entre o artigo
71, I – de apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do
artigo 71, II, - de julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário.
Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as “contas de
governo” e “contas de gestão”, vale destacar o julgamento da ADI
nº 849-8 MT, de relatoria do Ministro Sepúlveda:
“A diversidade entre as duas competências, além de manifesta, é
tradicional, sempre restrita a competência do Poder Legislativo para o julgamento às contas gerais da responsabilidade do
Chefe do Poder Executivo, precedidas de parecer prévio do Tribunal
de Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas
do Chefe do Governo, que não as presta unicamente como
chefe de um dos Poderes, mas como responsável geral pela
execução orçamentária.”
Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada ao setor público. Através dela se efetua de modo eficiente o registro dos atos
e fatos relativos ao controle da execução orçamentária e financeira.
No entanto, muito ainda se pode avançar no que se refere à evidenciação do patrimônio Público.
II.2 – DO RESULTADO GOVERNAMENTAL
No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas principalmente na
Lei Federal 4.320/64, determinando que, ao final de cada exercício,
os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados
no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial
e na Demonstração das Variações Patrimoniais.
Além desse diploma legal, a Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, disciplinou normas ligadas às finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se extrair os
seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
Figura
Os dados acima demonstram o resultado fiscal do exercício de 2012
da Prefeitura de Bom Jesus do Norte.
A seguir apresento a análise individualizada dos Demonstrativos
Contábeis e do Resultado Fiscal do ente.
II.2.1 - Balanço Orçamentário
O Balanço Orçamentário é uma demonstração das previsões e execuções orçamentárias do exercício a que se refere. Apresenta-se,
por força do artigo 102 da Lei 4.320/64, em duas seções: Receitas
e Despesas previstas em confronto com as realizadas.
As receitas são apresentadas por categorias econômicas (art. 11 da
Lei nº 4320/64), correntes e de capital, e as despesas em função
da natureza dos créditos, orçamentários, suplementares, especiais
e extraordinários, vide tabela 2:
Tabela 2 – Balanço Orçamentário Resumido
Figura
Um dos enfoques do Balanço Orçamentário é evidenciar as variações ocorridas entre as estimativas e as realizações, entre o planejado e o executado. Desta forma, é nessa demonstração contábil
que se pode identificar, ainda que de forma sintética, se ocorreu à
concretização das estimativas feitas pala Prefeitura de Bom Jesus
do Norte nos aspectos de receitas e despesas orçamentárias.
Verifiquei, conforme Tabela 2, que o município arrecadou 97,71%
da receita corrente prevista, 498,57% da receita de capital e executou 98,19% da despesa fixada.
Também é essa demonstração que evidencia o resultado orçamentário obtido, permitindo avaliar o nível de comprometimento das
futuras arrecadações de receitas com as despesas que excederam
as realizações do exercício a que se referem.
No exercício de 2012, verifica-se um resultado positivo na execução
orçamentária. Conforme evidenciado, as receitas totais arrecadadas totalizaram R$ 21.594.685,25, enquanto que as despesas realizadas totalizaram R$ 21.373.226,66 resultando em SUPERÁVIT na
execução orçamentária no valor de R$ 221.458,59.
II.2.2 - Balanço Financeiro
O Balanço Financeiro, conforme o artigo 103 da Lei nº 4.320 de
1964, demonstrará as receitas e despesas orçamentárias e extra-
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orçamentárias, conjugados com o saldo do exercício anterior e o
saldo que se transfere para o exercício seguinte (tabela 3). Este é o
instrumento utilizado para evidenciar o resultado financeiro obtido
no exercício a que se refere.
Tabela 3 – Balanço Financeiro Resumido
Figura
A demonstração sob análise revela um resultado financeiro negativo de R$ 154.056,43 representado pela diferença entre as receitas orçamentária e extraorçamentárias arrecadadas e as despesas
orçamentárias e extraorçamentárias pagas, desconsiderando-se o
saldo do exercício anterior e o saldo para o exercício seguinte.
II.2.3 - Demonstração das Variações Patrimoniais
O artigo 104 da Lei 4.320/64 dispõe que a Demonstração das Variações Patrimoniais-DVP evidenciará as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e
indicará o resultado patrimonial do exercício.
As alterações do patrimônio podem ser quantitativas e qualitativas.
Por um lado, as variações quantitativas são resultantes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. De outro
lado, as variações qualitativas são aquelas que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio em sua
totalidade.
A DVP apresenta o resultado financeiro, também visível no Balanço
Financeiro, e o resultado extra-financeiro (ou estritamente patrimonial). E mais, a DVP demonstra valores que são derivados do
orçamento, e aqueles que independem do orçamento.
A junção do resultado financeiro com o extra-financeiro produz o
resultado do exercício sob a ótica patrimonial, que no presente
exercício foi positivo (Tabela 4). Tal resultado é somado à conta de
Ativo Real Líquido do Balanço Patrimonial.
Tabela 4 – Resultado Patrimonial
Figura
Cabe observar que o Ativo Real Líquido não faz parte do Ativo ou
Passivo, não representando direito ou obrigação do município, tratando-se da diferença entre o Ativo Real (Ativo Financeiro e Ativo
Permanente) e o Passivo Real (Passivo Financeiro e Passivo Permanente).
II.2.4 - Balanço Patrimonial
Dentre os demonstrativos contábeis obrigatórios pela Lei 4.320/64,
está o Balanço Patrimonial que apresenta, de forma sintética, os
bens, direitos e obrigações que compõem o Patrimônio ao final do
período a que é específico. Formalmente, o Balanço Patrimonial é
apresentado em duas seções, onde a seção do Ativo aglutina os
bens e direitos e a seção do Passivo consolida as obrigações e o
Patrimônio Líquido.
A avaliação do Patrimônio da Entidade, a partir do Balanço Patrimonial, tem como ponto fundamental demonstrar a capacidade de
liquidez da entidade, e diagnosticar o resultado econômico, financeiro e patrimonial, para proporcionar segurança e tranquilidade à
Administração na gestão.
Tabela 5 – Balanço Patrimonial Consolidado
Figura
O Balanço Patrimonial Consolidado (Tabela 5) espelha um Ativo Financeiro no valor de R$ 4.126.416,04 e um Passivo Financeiro no
valor de R$ 1.865.608,83, resultando num superávit financeiro de
R$ 2.260.807,21, indicando que, para abertura de créditos adicionais no exercício de 2013, segundo estabelece o artigo 43, § 1º,
inciso I, da Lei 4.320/64, o Município dispõe deste valor como fonte
de recursos.
II.2.5 - Demonstrativo do Resultado Nominal
O objetivo da apuração do Resultado Nominal é medir a evolução da
Dívida Fiscal Líquida. Esse resultado representa a diferença entre o
saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de 2012 em relação ao apurado em 31 de dezembro de 2011.
De acordo com o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, em 2012 o Município possui dívida consolidada líquida de R$
283.636,56, e que em 2011 esse valor era de R$ 440.674,70.
II.2.6 - Demonstrativo do Resultado Primário
O resultado primário representa a diferença entre as receitas e as
despesas primárias (não financeiras). Sua apuração fornece uma
melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo
ente da Federação, indicando que, quanto maior esse indicador,
maior será o volume de recursos disponíveis para pagamento de
serviços da dívida ou realização de outros investimentos.
Destaca-se dessa forma, a ocorrência de Superávit Primário na ordem de R$ 140.358,30.
II.2.7 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito
e Despesas de Capital
Segundo orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais, o Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de
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Capital apresenta as receitas de operações de crédito em comparação com as despesas de capital líquidas, com a finalidade de demonstrar o cumprimento da “Regra de Ouro”, ou seja, a vedação
constitucional da realização de receitas das operações de crédito
excedentes ao montante das despesas de capital, ressalvadas as
autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.
A conferência do demonstrativo evidenciou que não houve no exercício em referência a contratação de Operações de Créditos, logo,
verificou-se o cumprimento da “Regra de Ouro”.
II.2.8 - Disponibilidade de Caixa
O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa objetiva assegurar
a transparência da disponibilidade financeira e verificar a parcela comprometida para a inscrição em Restos a Pagar de despesas
não liquidadas, cujo limite, no último ano de mandato da gestão
administrativo financeira, é a disponibilidade de caixa líquida por
vinculação de recursos. Para tanto, apresenta o cálculo da Disponibilidade de Caixa do ponto de vista estritamente fiscal, demonstrando se o ente possui liquidez para arcar com seus compromissos
financeiros.
O controle da disponibilidade de caixa deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios e
não somente no último ano de mandato. Apesar da restrição estabelecida no artigo 42 se limitar aos dois últimos quadrimestres do
respectivo mandato, a LRF estabelece que a responsabilidade na
gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se
previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas, o que impõe que ajustes devam ser observados no decorrer de todo o mandato, de forma que as receitas não
sejam superestimadas, nem haja acúmulo excessivo de passivos
financeiros. O equilíbrio intertemporal entre as receitas e as despesas públicas se estabelece como pilar da gestão fiscal responsável.
Cabe a ressalva de que a disponibilidade líquida de caixa foi apurada como deficitária no valor de R$ 1.046.627,84.
II.2.9 – Do Equilíbrio das Contas Públicas
Extrai-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal de Contas
da União, Weder de Oliveira, publicadas em sua obra “Curso de
Responsabilidade Fiscal”, que a razão fundamental que levou à
concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal foi a necessidade premente e histórica de instituir processos estruturais de
controle do endividamento público.
O Ministro destacou o § 10 da exposição de motivos que acompanhou o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal, enviado pelo
Presidente da República ao Congresso Nacional, em 13 de abril de
1999, onde o controle do endividamento público constituía preocupação central da política econômica do governo: “o equilíbrio
intertemporal das contas públicas é entendido como bem
coletivo, do interesse geral da sociedade brasileira, por ser condição necessária para a consolidação da estabilidade de preços e a
retomada do desenvolvimento sustentável”.
Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pilares normativos, denominação que se pode atribuir aos conjuntos de disposições sobre:
Dívida e endividamento: realização de operações de crédito, limites
e controle;
Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamentário: metas
fiscais, acompanhamento e controle da execução orçamentária;
Despesas com pessoal: limites e formas de controle, validade dos
atos dos quais resulte aumento de despesa;
Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras
específicas para as despesas da seguridade social;
Receita pública: concessão de benefícios tributários e transparência
da administração tributária;
Transparência, controle social e fiscalização: produção e divulgação
de informações.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas Anual
da Prefeitura de Bom Jesus do Norte, sob a responsabilidade dos Srs. Adson Azevedo Salim e Pedro Chaves de Oliveira Junior, Prefeitos Municipais, referente ao exercício de
2012, demonstrou por um lado, o descumprimento dos limites constitucionais de gastos com pessoal e de desequilíbrio
das contas públicas ao descumprir o art. 42 da LRF, mas por
outro, apresentou equilíbrio no endividamento.
II.3 – DAS IRREGULARIDADES
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem acompanhar as razões lançadas na ICC 11/2015 para afastamento das
inconsistências apontadas no RTC 131/2014 (item 5.2), pelos seus
próprios fundamentos de fato e direito.
Acompanho o entendimento do Conselheiro Relator quanto o afas-
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tamento da irregularidade 5.1 do RTC 131/2014 “Valor recebido de
dívida ativa muito aquém do saldo da dívida inscrita”, pelos seus
próprios fundamentos de fato e direito.
Quanto ao item 8.1 do RTC 131/2014 “Valor pago a Título de Subsídio ao Prefeito Municipal, superior ao estabelecido pela Legislação
Vigente” no valor de R$ 807,34, acompanho o relator, pois a irregularidade é de pequena materialidade, razão pela qual entendo que
deva ser expedida determinação ao atual Chefe do Poder Executivo
para que, no prazo de 30 dias, notifique o Sr. Pedro Chaves para
que recolha a importância devida, sob pena de inscrição na dívida
ativa da municipalidade.
Acompanho, também, a manutenção das inconsistências apontadas
no RTC 131/2014 (itens 3.1, 3.2, 6.2.1.1, 6.2.2.1, 6.3.5.1), pelos
seus próprios fundamentos de fato e direito, a seguir apresentadas,
conforme a ITC 1793/2015:
3.2.1 Divergências quanto ao valor total dos créditos adicionais abertos no exercício (item 3.1 do RTC 131/2014)
Base Legal: Artigos 85 e 90 da Lei Federal 4.320/1964.
Responsável: Pedro Chaves Oliveira Junior
3.2.2 Abertura de créditos adicionais com base em decretos que não indicam quais os recursos que seriam utilizados
para o provimento de tais créditos (item 3.2 do RTC 131/2014)
Base Legal: Artigos 7º, inciso I, e 43, inciso III, da Lei Federal
4.320/1964.
Responsável: Pedro Chaves Oliveira Junior
3.2.4 Valor Total da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais,
Realizada pelo Executivo Municipal, Superior ao Limite Máximo Legalmente Estabelecido (6.2.1.1 do RTC 131/2014)
Base legal: artigo 20, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar
101/2000
Responsável: Pedro Chaves Oliveira Junior
3.2.5 Valor total da despesa consolidada com pessoal e encargos sociais superior ao limite máximo legalmente estabelecido (Item 6.2.2.1 do RTC 131/2014)
Base Legal: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar
101/2000.
Responsável: Pedro Chaves Oliveira Junior
3.2.6 Insuficiência de disponibilidades financeiras para arcar
com as obrigações de despesas contraídas em final de mandato (Item 6.3.5.1 do RTC 131/2014)
Base Legal: Artigo 42 da Lei Complementar 101/2000.
Responsável: Pedro Chaves Oliveira Junior
Entretanto, quanto ao item 6.3.5.1 do RTC 131/2014 que trata da
“Insuficiência de disponibilidades financeiras para arcar com
as obrigações de despesas contraídas em final de mandato
valor de R$ 1.046.627,84”, descumprindo o art. 42 da LRF,
mantenho a irregularidade e teço as considerações pertinentes.
A Lei de Responsabilidade Fiscal consolidou-se como um dos marcos regulatórios mais austeros do mundo. Com pouco mais de quinze anos de vida, conseguiu mudar radicalmente a bagunçada tradição fiscal brasileira. Historicamente, é uma revolução nas finanças
públicas e, procedimentalmente, um rígido código de conduta para
os administradores públicos.
A quase totalidade de suas normas relaciona-se à viabilização do equilíbrio orçamentário intertemporal, à prevenção
de déficits e ao controle da dívida pública, objetivos amplamente contemplados em seu art. 1º, §1º:
“Art. 1º [...]
§1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação
planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange
a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia
e inscrição em Restos a Pagar.”
Grifei
Nesse contexto, ganha relevo o art. 42, parágrafo único da mesma
norma:
“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art.
20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair
obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade
de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar
até o final do exercício.”
Grifei
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De início, percebe-se que o dispositivo sob análise, em harmonia
com a concepção lógica da LRF, busca impedir o déficit fiscal na sua
origem, ou seja, no momento em que está sendo gerada a obrigação que não poderá ser paga até o final do mandato.
A relação entre a conduta descrita no artigo 42 e a inscrição indevida em Restos a Pagar está expressa na LRF, quando coloca tal
artigo na Seção VI do Capítulo VII (Da dívida e do endividamento), que é intitulada “Dos Restos a Pagar”.
Relativamente ao aspecto temporal, maiores dúvidas não há. A regra é peremptória para alcançar o final de mandato, especificamente, os seus oito últimos meses.
Lado outro, o artigo 55 da mesma lei, que trata do Relatório de
Gestão Fiscal, dispõe que o mesmo contenha a inscrição em restos
a pagar das despesas liquidadas, empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa, bem
como das não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e
cujos empenhos foram cancelados.
O artigo supracitado ampara o entendimento de que tal exigência,
qual seja, inscrever restos a pagar não processados até o limite da
disponibilidade de caixa, depois de descontados os restos a pagar
processados, está presente em todos os exercícios, e não somente
nos dois últimos quadrimestres do mandato.
Portanto, a diferença básica existente entre o descumprimento da regra de final de mandato (artigo 42) e a desobediência da regra anual (artigo 55), reside no fato da primeira
possuir desdobramentos na esfera penal.
Como se não bastasse o conjunto de normas rígidas dispostas na
LRF para combater com veemência o déficit público, o legislador foi
além. Em discussão contemporânea, o Congresso Nacional aprovou
a Lei nº 10.028/2000 e desse modo, o Código Penal passou a
contar com remédios amargos contra o administrador público que ousar agredir as questões centrais da Lei Complementar nº 101/2000, a saber:
(...)
CAPÍTULO IV
DOS CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS
(...)
Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos
dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou
legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício
financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte,
que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
(...)
É importante salientar que, embora o artigo 42 se refira pontualmente às despesas contraídas nos oito meses do último ano de
mandato, o inciso XII, do artigo 1º, Decreto-Lei nº 201/67 considera crime de responsabilidade do Prefeito que “antecipar ou
inverter a ordem de pagamento a credores do Município, sem
vantagens para o erário”. Proibição semelhante está disposta no
artigo 5º da Lei nº 8.666/93, a saber:
“Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações
terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade
da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao
fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de
serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a
estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades,
salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.”
Nesse passo, destaco: o pagamento das despesas contraídas nos
oito meses finais, do último ano do mandato não poderá ser priorizado em prejuízo daquelas despesas contraídas em período anterior, visto que a quebra da ordem cronológica não corresponderia à interpretação literal da LRF a qual, textualmente,
define no parágrafo único do artigo 42 que na determinação
da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos
e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.
Portanto, pela LRF, trata-se de todas as despesas compromissadas a pagar, inclusive todas as do próprio exercício e
as eventualmente remanescentes de exercícios anteriores.
Noutro giro, em recente debate nesse Colegiado ficou firmado que
é o empenho a etapa a ser considerada como o momento da ocorrência do fato gerador da obrigação de despesa a que se referem o
artigo 42 da LRF e o artigo 359-C do Código Penal.
De acordo com a 6ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional, no fim do exercício, as despesas empenhadas e não pagas serão inscritas
em restos a pagar e constituirão a dívida flutuante. O texto
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é taxativo e não deixa dúvidas sobre a interpretação que a STN,
órgão responsável pela consolidação nacional das contas públicas,
congregando as contas da União, Estados, Distrito Federal e municípios, dedica ao tema.
O art. 113 da Lei nº 4.320/1964, dispõe que, dentre outras atribuições, compete ao Conselho Técnico de Economia e Finanças a
atualização dos anexos que contemplam a referida Lei. Com a extinção deste Conselho, tais funções são exercidas, na atualidade,
pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), dada a afinidade técnica
desse órgão com o assunto.
A meu ver, essa linha de entendimento está contemplada pelo conteúdo dos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/64:
(...)
Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:
I - as receitas nele arrecadadas;
II - as despesas nele legalmente empenhadas.
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.
(...)
Portanto, o reconhecimento da despesa orçamentária ao longo do exercício deve ser realizado no momento do empenho
com a assunção de um passivo financeiro orçamentário onde, em
conformidade com o manual supracitado, definem-se:
Despesas Empenhadas
Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas.
Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.
Despesas Liquidadas
Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.
Despesas Pagas
Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a
pagar, processados ou não processados.
O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro
Nacional apresenta informações sobre a disponibilidade de caixa
bruta, as obrigações financeiras e a disponibilidade de caixa líquida
para cada recurso vinculado, bem como dos não vinculados. São
apresentadas também informações sobre os valores relativos ao
Regime Próprio de Previdência dos Servidores.
Além disso, evidenciará a inscrição em Restos a Pagar das despesas:
a) liquidadas e não pagas;
b) empenhadas e não liquidadas;
c) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados.
Os restos a pagar de exercícios anteriores também constarão no
demonstrativo.
O Demonstrativo visa a dar transparência ao montante disponível
para fins da inscrição em Restos a Pagar de despesas não liquidadas e possibilita a verificação do cumprimento do artigo 42 da LRF,
pelo confronto da coluna dos RP empenhados e não liquidados do
exercício com a disponibilidade de caixa líquida, segregados por
vinculação.
O limite de inscrição dos restos a pagar não processados, no último
ano de mandato da gestão administrativo-financeira, é a disponibilidade de caixa líquida por vinculação de recursos. A disponibilidade
de caixa líquida para cada um dos recursos vinculados permite que
se avalie a inscrição em RP não processados também de forma
individualizada.
Após a demonstração do cálculo da disponibilidade de caixa para
cada uma das vinculações existentes, deverá ser calculada a disponibilidade de caixa para os recursos não vinculados. Assim, esse
demonstrativo apresenta o cálculo da Disponibilidade de Caixa do
ponto de vista estritamente fiscal, demonstrando se o ente possui
liquidez para arcar com seus compromissos financeiros.
A área técnica deste tribunal utilizou-se dos mecanismos acima
para atender ao que determina o artigo 42, conforme Planilha elaborada denominada “Aferição do Cumprimento do Art. 42 da LC
101/2000 (LRF)”.
Assim, considerando os cálculos expostos pela área técnica (fls.
213/215 e 229/233), que demonstram insuficiência financeira para
a execução dos pagamentos das obrigações assumidas, totalizando
um valor a menor de R$ 1.046.627,84 (um milhão, quarenta e seis
mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos),
mantenho a irregularidade e recomendo a rejeição das contas da
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Prefeitura de Bom Jesus do Norte de responsabilidade do Sr.
Pedro Chaves de Oliveira Junior.
Por fim, em virtude de indícios de enquadramento do gestor no
previsto no artigo 359 – C da Lei nº 10.028/2000 determino o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para que
possa ser tomadas medidas corretivas em relação a tal atitude do
gestor, tendo em vista tratar-se o artigo 42 da LRF, responsabilidade do titular do Poder.
Quanto aos itens 6.2.1.1 e 6.2.2.1 do RTC 131/2014 que trata dos
“Valores Totais da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais,
realizado pelo Executivo Municipal e Consolidado, Superior
ao Limite Máximo Legalmente Estabelecido” da mantenho as
irregularidades e teço as seguintes considerações pertinentes.
Para fins de elucidação da questão no que se refere à inclusão ou
exclusão da transferência dos recursos provenientes do Programa
Agentes Comunitários da Saúde (PACS) e Estratégia da Saúde da
Família (ESF), no cômputo da Receita Corrente Líquida, bem como
a possibilidade de cômputo das despesas com pagamento da remuneração dos profissionais que atuam nestes programas, tenho a
informar que recentemente esta Corte de Contas julgou o Processo
TC 0216/2014, que trata de consulta formulada pelo senhor Dalton
Perim, na qualidade de Prefeito de Venda Nova do Imigrante, consubstanciado na Decisão TC 002/2016, com julgamento realizado
na sessão do dia 16/02/2016, cujos termos esvaziam por completo
os argumentos da defesa, afastando a dúvida quanto à possibilidade de se considerar tais despesas como “Outros serviços de terceiros – pessoa física”, senão vejamos:
Ressalta a Consulta que o elemento de despesa “Outros serviços
de terceiros – pessoa física” alcança, conforme a Portaria STN/
SOF 163/2001, as remunerações de serviços de natureza eventual,
prestados por pessoas físicas sem vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados; diárias e ajudas de custo
a colaboradores eventuais; locação de imóveis; salário de internos
nas penitenciárias, e outras despesas pagas diretamente à pessoa
física por quaisquer serviços prestados desde que não tenham vínculo empregatício com o órgão.
Explica, ainda, que a LRF dispõe em seu artigo 18, que será computado no cálculo da despesa total com pessoal o somatório dos
gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos,
civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies
remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões,
inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
Também foi encartado na mencionada Consulta o conceito de Receita Corrente Líquida (RCL) dado pela LRF, que significa o somatório
das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais,
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Destaca-se que as transferências relativas às ações
de governo PACS e PSF são transferências correntes, que, portanto,
se incluem no cômputo da RCL.
Do mesmo modo, conceitua as despesas correntes, àquelas relativas aos gastos realizados na manutenção dos serviços públicos,
como pagamento de salários, reforma de imóveis, manutenção de
vias, pagamento de juros das dívidas assumidas pelo município e,
ainda, as transferências concedidas e destinadas a atender às despesas correntes de outras entidades de direito público ou privado às
quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços.
Neste contexto, entendo que não podem prosperar os argumentos levantados pelo defendente, pois a referida Consulta esclareceu
que as despesas com remunerações dos servidores do PACS e do
PSF se encaixam perfeitamente no conceito legal de despesa total
com pessoal e que não se enquadram em nenhuma das exceções
previstas na lei.
Também verifiquei que o poder executivo superou em 2,68% o limite legal disposto no artigo 20, III, “b” da Lei Complementar nº
101/000, que fixou o limite máximo de despesas com pessoal para
o executivo municipal em 54% da receita corrente líquida, verifico que a despesa consolidada do município também ultrapassou o
limite máximo de 60% estabelecido pelo artigo 169 da Constituição da República, fixado pelo artigo 19, III da LRF, tendo atingido
60,07% da RCL.
Entretanto, o gestor não se beneficiou do prazo de adequação ao
restabelecimento ao limite permitido, conforme artigo 23 da Lei
Complementar nº 101/00, visto que ao consultar os Relatórios de
Gestão Fiscal referentes aos 1º e 2º quadrimestres do exercício
de 2013, encaminhado de forma eletrônica ao TCEES (LRF-WEB),
a divulgação dos percentuais de despesas com pessoal, respec-
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tivamente, corresponderam a 58,56% e 68,18% da RCL, o que
demonstra a não adoção de medidas para a adequação do poder
executivo ao limite legal e a observância do prazo concedido pelo
artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Penso que, a inércia na adoção de medidas para a adequação do
poder executivo ao limite legal traz, por si só, conteúdo suficiente
a caracterizar uma irregularidade insanável com nível de reprovabilidade a ensejar a contaminação da integralidade das contas, e
motivar a sua rejeição.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Parecer nº
7.153/20105 de Lavra do Procurador Luciano Viera, emitiu pronunciamento no seguinte sentido:
De toda sorte, assiste razão aos subscritores da aludida manifestação no sentido de que “não é o fato de determinado Ente ultrapassar o limite [despesa com pessoal] que trará a irregularidade”, pois,
deveras, o art. 23 da LC nº 101/00 concede ao gestor prazo para
que adote as providências para o restabelecimento da legalidade.
Este também é o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina, externado por meio da Decisão Normativa nº TC-06/20086, verbis:
(...)
Art. 9º As restrições que podem ensejar a emissão de Parecer Prévio com recomendação de rejeição das contas prestadas pelo Prefeito, dentre outras, compõem o Anexo I, integrante desta Decisão
Normativa, em especial as seguintes:
[...]
XIV – GESTÃO FISCAL (DESPESA TOTAL COM PESSOAL DO PODER
EXECUTIVO) - Despesas com pessoal do Poder Executivo acima do
limite fixado no art. 20, III, “b”, da Lei Complementar (federal) n.
101/2000, sem a eliminação do percentual excedente nos dois
quadrimestres seguintes, em desacordo com o art. 23 da Lei Complementar (federal) n. 101/2000. (gn)
Vê-se, portanto que aquela douta Corte de Contas considera a
ocorrência com nível de reprovabilidade apta a recomendação de
rejeição das contas após o período de adequação conferido pelo
artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem a eliminação do
percentual excedente.
No tocante ao opinamento da área técnica e do Parquet de Contas,
quanto à formação de autos apartados, nos termos dos arts. 38,
inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito
Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III,
§§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF,
acompanho, pelas razões expendidas.
Por fim, em virtude de indícios de enquadramento do gestor no
previsto no artigo 359 – C da Lei nº 10.028/2000 determino o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para que
possa ser tomadas medidas corretivas em relação a tal atitude do
gestor, tendo em vista tratar-se o artigo 42 da LRF, responsabilidade do titular do Poder.
III – CONCLUSÃO
Destarte, por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo
29, inciso V, da Resolução nº 261/2003, acompanhando parcialmente do entendimento da Secretaria de Controle Externo, Ministério Público Especial de Contas e do Relator, VOTO para que a
Câmara adote a seguinte decisão:
I – Sejam mantidas as seguintes irregularidades, conforme ITC
1793/2015:
3.2.1 Divergências quanto ao valor total dos créditos adicionais abertos no exercício (item 3.1 do RTC 131/2014)
Base Legal: Artigos 85 e 90 da Lei Federal 4.320/1964.
Responsável: Pedro Chaves Oliveira Junior
3.2.2 Abertura de créditos adicionais com base em decretos que não indicam quais os recursos que seriam utilizados
para o provimento de tais créditos (item 3.2 do RTC 131/2014)
Base Legal: Artigos 7º, inciso I, e 43, inciso III, da Lei Federal
4.320/1964.
Responsável: Pedro Chaves Oliveira Junior
3.2.4 Valor Total da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais,
Realizada pelo Executivo Municipal, Superior ao Limite Máximo Legalmente Estabelecido (6.2.1.1 do RTC 131/2014)
Base legal: artigo 20, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar
101/2000
Responsável: Pedro Chaves Oliveira Junior
3.2.5 Valor total da despesa consolidada com pessoal e encargos sociais superior ao limite máximo legalmente estabelecido (Item 6.2.2.1 do RTC 131/2014)
Base Legal: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar
101/2000.
Responsável: Pedro Chaves Oliveira Junior
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3.2.6 Insuficiência de disponibilidades financeiras para arcar
com as obrigações de despesas contraídas em final de mandato (Item 6.3.5.1 do RTC 131/2014)
Base Legal: Artigo 42 da Lei Complementar 101/2000.
Responsável: Pedro Chaves Oliveira Junior
II – Seja afastada a irregularidade 5.1 do RTC 131/2014 “Valor
recebido de dívida ativa muito aquém do saldo da dívida inscrita”, pelos seus próprios fundamentos de fato e direito.
III - Seja emitido parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas do
Município de Bom Jesus do Norte, exercício de 2012, sob a
responsabilidade do Sr. Pedro Chaves de Oliveira Júnior, com
fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012.
IV - Seja emitido parecer prévio pela APROVAÇÃO das contas do
Município de Bom Jesus do Norte, exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Adson Azevedo Salim, com fundamento no
art. 80, I, da LC 621/2012.
V - Seja encaminhada ao atual gestor, a seguinte DETERMINAÇÃO:
Notifique o Sr. Pedro Chaves de Oliveira Junior para que, no prazo de 30 dias, recolha a importância de R$ 807,34, devidamente
atualizada, sob pena de inscrição em dívida ativa, referente a irregularidade 8.1 do RTC 131/2014 “Valor pago a Título de
Subsídio ao Prefeito Municipal, superior ao estabelecido pela
Legislação Vigente”
VI - Considerando que o percentual alcançado de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida está em 56,68% (cinquenta
e seis vírgula sessenta e oito por cento), superando, portanto, o
limite legal estabelecido pelos artigos 20 e 22, § único e 59, § 1º,
inciso II, da LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
VOTO para que seja DETERMINADO ao gestor que:
No prazo improrrogável de 30 dias, inicie e comprove perante
este Tribunal de Contas a adoção das medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo
169 da Constituição Federal de 1998 (c/c Lei Federal 9.801/99), de
modo a eliminar o percentual excedente em dois quadrimestres,
sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte,
respeitando-se ainda as vedações dos demais parágrafos do art.
169 da CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21, 22 e 23 da LRF
(LC 101/2000), in verbis:
Constituição Federal
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder
os limites estabelecidos em lei complementar.
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal,
a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta
ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder
público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único,
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender
às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida
neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão
imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou
estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não
observarem os referidos limites. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base
neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida
no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
adotarão as seguintes providências: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com
cargos em comissão e funções de confiança; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior
não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado
de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão
ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo
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anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de
remuneração por ano de serviço. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores
será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou
função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas
na efetivação do disposto no § 4º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF)
Subseção II
Do Controle da Despesa Total com Pessoal
Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da
despesa com pessoal e não atenda:
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com
pessoal inativo.
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta
dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder
ou órgão referido no art. 20.
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos
arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a
95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao
Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação
de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a
revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento
de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de
pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação,
saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na
lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão
referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo
artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres
seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3o e 4o
do art. 169 da Constituição.
§ 1o No caso do inciso I do § 3o do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções
quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. (expressão com
eficácia suspensa por provimento cautelar dado na ADI 2.238-DF)
§ 2o É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com
adequação dos vencimentos à nova carga horária. (parágrafo com
eficácia suspensa por provimento cautelar dado na ADI 2.238-DF)
§ 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:
I - receber transferências voluntárias;
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao
refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das
despesas com pessoal.
§ 4o As restrições do § 3o aplicam-se imediatamente se a
despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou
órgão referidos no art. 20.
[...]
Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto
Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual
ou superior a quatro trimestres.
§ 1o Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no
período correspondente aos quatro últimos trimestres.
§ 2o A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a
substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB
nacional, estadual e regional.
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§ 3o Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas
previstas no art. 22.
§ 4o Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução
das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do art. 31 poderá ser ampliado em até
quatro quadrimestres
Por fim, deve-se alertar que o descumprimento dos limites em
questão e a não adoção das medidas corretivas imperativamente
ordenadas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal são condutas gravíssimas que ensejam a prática de ato
de improbidade administrativa pelo gestor, sujeitando-o à aplicação
se sanções administrativas e penais, conforme ilustrado na tabela
anexa.
VII - Sejam formados autos apartados, nos termos dos arts. 38,
inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito
Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III,
§§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF.
VIII – Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF constitui
provável infração penal, prevista no artigo 359-C, do Decreto-Lei nº
2.848/1940 – Código Penal Brasileiro, REMETER AO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO cópia da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 1763/2015, do Parecer Ministerial, deste
Voto e da Decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo
163, §8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES);
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3356/2013,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
trinta de março de dois mil e dezesseis, por maioria, nos termos
do voto-vista do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Manter irregularidades, conforme ITC 1793/2015:
1.1 Divergências quanto ao valor total dos créditos adicionais abertos no exercício (item 3.1 do RTC 131/2014)
Base Legal: Artigos 85 e 90 da Lei Federal 4.320/1964. Responsável: Pedro Chaves Oliveira Junior
1.2 Abertura de créditos adicionais com base em decretos que não
indicam quais os recursos que seriam utilizados para o provimento
de tais créditos (item 3.2 do RTC 131/2014)
Base Legal: Artigos 7º, inciso I, e 43, inciso III, da Lei Federal
4.320/1964. Responsável: Pedro Chaves Oliveira Junior
1.3 Valor Total da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais, Realizada pelo Executivo Municipal, Superior ao Limite Máximo Legalmente
Estabelecido (6.2.1.1 do RTC 131/2014)
Base legal: artigo 20, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar
101/2000 Responsável: Pedro Chaves Oliveira Junior
1.4 Valor total da despesa consolidada com pessoal e encargos
sociais superior ao limite máximo legalmente estabelecido (Item
6.2.2.1 do RTC 131/2014)
Base Legal: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar
101/2000. Responsável: Pedro Chaves Oliveira Junior
1.5 Insuficiência de disponibilidades financeiras para arcar com
as obrigações de despesas contraídas em final de mandato (Item
6.3.5.1 do RTC 131/2014)
Base Legal: Artigo 42 da Lei Complementar 101/2000. Responsável: Pedro Chaves Oliveira Junior;
2. Afastar a irregularidade 5.1 do RTC 131/2014 “Valor recebido
de dívida ativa muito aquém do saldo da dívida inscrita”, pelos seus
próprios fundamentos de fato e direito;
3. Encaminhar ao Legislativo Municipal parecer prévio recomendando a rejeição das contas do Município de Bom Jesus do Norte,
exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Pedro Chaves de
Oliveira Júnior, com fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012;
4. Encaminhar ao Legislativo Municipal parecer prévio recomendando a aprovação das contas do Município de Bom Jesus do Norte, exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Adson Azevedo
Salim, com fundamento no art. 80, I, da LC 621/2012;
5. Determinar ao atual gestor que notifique o Sr. Pedro Chaves de
Oliveira Junior para que, no prazo de 30 dias, recolha a importância
de R$ 807,34, devidamente atualizada, sob pena de inscrição em
dívida ativa, referente a irregularidade 8.1 do RTC 131/2014 “Valor
pago a Título de Subsídio ao Prefeito Municipal, superior ao estabelecido pela Legislação Vigente”;
6. Considerando que o percentual de gastos com pessoal, em relação à receita corrente líquida, está em 56,68%, superando o limite
legal, determinar ao gestor que, no prazo improrrogável de 30
dias, inicie e comprove perante este Tribunal de Contas a adoção
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das medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas
nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal de
1998 (c/c Lei Federal 9.801/99), de modo a eliminar o percentual
excedente em dois quadrimestres, sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as vedações dos demais parágrafos do art. 169 da CF e as diretrizes dadas
pelos artigos 21, 22 e 23 da LRF (LC 101/2000);
7. Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II,
e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a
finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal
pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°,
da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF;
8. Remeter ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo cópia
da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1763/2015, do Parecer Ministerial, deste Voto e da Decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo 163, §8º, do Regimento Interno do TCEES;
9. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Parcialmente vencido o Relator, Conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva, que votou, preliminarmente, pela conversão do
feito em diligência e, no mérito, pela aprovação com ressalva das
contas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação o Senhor Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, o Conselheiro
em substituição Marco Antonio da Silva, Relator, e o Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 30 de março de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia:
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
PARECER PRÉVIO TC- 018/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2817/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITO
RESPONSÁVE - JAIME SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR
ADVOGADOS - ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB/
ES 15.786) E GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA (OAB/ES 16.046)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2012 – PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS –
DEIXAR DE APLICAR MULTA – OFICIAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual
da Prefeitura de Ponto Belo, relativa ao exercício de 2012, sob
a responsabilidade do Sr. Jaime Santos Oliveira Júnior, prefeito
municipal no período em questão.
A Prestação de Contas foi encaminhada por meio do OF. Nº
139/2012 e autuada em 01/04/2013, protocolo 003819 (fl. 01),
cumprindo o prazo regimental, consoante o caput do art. 105 e o
§1º, do art. 126, da Resolução TCE/ES nº 182/02, vigente à época.
No Relatório Técnico Contábil RTC nº 96/2014 (fls. 175/199) a
área técnica apontou indícios de irregularidades, originando a Instrução Técnica Inicial - ITI 246/2014 (fl. 215) da qual houve
citação do responsável.
Em análise comparativa entre os apontamentos das possíveis irregularidades e os esclarecimentos apresentados (fls. 506/517), a
5ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução Contábil
Conclusiva - ICC 30/2015 (fls. 287/314) opinando pela emissão
de parecer prévio pela rejeição das Contas, sendo acompanhado
pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC conforme Instrução Técnica Conclusiva 1418/2015 (fls. 320/322),
concluindo nos seguintes termos:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na ICC 30/2015
e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da
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Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando para que seja emitido
PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do senhor Jaime Santo Oliveira Junior – Prefeito
Municipal, frente à Prefeitura Municipal de Ponto Belo, no exercício
de 2012, nos termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº
621/2012, tendo em vista a manutenção das seguintes irregularidades:
· Insuficiência de Disponibilidades Financeiras para arcar
com as obrigações de despesas contraídas em final de mandato
Base Legal: artigo 42 da Lei Complementar nº. 101/2000
· Movimentações imprecisas em contas contábeis “Valores
de INSS a Compensar” e “Créditos a Receber”
Base Legal: artigos 85, 86, 89, 93, 101, 103 e 104, da Lei
4.320/1964; artigo 45, § 2º, da Constituição Estadual
Em razão da infração ao art. 42 da Lei Complementar 101/2012 Obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do
mandato sem disponibilidade e financeira suficiente para o seu pagamento, nos termos do art. 136 da Lei Complementar 621/2012,
sugere-se a aplicação da multa prevista no art. 5º, §§ 1º e 2º da
Lei 10.028/2000, sem prejuízo de emissão do parecer prévio sobre
as contas anuais.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas,
este acompanhou a área técnica, conforme Manifestação PPJC
1494/2015 (fls. 325/326), da lavra do Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, que opinou pela REJEIÇÃO da prestação de
Contas Anual da Prefeitura de Ponto Belo, referente ao exercício de
2012.
Em fase de sustentação oral foram juntadas as notas taquigráficas que, encaminhadas à área técnica, elaborou a Manifestação
Técnica de Defesa MTD 836/2015, aceitando parcialmente as
alegações, mantendo a sugestão da emissão de parecer prévio pela
rejeição, como segue:
[...]
Considerando que foram mantidas duas irregularidades em sede de
análise contábil conclusiva, nos posicionamos, em face da defesa
oral sustentada, nos seguintes termos:
Movimentações imprecisas em contas contábeis “Valores de
INSS a Compensar” e “Créditos a receber” (item 3.2.2 do
RTC 96/2014)
Sobre este indicativo de irregularidade, o gestor questiona se o
processo de contas é o meio adequado para se discutir a questão,
alegando tratar-se de matéria cuja natureza seria atinente aos processos de gestão. Nesse sentido, sugere a formação de autos apartados para se resolver o mérito das compensações previdenciárias
efetivadas.
Inicialmente, cumpre-nos destacar que o ora indicativo de irregularidade foi apontado em diversos outros processos que tramitam
neste Tribunal e que na Prefeitura Municipal de Ponto Belo, exercício
financeiro de 2011, esta situação também foi enfrentada, conforme
processo TC 2.219/2012.
Adentrando na questão, destacamos, preliminarmente, que nos
processos TC 2.452/2012 e 2.185/2012 – que tratam, respectivamente, da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Ibiraçu e da Prefeitura Municipal de Colatina do exercício financeiro
de 2011 – a 4ª SCE posicionou-se no sentido de se afastar o referido indicativo de irregularidade.
E, um dos motivos que concorreram para se opinar em tal direção foi o fato de que havia uma apuração apartada do mérito da
contratação da empresa responsável pela apuração do crédito do
município perante o INSS.
No caso em concreto, identificamos que tramita neste Corte de
Contas o processo TC 6.075/2012 que trata de representação formulada pelo Ministério Público de Contas em face do município de
Ponto Belo, para se apurar os pagamentos feitos pela municipalidade à pessoa jurídica URBIS, considerando os supostos créditos
previdenciários levantados pela referida empresa.
Face o todo exposto, entendemos que contabilmente o reconhecimento do crédito previdenciário está suportado por elementos suficientes para sua evidenciação. No entanto, o mérito da contratação
da empresa e a respectiva homologação de tais créditos deverão
ser oportunamente analisados. Nesse sentido, remetemo-nos aos
autos do processo TC 6.075/2012 para tal intento.
Assim, encampando a tese arvorada pelo gestor e, considerando
que em situações análogas esta Secretaria de Controle Externo se
manifestou no mesmo sentido, vimos opinar, divergindo novamente
do entendimento gravado na ICC 30/2015, na ITC 1.418/2015 e no
PPJC 1.494/2015 pelo afastamento do indicativo de irregularidade
apontado no item 3.2.2 do RTC 96/2014.
Insuficiência de disponibilidades financeiras para arcar com
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as obrigações de despesas contraídas em final de mandato
(item 4.3.4.1 do RTC 96/2014)
Sobre este indicativo de irregularidade, o gestor apresenta números da gestão, alegando que não houve descumprimento dos limites
legais/constitucionais. Aduz, ainda, que se a metodologia aplicada
para se apurar as disponibilidades de caixa fosse a mesma do exercício financeiro de 2009 (relativo ao exercício de 2008), não haveria
problemas, uma vez que haveria suficiência e não déficit de caixa.
Inicialmente, destaque-se que a metodologia empregada por este
Tribunal de Contas para avaliação do cumprimento do artigo 42 da
Lei de Responsabilidade Fiscal é a mesma utilizada pela Secretaria
do Tesouro Nacional (STN), conforme se depreende da Nota Técnica
da Secretaria Geral de Controle Externo (Segex) n. º 001/2013.
Nessa esteira, importante reproduzir o conceito de disponibilidade
de caixa sob a ótica da STN:
A disponibilidade de caixa bruta é composta, basicamente, por ativos de alta liquidez como Caixa, Bancos, Aplicações Financeiras e
Outras Disponibilidades Financeiras. Por outro lado, as obrigações
financeiras representam os compromissos assumidos com os fornecedores e prestadores de serviço, incluídos os depósitos de diversas
origens. Da disponibilidade bruta, são deduzidos os recursos
de terceiros, como depósitos e consignações, os Restos a Pagar
Processados, e os Restos a Pagar Não Processados de exercícios
anteriores, dentre outros.
Vale ressaltar que não são deduzidas somente despesas do ponto
de vista contábil, mas sim obrigações fiscais. Dessa forma, os Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores são também
deduzidos. (grifo nosso)
Ainda no âmbito do MDF, mais adiante temos:
Ao assumir uma obrigação de despesa através de contrato, convênio, acordo, ajuste ou qualquer outra forma de contratação no
seu último ano de mandato, o gestor deve verificar previamente
se poderá pagá-la, valendo-se de um fluxo de caixa que levará em
consideração “os encargos e despesas compromissadas a pagar até
o final do exercício” e não apenas nos dois últimos quadrimestres. De acordo com o art. 42, as despesas decorrentes de obrigações contraídas nos últimos dois quadrimestres, deverão ser pagas
até o final do ano ou, se for o caso, ser pagas no ano seguinte com
recursos provisionados no ano anterior. (MDF, p. 479) (grifo nosso)
Assim, entendemos que as alegações trazidas em sede de defesa oral não merecem prosperar. Face o todo exposto, vimos opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no
item 4.3.4.1 do RTC 96/2014.
CONCLUSÃO
Face o todo exposto nesta manifestação técnica, vimos sugerir o
afastamento do indicativo de irregularidade apontado nos item
3.2.2 do RTC 96/2014, bem como a manutenção do indicativo
de irregularidade apontado no item 4.3.4.1 do referido relatório.
Nesse sentido, opinamos pela emissão de parecer prévio dirigido à
Câmara Municipal de Ponto Belo sugerindo a rejeição das contas
do Senhor Jaime Santos Oliveira Junior, prefeito municipal no exercício financeiro de 2012.
O Ministério Público Especial de Contas, através da PPJC 6671/2015,
contrapôs-se à conclusão exarada na MTP 836/2015 e reiterou os
termos do Parecer PPJC 1494/2015.
É o relatório. Passo à análise das contas.
II – FUNDAMENTAÇÃO
II.1 – DAS CONTAS DE GOVERNO
Examinando o processo, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Os presentes autos cuidam da PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA
PREFEITURA DE PONTO BELO, referente ao exercício de 2012, portanto, estamos a apreciar as “Contas de Governo”.
Em artigo publicado na Revista do TCU, o Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, José de Ribamar de Caldas Furtado,
defende que o conceito de contas de governo é o ponto de partida
para que se possa entender a missão constitucional atribuída ao
Tribunal de Contas de prestar auxílio ao Parlamento no julgamento
político que exercerá sobre a gestão anual do Chefe do Executivo.
Esse auxílio será consubstanciado no parecer prévio.
Para o Conselheiro, a prestação de “contas de governo”, que se
diferencia da prestação das “contas de gestão”, é o meio pelo qual,
anualmente, o Presidente da República, os Governadores de Estado
e do Distrito Federal e os Prefeitos Municipais expressam os resultados da atuação governamental no exercício financeiro a que se
referem.
O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que “contas de
governo” são contas globais que:
“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade fede-
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rativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam o
cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos programas
governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o
atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no
ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal.
Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64.”
O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em sua obra
“Tribunais de Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro Aécio Mennuci, cujo procedimento “contas anuais” se caracteriza
como um extenso relatório, que é acompanhado do Balanço Geral e demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais
se procura demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que
foi arrecadado (receita) no exercício encerrado, dando-se
ênfase especial ao desempenho orçamentário do estado e às
realizações do governo dentro do mesmo período.
O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais relativas à “fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais
de Contas dos Estados, entre essas compreendeu as atinentes às
competências do TCU, nas quais é clara a distinção entre o artigo
71, I – de apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do
artigo 71, II, - de julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário.
Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as “contas de
governo” e “contas de gestão”, vale destacar o julgamento da ADI
nº 849-8 MT, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence:
“A diversidade entre as duas competências, além de manifesta,
é tradicional, sempre restrita a competência do Poder Legislativo
para o julgamento às contas gerais da responsabilidade do Chefe
do Poder Executivo, precedidas de parecer prévio do Tribunal de
Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe do
Governo, que não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária.”
Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada ao setor público, pela qual é efetuado, de modo eficiente, o registro dos atos
e fatos relativos ao controle da execução orçamentária, financeira
e patrimonial.
II. 2 – DO RESULTADO GOVERNAMENTAL
No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas principalmente na
Lei Federal 4.320/64, determinando que, ao final de cada exercício,
os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados
no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial
e na Demonstração das Variações Patrimoniais.
Além desse diploma legal, a Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, disciplinou normas ligadas às finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se extrair os
seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
Receita Corrente
Líquida (RCL)
- Despesa Poder
Executivo
- Despesa
Consolidada (Exec/
Legis)
- Dívida Pública Endividamento
- Contratação de
Operação de Crédito
- Contratação por
Antecipação de
Receita Orçamentária
- Garantias de
Valores
Remessa dos dados
do RREO e RGF
Receita Bruta de
Impostos
- Manutenção do
Ensino
Receita cota parte
FUNDEB
- Remuneração
Magistério

Reais
19.912.665,32

Limite

Executado

8.337.900,57

máx 54%

41,87 %

8.815.431,61

máx 60%

44,27%

-

máx 120%

0%

-

máx 16%

0%

-

máx 7%

0%

min. 25%

36,50%

min 60%

66,46%

Prazos cumpridos
13.146.047,69
4.798.571,81
3.280.529,66
2.180.332,26
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Receita Impostos e
Transferências
- Despesa com
Saúde
Receita Tributária
e Transferências do
exercício anterior
- Repasse duodécimo
ao legislativo
- Remuneração de
Agentes Políticos
- Resultado
Orçamentário
- Resultado
Financeiro
- Resultado
Patrimonial
- Resultado Nominal
- Resultado Primário
- Disponibilidade de
Caixa
- Disponibilidade
Líquida de Caixa –
art. 42 da LRF

13.146.047,69
2.804.767,80

min. 15%

21,33%

máx. 7%

7,0%

12.566.240,91
879.636,86
Lei Municipal
nº 014/2008
Anexo 12

Em conformidade com o
mandamento legal
R$ 149.750,74

Anexo 13

R$ 1.444.299,63

Anexo 15

R$ 2.051.584,77
(R$ 257.898,65)
R$ 1.571.633,51
R$ 1.444.299,63
R$ 1.092.861,50

Os dados acima demonstram a gestão fiscal do exercício de 2012
da Prefeitura de Ponto Belo. A seguir apresento a análise individualizada dos Demonstrativos Contábeis e do Resultado Fiscal do ente.
II. 2.1 - Balanço Orçamentário
O Balanço Orçamentário é uma demonstração das previsões e execuções orçamentárias do exercício a que se refere. Apresenta-se,
por força do artigo 102 da Lei 4.320/64, em duas seções: Receitas
e Despesas previstas em confronto com as realizadas.
As receitas são apresentadas por categorias econômicas (art. 11 da
Lei nº 4320/64), correntes e de capital, e as despesas em função
da natureza dos créditos orçamentários, suplementares, especiais
e extraordinários, vide tabela:
Tabela 2 – Balanço Orçamentário Resumido
RECEITAS

PREVISÃO

Receitas
21.874.000,00
Correntes
Receitas de
4.535.000,00
Capital
(2.509.000,00)
Deduções da
Receita
Soma
23.900.000,00
Superávit/
(870.172,20)
Déficit
TOTAL
23.029.827,80
DESPESAS
FIXAÇÃO
Créditos
27.473.174,91
Orçamentários/
Suplementares
Créditos
Especiais e
Extraordinários
Soma
27.473.174,91
Superávit/
3.573.174,91
Déficit
TOTAL
27.473.174,91

EXECUÇÃO

VARIAÇÃO
%
22.369.772,13
2,26%
3.117.162,48

(31,26%)

(2.457.106,81)

(2,06%)

23.029.827,80
-

(3,64%)

23.029.827,80
EXECUÇÃO
22.880.077,06

22.880.077,06
149.750,74

(16,71%)

(16,71%)

23.029.827,80 (16,17%)

Um dos enfoques do Balanço Orçamentário é evidenciar as variações ocorridas entre as estimativas e as realizações, entre o planejado e o executado. Desta forma, é nessa demonstração contábil
que se pode identificar, ainda que de forma sintética, se ocorreu a
concretização das estimativas feitas pala Prefeitura de Ponto Belo
nos aspectos de receitas e despesas orçamentárias.
Verifiquei, conforme Tabela 2, que o município arrecadou 2,26%
a mais de receitas correntes, por outro lado arrecadou 31,26% a
menos de receitas de capital. No final, computadas as deduções
legais, a receita arrecadada foi 3,64% a menor que a receita total
prevista. Entretanto, mantendo o equilíbrio exigido pela Lei de responsabilidade Fiscal, a execução da despesa foi compatível com o
valor arrecadado.
Também é essa demonstração que evidencia o resultado orçamentário obtido, permitindo avaliar o nível de comprometimento das
futuras arrecadações de receitas com as despesas que excederam
as realizações do exercício a que se referem.
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No exercício de 2012, verifica-se um resultado positivo na execução
orçamentária. Conforme evidenciado, as receitas totais arrecadadas totalizaram R$ 23.029.827,80, enquanto que as despesas realizadas totalizaram R$ 22.880.077,06 resultando em SUPERÁVIT na
execução orçamentária no valor de R$ 149.750,74.
II.2.2 - Balanço Financeiro
O Balanço Financeiro, conforme o artigo 103 da Lei nº 4.320 de
1964, demonstrará as receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias, conjugados com o saldo do exercício anterior e o
saldo que se transfere para o exercício seguinte (tabela 3). Este é o
instrumento utilizado para evidenciar o resultado financeiro obtido
no exercício a que se refere.
Tabela 3 – Balanço Financeiro Resumido
RECEITAS
Receita
Orçamentária
Transferências
Financeiras
Receita ExtraOrçamentária
Saldo do
Exercício Anterior
TOTAL

DESPESAS
23.029.827,80 Despesa
Orçamentária
5.244.690,12 Transferências
Financeiras
2.447.624,43 Despesa ExtraOrçamentária
1.311.891,36 Saldo p/
Exercício
Seguinte
32.034.033,71 TOTAL

22.880.077,06
5.176.190,49
2.533.466,53
1.444.299,63
32.034.033,71

A demonstração sob análise revela um resultado financeiro positivo
de R$ 1.444.299,63 representado pela diferença entre as receitas orçamentária e extraorçamentárias arrecadadas e as despesas
orçamentárias e extraorçamentárias pagas, desconsiderando-se o
saldo do exercício anterior e o saldo para o exercício seguinte.
II.2.3 - Demonstração das Variações Patrimoniais
O artigo 104 da Lei 4.320/64 dispõe que a Demonstração das Variações Patrimoniais-DVP evidenciará as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e
indicará o resultado patrimonial do exercício.
As alterações do patrimônio podem ser quantitativas e qualitativas.
Por um lado, as variações quantitativas são resultantes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. De outro
lado, as variações qualitativas são aquelas que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio em sua
totalidade.
A DVP apresenta o resultado financeiro, também visível no Balanço
Financeiro, e o resultado extra financeiro (ou estritamente patrimonial). E mais, a DVP demonstra valores que são derivados do
orçamento, e aqueles que independem do orçamento.
A junção do resultado financeiro com o extra financeiro produz o resultado do exercício sob a ótica patrimonial, que no presente exercício foi positivo (Tabela 4). Tal resultado é somado à conta de Ativo
Real Líquido do Balanço Patrimonial.
Tabela 4 – Resultado Patrimonial
Ativo Real Líquido - 2011
Superávit Patrimonial - 2012
Ativo Real Líquido - 2012

8.321.576,66
2.054.584,77
10.373.161,43

Cabe observar que o Ativo Real Líquido não faz parte do Ativo ou
Passivo, não representando direito ou obrigação do município, tratando-se da diferença entre o Ativo Real (Ativo Financeiro e Ativo
Permanente) e o Passivo Real (Passivo Financeiro e Passivo Permanente). O Ativo Real Líquido demonstrado através do Balanço Patrimonial Consolidado apresentou-se no valor de R$ 10.373.161,43,
representando uma variação percentual positiva de 24,68%.
II.2.4 - Balanço Patrimonial
Dentre os demonstrativos contábeis obrigatórios pela Lei 4.320/64,
está o Balanço Patrimonial que apresenta, de forma sintética, os
bens, direitos e obrigações que compõem o Patrimônio ao final do
período a que é específico. Formalmente, o Balanço Patrimonial é
apresentado em duas seções, onde a seção do Ativo aglutina os
bens e direitos e a seção do Passivo consolida as obrigações e o
Patrimônio Líquido.
A avaliação do Patrimônio da Entidade, a partir do Balanço Patrimonial, tem como ponto fundamental demonstrar a capacidade de
liquidez da entidade, e diagnosticar o resultado econômico, financeiro e patrimonial, para proporcionar segurança e tranquilidade à
Administração na gestão.
Tabela 5 – Balanço Patrimonial Consolidado
2012
ATIVO
Ativo Financeiro

1.444.299,63

PARTICIPAÇÃO NO
ATIVO e PASSIVO
%
13,46%
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Disponível
Ativo Permanente
Bens
Créditos
Valores

1.444.299,63
9.280.299,93
9.050.944,02
194.689,05
34.666,86

86,54%
84,39
1,82
0,33

ATIVO REAL

10.724.599,56

100,00

TOTAL DO ATIVO

10.724.599,56

100,00

351.438,13
278.311,98
73.126,15

100,00
79,19%
20,81%

PASSIVO
Passivo Financeiro
Restos a Pagar
Depósitos
Passivo
Permanente
PASSIVO REAL

0,00

351.438,13

ATIVO REAL
LÍQUIDO

10.373.161,43

TOTAL DO
PASSIVO

10.724.599,56

100,00

100,00

O Balanço Patrimonial Consolidado (Tabela 5) espelha um Ativo Financeiro no valor de R$ 1.444.299,63 e um Passivo Financeiro no
valor de R$ 351.438,13, resultando num superávit financeiro de R$
1.092.861,50, indicando que, para abertura de créditos adicionais
no exercício de 2013, segundo estabelece o artigo 43, § 1º, inciso
I, da Lei 4.320/64, o Município dispõe deste valor como fonte de recursos, ressalvada as observações sobre a irregularidade de afronta
ao art. 42 da LRF a ser explanado ao longo desse voto.
Dívida Ativa (Créditos)
Verifica-se que em 2012 o saldo da Dívida Ativa foi de R$
194.689,05, e comparado com os saldos da dívida ativa do exercício anterior, verifica-se que houve o aumento de R$ 14.861,10 no
total do estoque.
O município de Ponto Belo ainda não constituiu contabilmente a Provisão para Perdas de Dívida Ativa prevista pelo Manual
da Dívida Ativa (Portaria STN 564/2004), publicado pela Secretaria
do Tesouro Nacional. Importante frisar que a constituição da
provisão não representa renúncia a direito constituído pelo
Estado, mas tão somente a aplicação do princípio contábil da
prudência (Res. 750/93 do CFC).
Conforme exposto, recomendo o registro de ajustes da dívida ativa de acordo com os princípios de contabilidade e às
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP.
II.2.5 - Demonstrativo do Resultado Nominal
O objetivo da apuração do Resultado Nominal é medir a evolução da
Dívida Fiscal Líquida. Esse resultado representa a diferença entre o
saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de 2012 em relação ao apurado em 31 de dezembro de 2011.
De acordo com o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, o
município não possui dívida consolidada líquida.
II.2.6 - Demonstrativo do Resultado Primário
O resultado primário representa a diferença entre as receitas e as
despesas primárias (não financeiras). Sua apuração fornece uma
melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo
ente da Federação, indicando que, quanto maior esse indicador,
maior será o volume de recursos disponíveis para pagamento de
serviços da dívida ou realização de outros investimentos.
Destaca-se dessa forma, a ocorrência de Superávit Primário na ordem de R$ 1.571.633,51.
II.2.7 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito
e Despesas de Capital
Segundo orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais, o Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de
Capital apresenta as receitas de operações de crédito em comparação com as despesas de capital líquidas, com a finalidade de demonstrar o cumprimento da “Regra de Ouro”, ou seja, a vedação
constitucional da realização de receitas das operações de crédito
excedentes ao montante das despesas de capital, ressalvadas as
autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria abDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

soluta.
A conferência do demonstrativo evidenciou que não houve no exercício em referência a contratação de Operações de Créditos, logo,
verificou-se o cumprimento da “Regra de Ouro”.
II.2.8 - Disponibilidade de Caixa
O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa objetiva assegurar
a transparência da disponibilidade financeira e verificar a parcela comprometida para a inscrição em Restos a Pagar de despesas
não liquidadas, cujo limite, no último ano de mandato da gestão
administrativo financeira, é a disponibilidade de caixa líquida por
vinculação de recursos. Para tanto, apresenta o cálculo da Disponibilidade de Caixa do ponto de vista estritamente fiscal, demonstrando se o ente possui liquidez para arcar com seus compromissos
financeiros.
O controle da disponibilidade de caixa deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios e
não somente no último ano de mandato. Apesar da restrição estabelecida no artigo 42 se limitar aos dois últimos quadrimestres do
respectivo mandato, a LRF estabelece que a responsabilidade na
gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se
previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas, o que impõe que ajustes devam ser observados no decorrer de todo o mandato, de forma que as receitas não
sejam superestimadas, nem haja acúmulo excessivo de passivos
financeiros. O equilíbrio intertemporal entre as receitas e as despesas públicas se estabelece como pilar da gestão fiscal responsável.
O Município apresentou, ao final do exercício, disponibilidade de
caixa bruta na importância de R$ 1.444.299,63 e obrigações financeiras no valor de R$ 351.438,13. Portanto, confrontando os
respectivos valores, constata-se o registro de uma disponibilidade
de caixa líquida no valor de R$ R$ 1.092.861,50, ressalvada as observações sobre a irregularidade de afronta ao art. 42 da LRF a ser
explanado ao longo desse voto.
II.2.9 – Do Equilíbrio das Contas Públicas
Extrai-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal de Contas
da União, Weder de Oliveira, publicadas em sua obra “Curso de
Responsabilidade Fiscal”, que a razão fundamental que levou à
concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal foi a necessidade premente e histórica de instituir processos estruturais de
controle do endividamento público.
O Ministro destacou o § 10 da exposição de motivos que acompanhou o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal, enviado pelo
Presidente da República ao Congresso Nacional, em 13 de abril de
1999, onde o controle do endividamento público constituía preocupação central da política econômica do governo: “o equilíbrio
intertemporal das contas públicas é entendido como bem
coletivo, do interesse geral da sociedade brasileira, por ser condição necessária para a consolidação da estabilidade de preços e a
retomada do desenvolvimento sustentável”.
Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pilares normativos, denominação que se pode atribuir aos conjuntos de disposições sobre:
Dívida e endividamento: realização de operações de crédito, limites
e controle;
Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamentário: metas
fiscais, acompanhamento e controle da execução orçamentária;
Despesas com pessoal: limites e formas de controle, validade dos
atos dos quais resulte aumento de despesa;
Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras
específicas para as despesas da seguridade social;
Receita pública: concessão de benefícios tributários e transparência
da administração tributária;
Transparência, controle social e fiscalização: produção e divulgação
de informações.
Concluída a análise do resultado governamental, passo a análise
de mérito.
II.3 – DA IRREGULARIDADE
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem acompanhar as razões lançadas na ITC 1418/2015 e MTP 836/2015 para
afastamento das inconsistências apontadas no RTC 96/2014 (itens
3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.2, 3.3.1 e 3.3.2 da ITI 246/2014), pelos seus
próprios fundamentos de fato e direito.
Passo a análise do tópico que consta irregularidade mantida na
peça conclusiva, qual seja:
II.3.a Insuficiência de Disponibilidades Financeiras para arcar com as obrigações de despesas contraídas em final de
mandato (item 4.3.4.1 do RTC 96/2014)
Trata a irregularidade de obrigações de despesas contraídas, nos
dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento, constituindo, assim, afronta
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ao art. 42 da LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
A Lei de Responsabilidade Fiscal consolidou-se como um dos marcos regulatórios mais austeros do mundo. Com pouco mais de quinze anos de vida, conseguiu mudar radicalmente a bagunçada tradição fiscal brasileira. Historicamente, é uma revolução nas finanças
públicas e, procedimentalmente, um rígido código de conduta para
os administradores públicos.
A quase totalidade de suas normas relaciona-se à viabilização do equilíbrio orçamentário intertemporal, à prevenção
de déficits e ao controle da dívida pública, objetivos amplamente contemplados em seu art. 1º, §1º:
“Art. 1º [...]
§1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação
planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange
a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia
e inscrição em Restos a Pagar.”
Grifei
Nesse contexto, ganha relevo o art. 42, parágrafo único da mesma
norma:
“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art.
20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair
obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade
de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão
considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até
o final do exercício.”
Grifei
De início, percebe-se que o dispositivo sob análise, em harmonia
com a concepção lógica da LRF, busca impedir o déficit fiscal na sua
origem, ou seja, no momento em que está sendo gerada a obrigação que não poderá ser paga até o final do mandato.
A relação entre a conduta descrita no artigo 42 e a inscrição indevida em Restos a Pagar está expressa na LRF, quando coloca tal
artigo na Seção VI do Capítulo VII (Da dívida e do endividamento), que é intitulada “Dos Restos a Pagar”.
Relativamente ao aspecto temporal, maiores dúvidas não há. A regra é peremptória para alcançar o final de mandato, especificamente, os seus oito últimos meses.
Lado outro, o artigo 55 da mesma lei, que trata do Relatório de
Gestão Fiscal, dispõe que o mesmo contenha a inscrição em restos
a pagar das despesas liquidadas, empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa, bem
como das não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e
cujos empenhos foram cancelados.
O artigo supracitado ampara o entendimento de que tal exigência,
qual seja, inscrever restos a pagar não processados até o limite da
disponibilidade de caixa, depois de descontados os restos a pagar
processados, está presente em todos os exercícios, e não somente
nos dois últimos quadrimestres do mandato.
Portanto, a diferença básica existente entre o descumprimento da regra de final de mandato (artigo 42) e a desobediência da regra anual (artigo 55), reside no fato da primeira
possuir desdobramentos na esfera penal.
Como se não bastasse o conjunto de normas rígidas dispostas na
LRF para combater com veemência o déficit público, o legislador foi
além. Em discussão contemporânea, o Congresso Nacional aprovou
a Lei nº 10.028/2000 e desse modo, o Código Penal passou a
contar com remédios amargos contra o administrador público que ousar agredir as questões centrais da Lei Complementar nº 101/2000, a saber:
(...)
CAPÍTULO IV
DOS CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS
(...)
Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos
dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou
legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício
financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte,
que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
(...)
É importante salientar que, embora o artigo 42 se refira pontualmente às despesas contraídas nos oito meses do último ano de
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mandato, o inciso XII, do artigo 1º, Decreto-Lei nº 201/67 considera crime de responsabilidade do Prefeito que “antecipar ou
inverter a ordem de pagamento a credores do Município, sem
vantagens para o erário”. Proibição semelhante está disposta no
artigo 5º da Lei nº 8.666/93, a saber:
“Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações
terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade
da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao
fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de
serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a
estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades,
salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.”
Nesse passo, destaco: o pagamento das despesas contraídas nos
oito meses finais, do último ano do mandato não poderá ser priorizado em prejuízo daquelas despesas contraídas em período anterior, visto que a quebra da ordem cronológica não corresponderia à interpretação literal da LRF a qual, textualmente,
define no parágrafo único do artigo 42 que na determinação
da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos
e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.
Portanto, pela LRF, trata-se de todas as despesas compromissadas a pagar, inclusive todas as do próprio exercício e
as eventualmente remanescentes de exercícios anteriores.
Noutro giro, em recente debate nesse Colegiado, dúvidas pairaram
sobre o momento da ocorrência do fato gerador da obrigação de
despesa. A pergunta chave passou a ser: em que etapa deve se
considerar realizado o ato de contrair obrigação de despesa,
a que se referem o artigo 42 da LRF e o artigo 359-C do Código Penal?
De acordo com a 6ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional, no fim do exercício, as despesas empenhadas e não pagas serão inscritas
em restos a pagar e constituirão a dívida flutuante. O texto
é taxativo e não deixa dúvidas sobre a interpretação que a STN,
órgão responsável pela consolidação nacional das contas públicas,
congregando as contas da União, Estados, Distrito Federal e municípios, dedica ao tema.
O art. 113 da Lei nº 4.320/1964, dispõe que, dentre outras atribuições, compete ao Conselho Técnico de Economia e Finanças a
atualização dos anexos que contemplam a referida Lei. Com a extinção deste Conselho, tais funções são exercidas, na atualidade,
pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), dada a afinidade técnica
desse órgão com o assunto.
A meu ver, essa linha de entendimento está contemplada pelo conteúdo dos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/64:
(...)
Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:
I - as receitas nele arrecadadas;
II - as despesas nele legalmente empenhadas.
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.
(...)
Portanto, o reconhecimento da despesa orçamentária ao longo do exercício deve ser realizado no momento do empenho
com a assunção de um passivo financeiro orçamentário onde, em
conformidade com o manual supracitado, definem-se:
Despesas Empenhadas
Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas.
Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.
Despesas Liquidadas
Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.
Despesas Pagas
Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a
pagar, processados ou não processados.
Vencida esta etapa de discussão, passo a outro ponto de divergência recentemente travado nesse Colegiado.
Necessário, portanto, tecer considerações sobre a alegada impossibilidade de verificar a existência de obrigação assumida nos dois
últimos quadrimestres do mandato, não se podendo afirmar com
certeza a violação do art. 42. Nesse caso, houve a proposição de
que seja realizada diligência interna para manifestação técnica,
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com expedição de notificação ao gestor atual, no sentido de que
faça juntar aos autos relação de todas as obrigações assumidas a
partir de 1º de maio do exercício em questão.
O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro
Nacional apresenta informações sobre a disponibilidade de caixa
bruta, as obrigações financeiras e a disponibilidade de caixa líquida
para cada recurso vinculado, bem como dos não vinculados. São
apresentadas também informações sobre os valores relativos ao
Regime Próprio de Previdência dos Servidores.
Além disso, evidenciará a inscrição em Restos a Pagar das despesas:
a) liquidadas e não pagas;
b) empenhadas e não liquidadas;
c) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados.
Os restos a pagar de exercícios anteriores também constarão no
demonstrativo.
O Demonstrativo visa a dar transparência ao montante disponível
para fins da inscrição em Restos a Pagar de despesas não liquidadas e possibilita a verificação do cumprimento do artigo 42 da LRF,
pelo confronto da coluna dos RP empenhados e não liquidados do
exercício com a disponibilidade de caixa líquida, segregados por
vinculação.
O limite de inscrição dos restos a pagar não processados, no último
ano de mandato da gestão administrativo-financeira, é a disponibilidade de caixa líquida por vinculação de recursos. A disponibilidade
de caixa líquida para cada um dos recursos vinculados permite que
se avalie a inscrição em RP não processados também de forma
individualizada.
Após a demonstração do cálculo da disponibilidade de caixa para
cada uma das vinculações existentes, deverá ser calculada a disponibilidade de caixa para os recursos não vinculados. Assim, esse
demonstrativo apresenta o cálculo da Disponibilidade de Caixa do
ponto de vista estritamente fiscal, demonstrando se o ente possui
liquidez para arcar com seus compromissos financeiros.
A área técnica deste tribunal utilizou-se deste mecanismo para
atender ao que determina o artigo 42, conforme Planilha elaborada
denominada “Aferição do Cumprimento do Art. 42 da LC 101/2000
(LRF)”.
Em atenção à Citação 796/2014, a defesa alega que o município
apresentou uma suficiência de caixa de R$ 333.753,43 (trezentos
e trinta e três mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e
três centavos), concluindo com a comparação entre a receita orçamentária consolidada e a despesa executada que representou um
superávit orçamentário de 149.750,74 (cento e quarenta e nove
mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos),
como pode ser visto na transcrição abaixo:
Com relação ao levantamento de valores realizado pelo técnico
subscritor do respeitável relatório técnico contábil em questão,
constatamos que o município de Ponto Belo não infringiu o disposto
no art. 42 da LRF, gerando uma suficiência de caixa para cobrir as
despesas assumidas em 2012 de R$ 333.753,43 (trezentos e trinta
e três mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e três
centavos).
Salientamos que nos cálculos utilizados para apuração da disponibilidade de caixa a que se refere o art. 42 da LRF, utilizamos a
mesma metodologia de cálculo utilizada pelo Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo na apuração do art. 42 do exercício de
2008. Neste sentido, apuramos os seguintes valores, conforme podemos constatar do quadro a seguir cujos valores foram extraídos
dos relatórios que apresentamos anexos a estas justificativas: (...)
Além do exposto, ao analisarmos o balanço patrimonial da Unidade
Gestora Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de
Assistência Social, podemos constatar que o ativo disponível (Prefeitura, FMS e FMAS) corresponde a R$ 1.444.299,63, e que ao ser
deduzido do passivo total do município de R$ 345.018,91 geraria
uma suficiência de caixa da ordem de R$ 1.099.280,72, conforme
demonstrado a seguir:
Descrição
Ativo Disponível da Prefeitura, FMS e FMAS
(-) Passivo Financeiro (Todo o Passivo)
(=) Saldo Deficitário

Valor
1.444.299,63
345.018,91
1.099.280,72

Por outro lado, se considerarmos que o passivo financeiro do município é composto de despesas legalmente inscritas em Restos a
Pagar Processados, de despesas inscritas em Restos a Pagar Não
Processados que são passíveis de anulação/cancelamento e de valores de “Depósitos”, representando os valores retidos de terceiros
a serem repassados a quem de direito, a situação da disponibilidaDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

de financeira do município ficaria conforme demonstrado a seguir:
Descrição
Ativo Disponível da Prefeitura, FMS e FMAS
(-)Passivo Financeiro
(+) Restos a Pagar Não Processados
(=) Saldo Superavitário

Valor
1.444.299,63
(345.018,91)
225.884,72
1.289.906,40

Neste contexto e principalmente considerando que os restos a pagar não processados apresentados no balanço patrimonial de 2012
são passíveis de cancelamento, a Prefeitura Municipal de Ponto Belo
(Prefeitura, FMS e FMAS) evidenciaria uma situação financeira mais
superavitária ainda do que a apurada com base no disposto no art.
42 da Lei de Responsabilidade Fiscal que foi de R$ 333.753,43 (trezentos e trinta e três mil, setecentos e cinquenta e três reais e
quarenta e três centavos), conforme a seguir:
Disponibilidade de Caixa Líquida
Acumulada de 2012
Ativo Disponível da Prefeitura, FMS e FMAS
(-)Passivo Financeiro
(+) Restos a Pagar Não Processados
(=) Saldo Superavitário

Valor
1.444.299,63
(345.018,91)
225.884,72
1.289.906,40

Diante dos fatos e justificativas anteriormente apresentados, requeiro a este egrégio Tribunal de Contas que se dignifique em reconhecer que a Prefeitura Municipal de Ponto Belo não contraiu
despesas sem possuir cobertura financeira suficientemente capaz
de suportar a despesa gerada, haja vista que conforme já fora relatado, os valores inscritos em Restos a Pagar não Processados são
passíveis de serem cancelados/anulados e o ativo disponível subtraído dos restos a pagar processados e não processados e valores
de depósitos retidos de terceiros gera um saldo positivo de disponibilidade de caixa da ordem de R$ 1.099.280,72. Além disso, a apuração da suficiência de caixa calculada com base no que determina
o art. 42 da LRF foi superavitária em R$ 333.753,43 (trezentos e
trinta e três mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e
três centavos), conforme quadro demonstrativo detalhado dos valores apurados apresentados anteriormente.
Por fim, não poderíamos deixar de relatar a situação orçamentária superavitária gerada pelo município no exercício financeiro de
2012 no montante de R$ 149.750,74 (cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos)
haja vista que a receita orçamentária consolidada foi da ordem de
R$ 23.029.827,80 e a despesa executada (empenhada) foi de R$
22.880.077,06. (...)”
Inicialmente, exponho a memória de cálculo da apuração de insuficiência de caixa confeccionada pela área técnica presente nos autos
(fls. 193):
Tabela 10 – Demonstração da disponibilidade líquida antes da inscrição de restos a pagar não processados
Figura
Fonte: Prestação de Contas Anual 2012 (Processo TCEES
2.817/2013).
E após inscrição dos restos a pagar não processados (RPNP), o resultado é o que segue:
Tabela 11 – Dem. disponibilidade líquida após inscrição de RPNP
Figura
Fonte: Prestação de Contas Anual 2012 (Processo TCEES
2.817/2013).
Insta ressaltar que em caso de existência de saldo positivo de disponibilidades não vinculadas, estas poderiam ser utilizadas para a
absorção de disponibilidades vinculadas, em 31/12/2012. Contudo,
no município em exame, a situação ocorrida foi a seguinte:
Tabela 12 – Dem. da insuficiência de disponibilidades financeiras
Figura
Fonte: Prestação de Contas Anual 2012 (Processo TCEES
2.817/2013).
Nota-se que o cerne da questão não se trata apenas de recursos
em caixa, mas se esse recurso é suficiente para honrar todos os
compromissos assumidos. As tabelas confeccionadas pela área técnica deixam claro que em relação às despesas não vinculadas, bem
como a parte de saúde e educação a serem cobertas com recursos
próprios não há suficiência de caixa para honrar tais obrigações.
Não há de se confundir os recursos. Aqueles que já estão vinculados possuem destinação certa, não podendo assim ser utilizados
para cobrir os gastos que não possuem recursos próprios.
Logo, para a cobertura das despesas não vinculadas é necessária
uma disponibilidade de caixa que não esteja comprometida com
outras despesas.
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Nesse ponto, as tabelas confeccionadas pela área técnica demonstram uma insuficiência de caixa no montante de R$ 221.524,35
(duzentos e vinte e um mil quinhentos e vinte e quatro reais e trinta
e cinco centavos).
A defesa não considera as despesas vinculadas em sua linha de
raciocínio, tanto que em seu texto afirma que:
“Por outro lado, se considerarmos que o passivo financeiro do município é composto de despesas legalmente inscritas em Restos a
Pagar Processados, de despesas inscritas em Restos a Pagar
Não Processados que são passíveis de anulação/cancelamento e de valores de “Depósitos”, representando os valores
retidos de terceiros a serem repassados a quem de direito, a situação da disponibilidade financeira do município ficaria conforme
demonstrado a seguir...”
Mas, para amparar o cálculo de disponibilidade de caixa a Prefeitura
usa os recursos totais em caixa, inclusive os vinculados, conforme
se pode notar:
“Além do exposto, ao analisarmos o balanço patrimonial da
Unidade Gestora Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e
Fundo Municipal de Assistência Social, podemos constatar
que o ativo disponível (Prefeitura, FMS e FMAS) corresponde
a R$ 1.444.299,63, e que ao ser deduzido do passivo total do município de R$ 345.018,91 geraria uma suficiência de caixa da ordem
de R$ 1.099.280,72, conforme demonstrado a seguir...”
Considerou-se os recursos vinculados na contagem do montante
disponível e desconsiderou-se as despesas vinculadas na contagem
dos gastos a serem honrados. Não foi uma linha de raciocínio lógica, logo não pode ser considerada.
Assim, os cálculos confeccionados pela defesa não amparam os argumentos de que havia caixa suficiente para a cobertura das despesas não vinculadas.
Quando da defesa oral, o gestor alega que se a metodologia utilizada para a apuração da disponibilidade de caixa fosse a mesma do
exercício financeiro de 2009, o município teria apurado superávit
financeiro e não déficit.
Também alega que, se for mantido o déficit, este deve ser considerado irrisório, pois se trata de um déficit de 1% do total da despesa
executada no exercício, baseando-se no princípio da razoabilidade
e levando em consideração a realidade do município.
Quanto à metodologia, acompanho o entendimento exarado na
MTD 836/2015, quando afirma que a metodologia adotada por este
tribunal é a mesma utilizada pela Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), conforme se depreende da Nota Técnica da Secretaria Geral
de Controle Externo (Segex) nº 001/2013.
Destaco ainda, que os relatórios da LRF encaminhados a este Tribunal através do Sistema LRFWeb estão de acordo com o Manual de
Demonstrativos Fiscais da STN e já adotados desde 2004, inclusive,
a partir de 2010 o “Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa”
vem discriminado por fonte de recursos (Educação, Saúde, Outros
Recursos Vinculados e Recursos Não Vinculados).
Também cabe salientar que esses demonstrativos foram publicados
em jornal de grande circulação no município, logo, não há de se
falar em nova metodologia, pois a administração tem conhecimento
de sua disponibilidade de caixa por fonte de recursos e, o tribunal
se utilizou dessas informações.
Quanto à alegação do gestor de que o déficit é irrisório, pois se trata
de 1% do total da despesa executada, entendo não ser coerente,
visto que o gestor está comparando o saldo negativo dos recursos
financeiros com a despesa orçamentária executada, ou seja dinheiro com orçamento.
O correto seria qual o percentual do déficit financeiro sobre o total
da disponibilidade de caixa, pois se tratam de valores da mesma
origem financeira. O que neste caso concreto equivale a 15,34%
(221.524,35 – déficit financeiro/1.444.299,63 – disponibilidade de
caixa) do total da “disponibilidade de caixa bruta”, não podendo ser
considerado um percentual irrisório.
Diante dos fatos acima descritos, não repousa nos argumentos da
defesa a justificativa para o afastamento da irregularidade. Logo,
mantenho a irregularidade.
II.3.b Movimentações imprecisas em contas contábeis “Valores de INSS a Compensar” e “Créditos a Receber” (item
3.2.2 do RTC 96/2014)
O gestor, em sua defesa oral, alega que a matéria refere-se a atos
de gestão e que veria ser tratado em autos apartados das contas
de governo.
A área técnica encampou a tese defendida pelo gestor, considerando que em situações análogas manifestou-se no mesmo sentido, e
que tramita nesta Corte de Contas o processo TC 6.075/2012, que
trata de representação formulada pelo Ministério Público de Contas
em face do município de Ponto Belo, para se apurar os pagamentos
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feitos pela municipalidade à pessoa jurídica URBIS, considerando os
supostos créditos previdenciários levantados pela referida empresa.
Diante dos fatos apresentados, acompanho o entendimento da área
técnica manifestada através da MTD 836/2015, pois a referida irregularidade já está sendo apurada em apartado e, por conseguinte,
divirjo da manifestação do Ministério Público Especial de Contas que
manteve a irregularidade.
II.4 Quanto a sugestão de aplicação de multa ao gestor, em
face ao descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal
Quanto à sugestão de sanção do responsável com a multa prevista
nos §§ 1º e 2º do art. 5º, da Lei nº 10.028/2000 e art. 454 da Resolução TC nº 261/2013, deixo de acatar pelas seguintes razões:
a) O artigo 454 da Resolução TC nº 261/2013 trata de Acórdão,
prolatado em julgamento de Contas pelo Tribunal, e não de Parecer
Prévio, pois neste caso o Tribunal emite opinamento técnico e o
julgamento fica a cargo da respectiva Câmara Municipal;
b) Os §§ 1º e 2º do artigo 5º da Lei nº 10.028/2000 cuidam da
aplicação de multa em decorrências de infrações administrativas
contra a Lei de Finanças Públicas, se reportando a quatro hipóteses
sobre as quais o Tribunal de Contas tem competência para apenar,
são elas:
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.
Ocorre que estamos tratando de um rol taxativo ou, melhor explicando, que não se mostra exemplificativo, o que nos restringe
as hipóteses ali enumeradas nos incisos I a IV (numeros clausus),
entre as quais, como pode ser verificado, o descumprimento ao art.
42 da Lei Complementar nº 101/2000 não está inserido.
Também no Manual de Demonstrativos Fiscais podemos verificar
que as infrações administrativas elencadas nos incisos I a IV do
art. 5º da Lei 10.0280/2000 ensejam penalidade administrativa,
enquanto a infringência ao art. 42 da LRF constitui infração penal,
prevista no artigo 359-C, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código
Penal Brasileiro, com pena prevista de detenção.
Neste contexto, resta pacificada a questão em tela, que confere ao
Judiciário a competência para a aplicação da multa em razão da
infringência ao art. 42 da LRF, afastando, portanto, a competência
deste Tribunal para imputar a penalidade da forma indicada pela
área técnica na ITC 1418/2015 (fls. 320/323) e reiterada pelo MPEC
no seu parecer – PPJC 6671/2015 (fls. 365/366).
Deste modo, no tocante ao opinamento da área técnica e do Parquet de Contas, quanto à imputação da multa prevista no artigo 5º,
§§ 1º e 2º, da Lei nº 10.028/2000, face à infração ao art. 42 da LRF,
deixo de acompanhar, pelas razões antes expendidas.
III – CONCLUSÃO
Destarte, por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo
29, inciso V, da Resolução nº 261/2003, discordando parcialmente
do entendimento da Secretaria de Controle Externo e do Ministério
Público Especial de Contas, VOTO para que o Colegiado adote a
seguinte decisão:
I – Seja afastada a irregularidade, conforme já fundamentada
neste voto, a saber:
Movimentações imprecisas em contas contábeis “Valores de
INSS a Compensar” e “Créditos a Receber”
Base Legal: artigos 85, 86, 89, 93, 101, 103 e 104, da Lei
4.320/1964; artigo 45, § 2º, da Constituição Estadual
II – Seja mantida a irregularidade, conforme já fundamentado neste voto, a saber:
Insuficiência de Disponibilidades Financeiras para arcar com
as obrigações de despesas contraídas em final de mandato
Base Legal: artigo 42 da Lei Complementar nº. 101/2000
III - Seja emitido parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas do Município de Ponto Belo, exercício de 2012, sob a responsabilidade
do Sr. Jaime Santos Oliveira Júnior, com fundamento no art. 80,
III, da LC 621/2012.
IV - Seja encaminhada ao atual gestor, a seguinte RECOMENDAÇÃO:
Que seja realizado o registro de ajustes da dívida ativa de acordo
com os princípios de contabilidade e às Normas Brasileiras de Con-
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tabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP e apresentado na
próxima Prestação de Contas Anual.
V - Voto pela não aplicação da multa do artigo 42 da LRF ao gestor,
em face das razões antes expendidas.
VI – Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF constitui
provável infração penal, prevista no artigo 359-C, do Decreto-Lei nº
2.848/1940 – Código Penal Brasileiro, REMETER AO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO cópia da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 1418/2015, do Parecer Ministerial, deste
Voto e da Decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo
163, §8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES);
Dê-se ciência aos interessados e, após as formalidades legais, arquive-se.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1- RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual
da Prefeitura de Ponto Belo, relativa ao exercício de 2012, sob
a responsabilidade do Sr. Jaime Santos Oliveira Júnior, prefeito
municipal no período em questão.
Reproduzindo o elaborado relatório do voto do ilustre relator, recordo:
A Prestação de Contas foi encaminhada por meio do OF. Nº
139/2012 e autuada em 01/04/2013, protocolo 003819 (fl. 01),
cumprindo o prazo regimental, consoante o caput do art. 105 e o
§1º, do art. 126, da Resolução TCE/ES nº 182/02, vigente à época.
No Relatório Técnico Contábil RTC nº 96/2014 (fls. 175/199) a
área técnica apontou indícios de irregularidades, originando a Instrução Técnica Inicial - ITI 246/2014 (fl. 215) da qual houve
citação do responsável.
Em análise comparativa entre os apontamentos das possíveis irregularidades e os esclarecimentos apresentados (fls. 506/517), a
5ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução Contábil
Conclusiva - ICC 30/2015 (fls. 287/314) opinando pela emissão
de parecer prévio pela rejeição das Contas, sendo acompanhado
pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC conforme Instrução Técnica Conclusiva 1418/2015 (fls. 320/322),
concluindo nos seguintes termos:
[...] conclui-se opinando para que seja emitido PARECER PRÉVIO
recomendando-se ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas
do senhor Jaime Santo Oliveira Junior – Prefeito Municipal, frente à
Prefeitura Municipal de Ponto Belo, no exercício de 2012, nos termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, tendo
em vista a manutenção das seguintes irregularidades:
Insuficiência de Disponibilidades Financeiras para arcar com
as obrigações de despesas contraídas em final de mandato
Base Legal: artigo 42 da Lei Complementar nº. 101/2000
Movimentações imprecisas em contas contábeis “Valores de
INSS a Compensar” e “Créditos a Receber”
Base Legal: artigos 85, 86, 89, 93, 101, 103 e 104, da Lei
4.320/1964; artigo 45, § 2º, da Constituição Estadual
Em razão da infração ao art. 42 da Lei Complementar 101/2012 Obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do
mandato sem disponibilidade e financeira suficiente para o seu pagamento, nos termos do art. 136 da Lei Complementar 621/2012,
sugere-se a aplicação da multa prevista no art. 5º, §§ 1º e 2º da
Lei 10.028/2000, sem prejuízo de emissão do parecer prévio sobre
as contas anuais.
De sua vez, o Ministério Público de Contas acompanhou a área técnica, conforme Manifestação PPJC 1494/2015 (fls. 325/326),
da lavra do Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, que
opinou pela REJEIÇÃO das Contas apresentadas pelo Senhor Jaime Santos Oliveira Júnior, da Prefeitura de Ponto Belo, referente
ao exercício de 2012, além de acompanhar o entendimento contido
na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1418/2015, quanto às irregularidades relativas a Insuficiência de Disponibilidades Financeiras
para arcar com as obrigações de despesas contraídas em final de
mandato e Movimentações imprecisas em contas contábeis “Valores de INSS a Compensar” e “Créditos a Receber”.
Dando prosseguimento à tramitação do feito, na sessão de 27 de
janeiro do ano corrente o Conselheiro Relator, Rodrigo Chamoun,
apresentou voto propondo:
I – Seja afastada a irregularidade, conforme já fundamentada neste
voto, a saber:
Movimentações imprecisas em contas contábeis “Valores de INSS a
Compensar” e “Créditos a Receber”
II – Seja mantida a irregularidade, conforme já fundamentado neste voto, a saber:
Insuficiência de Disponibilidades Financeiras para arcar com as
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obrigações de despesas contraídas em final de mandato
III - Seja emitido parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas do Município de Ponto Belo, exercício de 2012, sob a responsabilidade do
Sr. Jaime Santos Oliveira Júnior, com fundamento no art. 80, III,
da LC 621/2012.
IV - Seja encaminhada ao atual gestor, a seguinte RECOMENDAÇÃO:
Que seja realizado o registro de ajustes da dívida ativa de acordo
com os princípios de contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP e apresentado na
próxima Prestação de Contas Anual.
V - Voto pela não aplicação da multa do artigo 42 da LRF ao gestor,
em face das razões antes expendidas.
Logo em seguida à apresentação do voto do Relator, pedi vista dos
autos para proceder a um exame mais detido da motivação trazida
pelo ilustre julgador, particularmente na questão atinente à violação do art. 42 da lei 101/2000 e a consequente possibilidade de
aplicação de sanção administrativa ao gestor.
É o relatório.
2- FUNDAMENTAÇÃO
De plano faço consignar que acompanho o nobre Relator quanto
ao entendimento proposto nos itens I a IV e VI da parte dispositiva
do voto, o que inclui a propositura de emissão de parecer prévio
pela REJEIÇÃO das contas do Município de Ponto Belo, exercício
de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Jaime Santos Oliveira
Júnior.
Em passo seguinte entendo pertinente a compreensão que deu o
Relator quando defendeu que o controle da disponibilidade de caixa
deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa
em todos os exercícios e não somente no último ano de mandato,
visto que, como bem assinalou o nobre Conselheiro, a LRF estabelece que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação
planejada e transparente em que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, o
que impõe que ajustes devam ser observados no decorrer de todo
o mandato, de forma que as receitas não sejam superestimadas,
nem haja acúmulo excessivo de passivos financeiros (II.2.8 – Disponibilidade de Caixa, II.2.9 – Do Equilíbrio das Contas Públicas e
II.3.a Insuficiência de Disponibilidades Financeiras para arcar com
as obrigações de despesas contraídas em final de mandato).
Em síntese, a assertiva do Relator traduz a norma basilar da LRF, o
princípio do equilíbrio das finanças públicas, que pressupõe a obrigação que se impõe ao gestor de garantir que, em cada exercício
a despesa seja fixada de acordo com a receita efetivamente arrecadada e garanta, dentre das prioridades estabelecidas no planejamento estratégico os resultados estipulados nas leis orçamentárias.
Diversamente, em relação ao item V, relativo à possibilidade de aplicação de multa ao gestor, por entender que a Lei n. 10.028/2000
contempla sim a hipótese de aplicação de sanção administrativa
pelo Tribunal de Contas, divirjo do eminente relator, pelas razões de
fato e de direito que passo a expor.
Sustenta o Relator em seu voto (item II.4 aplicação de multa ao
gestor) que os §§ 1º e 2º do artigo 5º da Lei nº 10.028/2000 cuidam da aplicação de multa em decorrência de infrações administrativas contra a Lei de Finanças Públicas, se reportando a quatro
hipóteses sobre as quais o Tribunal de Contas tem competência
para apenar, e que seriam elas:
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.
E conclui defendendo que a lei traçou um rol taxativo, que se restringe às hipóteses ali enumeradas nos incisos I a IV (numeros
clausus), entre as quais o descumprimento ao art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 não está inserido.
Ainda aduz que no Manual de Demonstrativos Fiscais podemos verificar que as infrações administrativas elencadas nos incisos I a IV
do art. 5º da Lei 10.028/2000 ensejam penalidade administrativa,
enquanto a infringência ao art. 42 da LRF constitui infração penal,
prevista no artigo 359-C, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código
Penal Brasileiro, com pena prevista de detenção.
Pois é justamente nesse ponto que venho dissentir do eminente
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Conselheiro Relator, por entender que há sim previsão expressa de
aplicação de multa ao gestor por infração administrativa pelo Tribunal de Contas, é o que encerra art. 5º, seu inciso III, e § 2º, da Lei
10.028/2000.
No caput do art. 5º e inciso III estão claras as hipóteses de infração
administrativa e a conduta que constitui a violação à lei de finanças
públicas, como demonstram os dispositivos adiante transpostos.
Art. 5o Constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas:
[...]
III – deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e
movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em
lei;
E notem, senhores Conselheiros e senhor Procurador de Contas, que
a conduta omissiva de que trata o inciso III aqui referido contém
exatamente a mesma expressão contida no art. 9º da mesma lei de
finanças, como se vê adiante.
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e
nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação
de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
Nesse artigo 9º da LRF, o legislador descreveu a conduta comissiva, a
obrigação que incumbe ao gestor diante do descompasso que eventualmente ocorra entre a receita e a despesa. Ato contínuo o legislador
estabeleceu, em outro normativo legal, a previsão das respectivas
sanções pelo descumprimento das obrigações contidas no aludido art.
9º da LRF, que é exatamente o conteúdo sancionatário previsto na lei
n. 10.028/2000.
É exatamente nesse sentido o que prevê o Manual de Demonstrativos
Fiscais – Tesouro Nacional – MDF - 5ª Edição, muito bem lembrado
pelo Conselheiro Rodrigo Chamoun, no quadro 1 (folha 678), que
resume as penalidades a que estão sujeitos os agentes públicos por
descumprimento de normas da lei de responsabilidade fiscal, em síntese que segue a seguir transposta.
LRF, art. 9º
Deixar de expedir ato determinando a limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei.
Agente que lhe der causa
Multa de 30% dos vencimentos anuais.
Lei 10.028/2000, art. 5o, inciso III
Aliás, sobre essa questão, considero oportuno assinalar que registros do histórico do seu processo legislativo da aprovação da lei n.
10.028/2000 do Senado Federal contêm informações que demonstram a existência dos distintos momentos envolvendo a aprovação da
lei n. 101/2000 e lei n. 10.028/2000, bem como a preocupação de
senadores com o fato de terem aprovado uma lei de finanças que só
previa sanções institucionais, sem cuidar das condutas dos gestores
responsáveis.
Corroboram esse fato as manifestações dos então senadores Álvaro
Dias e Jefferson Péres, se referindo ao Projeto de lei da Câmara nº 21,
de 2000 (nº 621/1999), na Casa de origem), publicadas no Diário do
Senado Federal de 12 de outubro de 2000, conforme se vê adiante.
Senador Jefferson Péres
Sem essa lei, cria-se uma situação esdrúxula. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece punições institucionais - não punições para os
governantes. As infrações à lei cometidas pelos governantes - Presidente da República, governadores ou prefeitos- e também por membros do Judiciário e do Legislativo estão fixadas nesse projeto de lei.
O que aconteceria se esse projeto não se transformasse em lei agora?
Todas as infrações à Lei de Responsabilidade Fiscal implicariam em
punição aos Municípios, como a proibição de transferências voluntárias da União para Estados e Municípios, e a proibição de concessão
de aval pelo Governo Federal também a esses entes federativos. Mas
os prefeitos infratores, neste final de mandato, ficariam impunes,
porque a lei penal, como todos sabem, não retroage para punir, apenas para beneficiar. Significa dizer que os prefeitos derrotados nesta
eleição, nos próximos dois meses deixariam para os seus sucessores,
seus adversários vitoriosos, uma herança trágica, na forma dos famigerados “restos a pagar”, e nada sofreriam, ficariam absolutamente
impunes.
Senador Álvaro Dias
A lei que aprovamos hoje veio já integrando o Projeto de Responsabilidade Fiscal que o Governo encaminhou à Câmara dos Deputados. E
a Câmara houve por bem distinguir em dois momentos a apreciação
do projeto que trata da responsabilidade fiscal. Num primeiro momento, aquilo que aprovamos, estabelecendo as exigências básicas
para a moralização da administração pública, e agora, por meio desse
projeto de lei, as penalidades que serão impostas aos praticantes de
atos de improbidade administrativa em nosso País.
Como se sabe, a lei n. 101/2000 é de 4 de maio de 2000, e nela está
contida uma espécie de código de gestão das finanças públicas, com
previsão de consequências para os entes federativos que incorrerem
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em violação de suas normas, mas sem qualquer dispositivo que disponha sobre sanções aplicáveis aos gestores públicos.
Foi exatamente por isso que o Congresso Nacional, cinco meses depois, aprovou a lei n. 10.028/2000, essa sim prevendo as sanções
administrativas e alguns tipos penais, tudo a ser aplicado quando
houver violação de norma de finanças contida na lei de responsabilidade fiscal.
Do exame das duas leis - a que cuida de finanças públicas e a que se
ocupa das sanções correspondentes a violações das normas da primeira – foram pensadas e aprovadas pelo legislador como arcabouço
legal que dispõe sobre normas que disciplinam a gestão fiscal, seus
procedimentos, vedações e consequências para os entes federativos,
sem descuidar do regramento dos tipos administrativos e penais que
sujeitam os administradores às sanções legais.
No que diz respeito à sanção decorrente de violação da norma que
impõe ao gestor público a obrigação de manter o equilíbrio da gestão
fiscal, o Conselheiro Relator andou bem quanto distinguiu as duas
situações em que o Chefe do Poder Executivo pode incorrer em infringência ao regramento da lei de finanças.
Como bem assinalou, a primeira ocorre quanto verificado o desequilíbrio, ou seja, a ausência de recursos financeiros para fazer frente
a despesas compromissadas até o final do exercício, mas que não
corresponde a situação de final de mandato.
Para essa situação, regrada pelo art. 55 c/c art. 9º da LRF, foi que
o legislador, sabiamente, previu apenas sanção administrativa, justamente por considerá-la menos grave, eis que caberá ao próprio
dirigente público que deu causa ao desajuste financeiro, adotar as
medidas que a lei prevê como capaz de fazer retornar a situação de
equilíbrio fiscal, bem como arcar com o ônus de enfrentar dificuldades
decorrentes.
Já para hipótese de desequilíbrio financeiro que ocorre por violação à
norma do art. 42 da lei n. 101/2000, ou seja, por conta de insuficiência de disponibilidade de caixa para honrar a obrigação de despesa
contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato, fixou, além
da sanção administrativa a ser aplicada pelo Tribunal de Contas, a
possibilidade de sanção penal a ser processada e julgada pelo Poder
Judiciário.
E a razão é de fácil percepção: o legislador notou ser muito mais grave o desequilíbrio financeiro que o gestor público deixa como legado
para o seu sucessor, ao qual incumbirá adotar as amargas medidas
de readequação do quadro fiscal, o que corresponderia à situação
conhecida como “terra arrasada”, situação para o qual a lei estipulou
a possibilidade de cumular a aplicação da sanção administrativa , sem
prejuízo de possível imposição da penalidade de natureza penal, prevista na Lei de Crimes Fiscais (10.028/2000).
Segundo a doutrina de Afonso Gomes Aguiar, a LRF (art. 9º) impôs
a obrigação legal da edição do ato de Limitação de Empenho e Movimentação Financeira aos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e
ao Ministério Público, cabendo a seus dirigentes máximos responder
pela obrigação legal, se não houver norma que atribua a outrem a
competência para praticar tal ato.
Foi com esse entendimento que este Tribunal proferiu o PARECER
PRÉVIO TC-079/2015 – PRIMEIRA CÂMARA, processo TC 3348/2013,
do município de Governador Lindenberg.
Em seu Parecer PPJC 6671/2015 (f. 365-366), em razão da infração
ao art. 42 da Lei Complementar 101/2012 - Obrigação de despesas
contraída nos dois últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento, nos termos do art.
136 da Lei Complementar 621/2012, o Ministério Público de Contas
pugna pela aplicação da multa prevista no art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei
10.028/2000, sem prejuízo de emissão do parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas anuais.
Logo, em face do exposto, com toda a vênia, dissinto do nobre Relator, para entender cabível a sanção administrativa por violação ao
art. 9º da LRF, a ser processada e julgada pelo Tribunal de Contas,
consoante o que dispõem os §§ 1º e 2º do mesmo art. 5º da lei n.
10.028/2000, sem prejuízo da possibilidade de imposição e sancão
de natureza penal.
Oportunamente, vale salientar que o Ministério Público de Contas manifestou-se no sentido de que em função dos apontamentos descritos
nos itens 3.1.4.1, 4.2.1.1 e 4.3.4.1 do RTC 393/2014, sem prejuízo da análise nestes autos, deve-se também formar autos apartados, instaurando-se novo contraditório em processo de fiscalização
específico, com a finalidade aplicar a sanção pecuniária, nos moldes
expressos no art. 136 da LC n. 621/12 c/c art. 5°, inciso III, §§ 1° e
2° da Lei n. 10.028/00.
Ao analisar as diversas interpretações relacionadas ao tema e no intuito de evitar divergências quanto à possibilidade de aplicar a referida sanção pecuniária nos autos de Prestação de Contas, entendo
que a sugestão do Ministério Público de Contas é bastante coerente
e adequada, levando-se em conta o disposto no art. 136 da LC n.
621/12 acima referenciada.
3- DISPOSITIVO
Assim, diante de tudo que até aqui foi exposto, acompanhando o entendimento do Relator, VOTO para que:
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I – Seja afastada a irregularidade, conforme já fundamentada neste
voto, a saber:
Movimentações imprecisas em contas contábeis “Valores de INSS a
Compensar” e “Créditos a Receber”
Base Legal: artigos 85, 86, 89, 93, 101, 103 e 104, da Lei 4.320/1964;
artigo 45, § 2º, da Constituição Estadual
II – Seja mantida a irregularidade, conforme fundamentação apresentada pelo Relator, a saber:
Insuficiência de Disponibilidades Financeiras para arcar com
as obrigações de despesas contraídas em final de mandato
Base Legal: artigo 42 da Lei Complementar nº. 101/2000
III - Seja emitido parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas do Município de Ponto Belo, exercício de 2012, sob a responsabilidade
do Sr. Jaime Santos Oliveira Júnior, com fundamento no art. 80,
III, da LC 621/2012.
IV - Seja encaminhada ao atual gestor, a seguinte RECOMENDAÇÃO:
Que seja realizado o registro de ajustes da dívida ativa de acordo com
os princípios de contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP e apresentado na próxima
Prestação de Contas Anual.
V – Para que seja remetida ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC
1418/2015, do Parecer Ministerial, deste Voto e da Decisão proferida,
para as finalidades previstas no artigo 163, §8º[6], da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do TCEES);
E ainda, tendo em conta os argumentos de fato e de direito que apresentei para divergir parcialmente do voto do Relator, acolho o opinamento do Ministério Público de Contas e VOTO pela aplicação de
multa prevista no § 1º do art. 5º da lei n. 10.028/2000, pela violação
ao inciso III do mesmo artigo 5º c/c art. 9º da lei n. 101/2000, tendo
em vista a infringência ao art. 42 da LRF, em face de comprovada insuficiência de Disponibilidades Financeiras para arcar com as obrigações de despesas contraídas em final de mandato, determinando-se
sejam formados autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso
II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com
a finalidade de responsabilizar pessoalmente o senhor Jaime Santos
Oliveira Júnior - Prefeito Municipal, do Município de Ponto Belo, no
exercício de 2012, consoante o que prevem os dispositivos legais aqui
referidos.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2817/2013,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e três de março de dois mil e dezesseis, por maioria, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Não acolher preliminar de conversão do julgamento em diligência
suscitada pelo Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva;
2. Encaminhar à Câmara Municipal de Ponto Belo Parecer Prévio recomendando a rejeição das contas do Município de Ponto Belo,
exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Jaime Santos Oliveira
Júnior, com fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012;
3. Não aplicar multa do artigo 42 da LRF ao gestor, em face das
razões expendidas no voto do Relator;
4. Remeter ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo
cópia da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1418/2015, do Parecer Ministerial, deste Voto e da Decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo 163, §8º[6], da Resolução TC 261/2013 (Regimento
Interno do TCEES);
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Parcialmente vencidos o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva, que votou, em sessão, pela aprovação com ressalva e não
expedição de ofício, e o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou pela rejeição das contas e aplicação de multa.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação os Senhores Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e o Conselheiro em substituição
Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 23 de março de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
Lido na sessão do dia: 25/05/2016
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
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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- 460/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-1844/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEL - LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – MULTA – REITERAR NOTIFICAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Tratam os autos de instauração de Tomada de Contas Especial (Processo nº 00011276 da Administração de Barra de São Francisco)
instaurada pelo Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, senhor Luciano Henrique Sordine Pereira, em atendimento as Decisões TC 2338/2013 e 6189/2013 proferidas por esta Corte de
Contas nos autos do Processo TC 2879/2013.
Uma vez encaminhados os autos da Tomada de Contas Especial
(Processo Administrativo 112476/2013), estes foram levados ao
exame da área técnica, que elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 66/2015 (fls. 28/31), por meio da qual, em análise
preliminar do Processo Administrativo 11276/2013, à época anexo,
apontou que apuração estava incompleta, portanto em desacordo
com a Instrução Normativa TC Nº 032/2014, sugerindo a desanexação do processo administrativo em comento, e seu retorno à
origem para a sua complementação.
Assim, foi expedida a Decisão Monocrática Preliminar DECM
314/2015 (fls. 33/36) determinando a desanexação do Processo
Administrativo 11276/2013 e seu retorno à origem para complementação. Isto feito, que fosse notificado o responsável para que
procedesse ao reenvio daquele processo contendo as informações
complementares e documentos necessários ao aperfeiçoamento
dos requisitos de encaminhamento da Tomada de Contas Especial
ao Tribunal de Contas, na forma da Instrução Normativa TC nº
32/2014 .
Consta das folhas 44 o Termo de Notificação Nº 578/2015 (que
o cientificou da Decisão DECM 314/2015) devidamente assinado
pelo Chefe de Gabinete do Prefeito. Às folhas 46 dos presentes
autos, a Secretaria-Geral das Sessões informa que o prazo para
atendimento a decisão findou-se em 15/06/2015, e em despacho
exarado pelo Núcleo de Controle de Documentos de folhas 47, temse a informação de que não há no Sistema de Controle de Documentos documentação alguma em nome do senhor Luciano Henrique Sordine Pereira, relativa ao Termo de Notificação Nº 578/2015
em atendimento a DECM 314/2015.
Considerando que a ausência da abordagem a estes itens prejudica
cabalmente o processo, inviabilizando a análise deste Tribunal e,
portanto, configurando o desatendimento aos requisitos formais da
Instrução Normativa nº 032/2014, em especial o artigo 13, determinei, na forma do artigo 15 da mesma Instrução e do artigo
358, III do RITCEES por reiterar a notificação do senhor Luciano
Henrique Sordine Pereira para que no PRAZO IMPRORROGÁVEL
de 10 (dez) dias, reencaminhasse a esta Corte de Contas o Processo nº 11276/2013 da Administração de Barra de São Francisco
contendo as informações complementares e documentos necessários ao aperfeiçoamento dos requisitos de encaminhamento da
Tomada de Contas Especial ao Tribunal de Contas, na forma da
Instrução Normativa TC nº 32/2014. Foi ainda o responsável notificado de que o não atendimento à Decisão deste Tribunal, bem
como o descumprimento dos prazos ou das obrigações instituídas
na Instrução Normativa 32/2014, poderia ensejar multa na forma
do artigo 16 da IN 32/2014 e 389, IX do Regimento Interno, Resolução 261/2013, tudo conforme Decisão Monocrática Preliminar
DECM 1936/2015 (fls. 49/51).
Segue Termo de Notificação nº 3027/2015 (fls.52) cujo conhecimento pelo senhor Luciano Henrique Sordine Pereira foi atestado
pela Secretaria-Geral das Sessões conforme Registro às fls. 53, no
dia 28 de janeiro de 2016.
Verifica-se que em março do corrente, não havia sido encaminhada documentação alguma pelo responsável, ou seja, o responsável
não atendeu às decisões desta Corte, tampouco se justificou a respeito de tal omissão.
É o relatório.
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2 FUNDAMENTAÇÃO
A obrigatoriedade de se proceder à Tomada de Contas Especial pelo
gestor municipal advém do artigo 152 §1º do RI, Resolução TC nº
261/2013, sob pena de responsabilidade solidária, para apuração
dos fatos, identificação dos responsáveis e a quantificação do dano,
na forma da Instrução Normativa TC 32/2014. O gestor municipal
é o agente que possui os maiores meios para descobrir quais são
os responsáveis cujas condutas direta ou indiretamente levaram ao
dano, e o seu valor.
A Tomada de Contas Especial não é outro senão o meio de proporcionar a autotutela administrativa, isso significa dizer que por
meio deste procedimento especial a Administração Pública tem a
oportunidade de visualizar os atos irregulares praticados e redirecionar a gestão à luz dos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, conforme está mencionada no
artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Além de a Tomada de
Contas Especial possibilitar ao gestor agir nos interesses da municipalidade, esta deve ser encaminhada ao Tribunal de Contas para
julgamento, segundo art. 83 §3º da LC 621/2012 e artigo 14 da IN
32/2014, para atuação de sua missão constitucional.
Ressalte-se que o art. 1°, XXXII da Lei Complementar 621/2012
(Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo)
prevê a aplicação de multas como sendo uma das competências
dessa Corte de Contas, e que o art. 135, caput e parágrafo §1º da
mesma lei dispõe ser hipótese de aplicação de multa o descumprimento a decisão deste Tribunal de Contas.
Como bem se verificou, o prazo para apresentação da documentação e justificativas encerrou em 11 de fevereiro de 2016 (fls.57)
3. DISPOSITIVO
Ante ao exposto, VOTO:
3.1 com base no inciso IV do artigo 135 da LC 621/2012 e inciso
IV do artigo 389 do Regimento Interno pela aplicação de multa ao
senhor Luciano Henrique Pereira Sordine, Prefeito Municipal de
Barra de São Francisco, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
correspondente ao percentual de 3% estabelecido no inciso IV do
artigo 389, por reiterado descumprimento imotivado de decisões
desta Corte.
3.2 pela Notificação do senhor Luciano Henrique Pereira Sordine, na forma do artigo 63, III da LC 621/2012, para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a este Tribunal o Processo nº 11276/2013 da Administração de Barra de São
Francisco, contendo as informações complementares e documentos
necessários ao aperfeiçoamento dos requisitos de encaminhamento
da Tomada de Contas Especial ao Tribunal de Contas, na forma da
Instrução Normativa TC nº 32/2014, sob pena de nova aplicação de
nova multa, com base no inciso VII do artigo 135 da LC 621/2012.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1844/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e sete de abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Aplicar multa ao senhor Luciano Henrique Pereira Sordine, Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), correspondente ao percentual de 3% estabelecido no inciso IV do artigo 389, do regimento Interno, por reiterado
descumprimento imotivado de decisões desta Corte;
2. Notificar o senhor Luciano Henrique Pereira Sordine, na forma
do artigo 63, III da LC 621/2012, para que, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a este Tribunal o Processo nº
11276/2013 da Administração de Barra de São Francisco, contendo as informações complementares e documentos necessários ao
aperfeiçoamento dos requisitos de encaminhamento da Tomada de
Contas Especial ao Tribunal de Contas, na forma da Instrução Normativa TC nº 32/2014, sob pena de nova aplicação de nova multa,
com base no inciso VII do artigo 135 da LC 621/2012.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e o Conselheiro em substituição
Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, Procurador Especial do Ministério Público Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 20 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC- 465/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-696/2009
JURISDICIONADO - COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS
DA GRANDE VITÓRIA - CETURB
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS - ASESAP
RESPONSÁVEIS - DENISE DE MOURA CADETE GAZZINELLI CRUZ,
FERNANDO ANTÔNIO ALENCAR, HUGO BORGES JÚNIOR, MARCELO
FERRAZ GOGGI E JOSÉ CARLOS PEREIRA MOREIRA
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA COMPANHIA DE TRASNPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - CETURB – RECONHECER PRESCRIÇÃO – PROCEDÊNCIA – AFASTAR RESPONSABILIDADE DE FERNANDO ANTÔNIO ALENCAR – NOTIFICAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1. RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Denúncia protocolada nesta Corte
de Contas em 04 de fevereiro de 2009 pela Associação EspíritoSantense dos Advogados Públicos ASESAP por seu Presidente senhor Leandro Barbosa Morais, informando acerca de uma denúncia
apresentada ao Ministério Público do Trabalho pelo Sindicato dos
Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo –
Sindipúblicos, em face da Companhia de Transportes Urbanos da
Grande Vitória – CETURB, acerca de possíveis irregularidades na
criação de cargos comissionados para funções de caráter permanente, por meio das Resoluções 032/01, 113/01 e 125/01.
Informa o denunciante que aquela denúncia ensejou a abertura do
Inquérito Civil Público pela Portaria nº 577 de 28.11.2008, publicada no DJES de 03.12.2008, pg. 20. Noticia ainda que a CETURB
editou a Portaria nº 05/2009, com efeitos retroativos a 01.01.2009,
alterando a denominação dos cargos comissionados.
Verificou-se que no objeto da denúncia não consta o escopo da
auditoria realizada na CETURB-GV relativa ao exercício de 2007
(f.127), sobre este tema.
O Conselheiro Elcy de Souza, em despacho de folhas 128/130,
constata que os fatos denunciados advêm do exercício de 2001
e que, em janeiro de 2009, houve alteração na nomenclatura dos
cargos, sem, contudo, alterar suas funções. Anota que deveriam
ser esses fatos apurados no exercício de 2009, para verificar se “há
servidores comissionados exercendo funções que não aquelas definidas pela Constituição Federal, e em havendo, que
se determine sua regularização”.
Procedido ao sorteio de relatoria única, haja vista a pluralidade de
exercícios, permaneceu como Relator o senhor Conselheiro Elcy de
Souza (fls.135). Conforme despacho de fls. 142/143, o Relator recebeu o processado como denúncia e votou para que se apurassem os fatos apontados, corroborado pela Decisão TC 3015/2009
(fls.144).
Com a diretriz traçada pelo Plano e Programa de Auditoria 314/2009
(fls.157-159), foi elaborado o Relatório de Auditoria Especial
314/2009 pela 1ª Controladoria Técnica (fls. 160/168 e anexos).
Do teor do relatório extrai-se a permanência, no exercício de
2009, de 27 servidores com funções relativas a cargos permanentes alocados em cargos comissionados, em infringência ao art. 37, incisos II e V da CRB/88, nos seguintes termos:
“CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, entendemos como procedente a denúncia apresentada, em virtude das irregularidades ocorridas quando da criação e das contratações de servidores comissionados para o exercício de funções relativas a cargos permanentes, por infringir ao
estabelecido no art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal.
Em assim sendo, a Diretoria da CETUTB-GV incorreu em diversas
irregularidades a saber:
- A administração criou diversos cargos comissionados cuja natureza das funções não comporta o emprego do instituto, razão pela
qual deveriam ser preenchidos mediante concurso público, ressal-
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tando inclusive, que referidos cargos somente poderiam ser criados
para atribuições de direção chefia e assessoramento;
- As contratações de servidores para cargos em comissão, impediram até a presente data, o preenchimento de cargos por meio de
concurso público, conforme determinado pela Constituição Federal.
- Inobservância, por parte da CETURB-GV, quando da criação dos
cargos comissionados, uma vez que, não houve aprovação por ato
executivo, via decreto, em tampouco houve alteração do plano de
cargo e salários, quando da criação dos referidos cargos, conforme
previsto na própria Resolução nº 032/2001 do Conselho de Administração.
- Houve criação e nomeação de cargos comissionados superiores ao
previsto na Resolução nº032/2001.
Cabe a Diretoria a responsabilidade pelos atos praticados, assim
como pelos desdobramentos que deles advirem, haja vista que foram alertados sobre os mesmos mediante denuncias do SINDIPÚBLICOS e do Ministério Público do Trabalho.[...]”
Foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 101/2010 (fls.
429/431), em que foram registrados os indícios de irregularidade
identificados, com a sugestão de citação dos responsáveis, acatada
pelo Conselheiro Relator no voto de fls. 433/438, e pelo Tribunal na
Decisão Preliminar TC 0112/2010 (fls.439), seguida dos Termos de
Citação 122/2010, 123/2010, 124/2010 e 125/2010 (fls. 439-442).
Regularmente citados, apresentaram tempestivas justificativas às
fls. 454-466 (Fernando Antônio Alencar), fls. 469-536 (Denise de
Moura C. G. Cruz), fls. 541-555 (Hugo Borges Junior), e fls. 559588 (Marcelo Ferraz Goggi).
Ato contínuo, os autos foram encaminhados a 1ª Controladoria Técnica que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 2934/2010
(fls. 591/643), opinando pela procedência da denuncia, pelo afastamento da responsabilidade do senhor Fernando Antônio Alencar,
incluindo no polo passivo o senhor José Carlos Pereira Moreira para
citação e recomendações.
Foi elaborada a Instrução Técnica Inicial Complementar ITI
758/2010 (fls.644-647) para fins de citação do senhor José Carlos Pereira Moreira acerca da edição da Portaria nº 005/2009 na
qual se alterou a estrutura dos cargos comissionados prevista na
Resolução do Conselho de Administração nº 32/2001.
Segue voto do Relator (fls. 650-654), Decisão Preliminar TC
0558/2010 (fls.655) no mesmo sentido, e Termo de Citação
nº 631/2010 (fls.656). Contrafé juntada aos autos na data de
05/11/2010 (fls.657). O citado apresentou suas tempestivas justificativas às fls. 662-762 e complementação às fls. 768-774.
Com a nova documentação acostada aos autos, a 1ª Controladoria Técnica elaborou a Instrução Técnica Conclusiva Complementar
ITC 4332/2011 (fls.783-812) concluindo pela procedência da denuncia formulada e recomendações.
Seguindo o iter procedimental, o Ministério Público Especial de Contas, em Parecer de lavra do Excelentíssimo Senhor Doutor Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se (MMPC 249/2014) às fls.
857-858, em consonância com a área técnica, pela procedência da
denúncia, não conhecimento dos documentos de fls. 824-840, nos
exatos termos dispostos na MTP 56/2012 e ITC 4332/2011.
Em retorno dos autos verifiquei da possibilidade de ter ocorrido a
prescrição dos atos administrativos auditados, tendo em vista o
longo prazo percorrido desde a edição das Resoluções 032/2001,
113/2001 e 125/2001 motivadoras da denúncia até a presente
data, em despacho fundamentado de folhas 859-865, tendo sido
os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas, que elaborou o Parecer PPJC 1175/2014 (fls. 866/867), onde diverge tão
somente do prazo prescricional conferido ao senhor Marcelo Ferraz
Goggi, como abaixo:
[...]
Isto posto, o Ministério Público de Contas reitera os fundamentos da
manifestação de fls. 857, pugnando ainda:
1. pela manutenção da pretensão punitiva dos atos de:
1.1. José Carlos Pereira Moreira;
1.2. Denise de Moura Cadete Gazzinelli no período de 01/01/2006
a 31/12/2009; e
1.3. Marcelo Ferraz Goggi no período de 16/04/2005 a 31/12/2005;
2. pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dos
atos de:
2.1. Fernando Antonio Alencar;
2.2. Hugo Borges Junior;
2.3. Denise de Moura Cadete Gazzinelli apenas no período de
04/08/1999 a 08/08/2001;
2.4. Marcelo Ferraz Goggi tão somente no período de
01/01/2003 a 15/04/2005.
Vitória, 01/04/2014.
LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
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Procurador de Contas
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
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.
Ante a documentação carreada aos autos, em cotejo com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, entendo por necessárias considerações preliminares e adicionais, tendo
em vista a relevância da matéria aqui tratada.
2.1 Quanto à ocorrência de prescrição
Verifica-se a existência de irregularidades relatadas no Relatório de Auditoria 314/2009 (fls. 160/168 e anexos), que se
iniciaram no exercício de 2001, que são:
1. A criação e permanência pela administração de diversos cargos
comissionados cuja natureza das funções não comporta o emprego
(o uso) do instituto previsto no inciso V do art. 37 da CRB/88, por
possuírem natureza de cargos efetivos e por isso deveriam ser preenchidos por concurso público. Isso se deu por meio da edição da
Resolução 032/01 de 20 de setembro de 2001 (fl.458/460 – criação de 26 cargos comissionados), da Resolução 113/01 de 27 de
setembro de 2001 (fl. 117 – criação de 8 cargos comissionados), e
da Resolução 125/01 de 31 de outubro de 2001 (fl. 119 – criação
de 4 cargos comissionados), ou seja todas relativas ao exercício de
2001.
2. O não encaminhamento deste ato à Procuradoria Geral do Estado
e posterior aprovação por meio de ato executivo, à época.
3. Edição da Portaria 05/2009 de 20 de janeiro de 2009 (DIOES
21/01/2009), que altera a nomenclatura dos cargos comissionados
criados anteriormente.
É possível perceber que o lapso temporal entre o fato gerador destas irregularidades e a presente data é demasiado extenso, sendo
cabida uma análise sobre o instituto da prescrição.
Neste particular, considerando como data de referência para o início da contagem do prazo prescricional, que é de 05 (cinco) anos a
partir da ocorrência do fato, conforme delineado no art. 71, caput e
§ 2º, inc. II, da Lei Complementar nº 621/2012, as Resoluções que
criaram os cargos em 20 de setembro de 2001, em 27 de setembro
de 2001 e a última no dia 31 de outubro de 2001; da edição da última Resolução até a presente data (18.02.2016), já decorreram
14 (quatorze) anos e 04 (meses) meses, o que seria tempo suficiente para a implementação do fenômeno jurídico da prescrição
da pretensão punitiva desta Corte de Contas, haja vista não ter sido
constatado dano ao erário.
Resta ainda analisar eventual ocorrência de fatos processuais interruptivos e/ou suspensivos da prescrição, ex vi art. 71, §§ 2º e 3º,
da Lei Complementar 621/2012.
O prazo prescricional estabelecido pela Lei Complementar Estadual
nº 621/12 é de 5 (cinco) anos, sendo interrompido pela citação
válida do responsável.
Não se verificam quaisquer determinações de diligência no processo para fins de suspensão da prescrição, como dispõe o art. 71,
§3º, da Lei C 621/2012.
A Decisão Preliminar nº 112/2010 (fls. 439) de citação ocorreu na
data de 30 de março de 2010 (fls.439) e a Decisão Preliminar TC
0558/2010 (fl.655) na data de 26 de outubro de 2010. As citações
aos responsáveis foram devidamente realizadas conforme abaixo,
individualizadas por gestor, para verificação do instituto da prescrição:
1 - Denise de Moura Cadete Gazzinelli – Termo de Citação nº
0122/2010 - contrafé juntada aos autos na data de 19 de abril de
2010 (fl. 447).
Responsável no período de 04/08/1999 a 08/08/2001 e 01/01/2006
a 31/12/2009. Com o advento da citação o prazo prescricional foi
interrompido na data de 19/04/2010, para os fatos ocorridos antes
daquela data e recomeçando a contagem a partir de então.
2 - Fernando Antonio Alencar - Termo de Citação nº 0123/2010 contrafé juntada aos autos na data de 19 de abril de 2010 (fl. 447)
Responsável pelo período de 09/08/2001 a 16/08/2001. Verifica-se
que se transcorreu prazo maior que 5 anos entre o período de sua
gestão até sua citação, operando-se a perda da pretensão punitiva
do TCEES pela ocorrência da prescrição todo o período de sua responsabilidade.
3 - Hugo Borges Junior - Termo de Citação nº 0124/2010 - contrafé juntada aos autos na data de 19 de abril de 2010 (fl. 447).
Responsável pelo período de 17/08/2001 a 31/12/2002. Verifica-se
que se transcorreu prazo maior que 5 anos entre o período de sua
gestão até sua citação, operando-se a perda da pretensão punitiva
do TCEES pela ocorrência da prescrição todo o período de sua responsabilidade.
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4 - Marcelo Ferraz Goggi - Termo de Citação nº 0125/2010 contrafé juntada aos autos na data de 15 de abril de 2010 (fl. 444).
Responsável pelo período de 01/01/2003 a 31/12/2005. Com o advento da citação o prazo prescricional foi interrompido na data de
15/04/2010 para os fatos ocorridos antes da data de 15/04/2005.
5 - José Carlos Pereira Moreira – Termo de Citação nº 631/2010,
contrafé juntada aos autos 05 de novembro de 2010.
Responsável pela edição da Portaria nº 05/2009 (fl.15) publicada
no DIOES em 21/01/2009. Na data da citação não havia transcorrido o prazo prescricional para seus atos.
Por despacho às fls. 859/865, dirigido ao Ministério Público Especial
de Contas, datado de 19/03/2014, sustentei e concluí ter se operado a perda da pretensão punitiva do TCEES pela ocorrência
da prescrição, ex vi art. 71, da Lei Complementar nº 621/2013,
dos atos comissivos ou omissivos dos senhores Fernando Antonio
Alencar, Hugo Borges Junior, Marcelo Ferraz Goggi frente à
direção da CETURB por todo o período de suas gestões, e para o
período de 04/08/1999 a 08/08/2001 para a senhora Denise de
Moura Cadete Gazzinelli.
Em que pese a manifestação do órgão ministerial datada de
01/04/2014, a citação dos responsáveis ocorreu em 19/04/2010,
de modo que em 19/04/2015 consumou-se novamente o prazo prescricional, desta feita alcançando todos os responsáveis em
todos os períodos.
Conclui-se, portanto, pela consumação da prescrição da pretensão
punitiva deste órgão de controle externo em relação aos atos supostamente irregulares apontados neste processo.
2.2 Quanto ao mérito
Em que pese o reconhecimento da prescrição, deve-se ressalvar
que isso não obsta a atuação do Tribunal de Contas na sua função
de controle, aí compreendida a competência de apreciar a regularidade dos atos dos administradores públicos.
Nesse sentido, o art. 71 da Lei Complementar 621/2012, ao tratar
da prescrição, estabelece, em seu parágrafo 5º que a prescrição diz
respeito à pretensão punitiva, ressalvada a ocorrência de dano ao
erário e a adoção de medidas corretivas, aí também compreendidas
as preventivas.
Assim, no exercício da função fiscalizadora, se procede ao exame
do mérito da denúncia e transcreve, inicialmente, partes da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 2934/2010 (fls. 591-643):
[...]
2) Análise Conclusiva
Da Análise das Justificativas:
[...]
Diante das argumentações dos justificantes, cumpre-nos estabelecer algumas premissas necessárias para a análise do mérito.
A primeira advêm da diferença entre cargos e funções na administração pública, da correlação entre as funções gerenciais e as
atribuições dos cargos efetivos, elemento central desta apreciação.
[...]
Depreende-se, portanto, dois conceitos distintos na Constituição
Federal: funções de confiança e cargos em comissão. O primeiro
estabelece o inciso V do art. 37, que serão “exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo”. Já no caso dos
cargos em comissão encontramos “a serem preenchidos por servidores de carreira”.
Os cargos serão preenchidos; as funções serão exercidas. Os verbos ajudam a revelar a distinção entre os conceitos. Os cargos são
unidades completas de atribuições previstas na estrutura organizacional e, independentes dos cargos de provimento efetivo. As
funções são acréscimos de responsabilidades de natureza gerencial
ou de supervisão atribuídas a servidor ocupante de cargo efetivo,
tendo como referência a correlação de atribuições. [...]
Apesar da presumida autonomia dessas entidades, que através de
seus Conselhos de Administração e Diretorias executivas, tomam
decisões próprias nos termos de seus estatutos, criando os empregos e as funções comissionadas, estruturam a empresa e determinando seu organograma, essa não se apresenta em sua integralidade, devido à presença do Estado, algumas decisões precisam ser
homologadas, ou seja, é necessária a aprovação administrativa de
certos atos tomados pelo conselho administrativo da empresa pelo
chefe do poder executivo, inclusive até com a intervenção legislativa, para que produzam efeitos jurídicos. [...]
Da mesma forma os empregos das empresas públicas e sociedades
de economia mista com as sua atribuições devem ser criados através de lei, como preceitua expressamente o texto constitucional:
[...]
Portanto, conclui-se que para a criação de empregos, cargos e
funções públicos usando da sua personalidade jurídica, devem as
empresas estatais (sociedades de economia mista e empresas pú-
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blicas) internamente analisarem as suas necessidades para que
possam cumprir a finalidade para que foram criadas. Em seguida,
devem remeter ao poder executivo, para que este a quem cabe a
iniciativa para criá-los, remeta ao poder legislativo que criará os
referidos empregos, retornando para o Poder Executivo sancionar.
Resulta claro que tais procedimentos de forma alguma tolhem a
autonomia das empresas públicas e sociedades de economia mista
e nem desvirtuam o seu regime de direito privado, mas justifica-se
que os encargos de pessoal destas empresas estatais que tem natureza de despesa permanente, e, que devem cumprir uma função
específica com as correlatas atribuições para atingirem e servir ao
bem público, e que num grau maior ou menor comprometem recursos públicos na sua manutenção, nada mais justo e salutar que o
controle do povo através do poder legislativo.
[...]
De fato, esta Egrégia Corte de Contas já deliberou sobre a matéria quando do julgamento das Contas anuais da Companhia de
Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB-GV (Acórdão TC747/2005), exercício de 2003, como se vê:
Instrução técnica conclusiva nº 030/2005Conclusão
Os cargos aqui apontados referem-se a cargos em comissão, que
são passíveis de contratação sem concurso público.
Assim, não mantemos a irregularidade.
Administradores Responsáveis:
Marcelo Ferraz Goggi - Diretor Presidente
Helvécio Ângelo Uliana – Diretor de Planejamento[...]
Portanto, registramos a título de esclarecimento, que por ser uma
Auditoria Ordinária, os cargos em comissão contemplados na amostra foram somente: Secretário Sênior, Coordenador de Pessoal
e Recursos Humanos, Coordenador de Atendimento aos Usuários e Administrador de Terminais, sobre os quais a Equipe se
pronunciou pela irregularidade dos cargos e a ITC pelo saneamento
desta, considerando a argumentação da defesa.
Entretanto, deve-se salientar que o presente processo é de auditoria de denúncia, no qual o enfoque é a ampla caracterização
da matéria em apreciação por este TCE. A auditoria apresenta
dimensão, escopo e enfoque de auditoria especial, ou seja, nesta
auditoria foram apreciados todas as contratações de cargos em comissão (sem concurso público), enquanto na auditoria ordinária do
exercício de 2003 a apuração se restringiu a uma amostra composta somente pelos quatro cargos acima mencionados .
Muito embora assista razão aos justificantes quando invocam o
princípio da segurança jurídica, todavia, ultrapassado o universo
dos quatro cargos em comissão analisados em 2003 sobre os quais
milita a segurança jurídica, a análise deste Tribunal de Contas deve
se realizar em homenagem ao principio da legalidade.
[...]
Passa-se a discorrer sobre os fatos administrativos da CETURB-GV,
objetos da denúncia.
Em janeiro de 2009, o Presidente da CETURB-GV em exercício,
Sr. José Carlos Pereira Moreira, altera a nomenclatura dos cargos
comissionados através da Portaria nº 005/2009, publicada em
21.01.2009, vê-se:
Nomenclatura
Ocupante
Atual
Coordenador
José Teixeira
Geral
Leite
Chefe de
Gabinete da
Presidente
Coordenação de
Com. MarK. E
Comercial
Coordenador de
Atendimento aos
Usuários
Secretário Sênior

Elias Maura de
Miranda Júnior

Nova
Referência
Nomenclatura CETURB-GV
Chefe de
CTB-01
Assessoria
Jurídica
Assessor
CTB-02
Jurídico

Isabel Sampaio Assessor de
Nucci
Comunicação

CTB-03

Assessor de
Marketing

CTB-03

Assessor
Comercial

Rewaldo de
Souza Pinto

Assessor
Técnico II
Assessor
Técnico I
Assessor
Administrativo
I
Assessor
Administrativo
I
Assessor
Administrativo
I

CTB-08

Assessor de
marketing

Leandra Carla
Moreira dos
Santos
Darilson Dantas
Loila
Giselle Mattos
Costa
Rafaela
Rodrigues
Fiame
Olávio Xavier
Prata

Administrado de
Terminais
Assessor de
Comunicação

CTB-06
CTB-05
CTB-05
CTB-05
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Coordenador
de Agentes de
Transporte
Coordenador
de Pessoal
e Recursos
Humanos
Administrador de
Terminais
Administrador
Terminais
Administrador
Terminais
Administrador
Terminais
Administrador
Terminais

Alencar Pereira
Nascimento
Neto
Aurita Carmem
Guimarãe
Lucas

Chefe de
núcleo

CTB-04

Chefe de
Núcleo

CTB-04

André Novais
Barbosa

Assessor
CTB-05
Administrativo
I
Chefe Regional CTB-07

de Marcelo Rosa

de David Francisco
Maio Neto
de David Francisco
Maio Filho
de Washington
Jorge
Cavalcante
Administrador de João Antônio
Terminais
Pereira dos
Santos
Secretário Sênior Donato Raul de
Azevedo

Chefe Regional CTB-07
Chefe Regional CTB-07
Chefe Regional CTB-07
Chefe Regional CTB-07

Assessor
Administrativo
I
Secretário Sênior Dayane Haddad Assessor
Correia
Técnico II
Secretário Sênior Mayara Ribeiro Assessor
de Souza
Administrativo
I
Secretário Sênior Beatriz de
Assessor
Andrade Reis
Técnico II
Secretário Sênior Gardênia
Assessor
Bezerra Toniato Administrativo
II
Secretário Sênior Amanda
Assessor
Pimentel
Administrativo
Soares
II
Secretário Sênior Franciely
Assessor
Correa dos
Administrativo
Santos
II
Apoio
Alceu Gaspar
Chefe Regional
Administrativo
Pereira
Apoio
Jefferson Silva Assessor
Administrativo
Administrativo
II

CTB- 05
CTB-08
CTB-05
CTB-08
CTB-09
CTB-09
CTB-09
CTB-07
CTB-09

Considerando que a denúncia da AESAP foi deflagrada mediante a
publicação da Portaria nº 005/2009, e que altera a nomenclatura
dos cargos em comissão criados pela Resolução do Conselho de
Administração nº 032/2001, devemos nos reportar a essa para subsidiar a análise, vejamos:
Em 20 de setembro de 2001, o Conselho de Administração da CETURB-GV criou o quantitativo de 26 cargos Comissionados através
da Resolução do Conselho de Administração nº 032/2001, homologada pelo Governador do Estado através do Decreto nº 859-R, de
24/9/01, [...].
“RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 032/2001
de 20 setembro de 2001
RESOLVE:
Por unanimidade, autorizar a Diretoria da empresa a promover a
criação dos cargos comissionados constantes do quadro anexo,
num total de 26 (vinte e seis), estes a serem implantados a curto,
médio e longo prazos, de acordo com as necessidades da Diretoria
e disponibilidade financeira da CETURB-GV, e desde que todos os
cargos somados não ultrapassem ao custo de R$ 23.000,00 (vinte
e três mil reais), constante do estudo apresentado mais o valor dos
encargos, em torno de 80%(oitenta por cento), neste já incluído
o auxílio refeição e/ou por unanimidade, autorizar a Diretoria da
empresa a promover a criação dos cargos comissionados constantes do quadro anexo, num total de 26 (vinte e seis), estes a serem
implantados a curto, médio e longo prazos, de acordo com as necessidades da alimentação”.
Nome
Coordenador Geral
Chefe de Gabinete da Presidência
Coordenador de Comunicação, Marketing e
Comercial
Assessor de Comunicação

Quantitativo
01
01
01
01
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Assessor de Marketing
Assessor de Comercial
Coordenador de Agentes de Transporte
Coordenador de Pessoal e Recursos Humanos
Coordenador de Atendimento aos Usuários
Administrador de Terminais
Secretária Sênior
Apoio Administrativo
Total

01
01
01
01
01
07
07
03
26

“RESOLUÇÃO DE DIRETORIA N° 113/2001
27 de setembro de 2001
RESOLVE:
Promover a criação dos seguintes cargos comissionados: Coordenadoria Geral; Chefia de Gabinete da Presidência; Coordenadoria de
Comunicação, Marketing e Comercial; Assessoria de Comunicação;
Assessoria de Marketing; Assessoria Comercial e Coordenadoria de
Agentes de Transporte. As atribuições dos ocupantes dos cargos ora
criados deverão ser inseridas no Regimento Interno desta empresa.
Conforme decisão do Conselho de Administração, a nomeação para
os referidos cargos ora criados será efetuada através de portaria
expedida pelo Diretor Presidente. Os valores a serem pagos aos
ocupantes dos cargos ora criados serão: Coordenador geral – R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); Chefe de Gabinete – R$
1500,00 (hum mil e quinhentos reais); Coordenadoria de Comunicação, Marketing e Comercial – R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos
reais); Assessores de Comunicação de Marketing e Comercial R$
1.000,00 (hum mil reais).
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA N° 125/2001
31 de outubro de 2001
RESOLVE:
Promover a criação dos seguintes cargos comissionados: Coordenadoria de Pessoal e de Recursos Humanos: Coordenadoria
de Atendimento aos Usuários, Administrador de Terminais,
Secretárias Sênior e Apoio Administrativo. As atribuições dos
ocupantes dos cargos ora criados deverão ser inseridas no Regimento Interno desta empresa. Conforme decisão do Conselho de
Administração, a nomeação para os referidos cargos ora criados
será efetuada através de portaria expedida pelo Diretor Presidente.
Os valores a serem pagos aos ocupantes dos cargos ora criados serão: Coordenadores de Pessoal e de Recursos Humanos e de Atendimento R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais Administrador de
Terminais - R$ 800,00 (oitocentos reais): Secretárias Sênior - R$
550,00 (quinhentos e cinqüenta reais); Apoio Administrativo - R$
450,00.
Em 2003, houve uma alteração no Regimento Interno da CETURB-G V, no qual foi inclusa a descrição dos cargos comissionados da
CETURB-GV
“CETURB-GV
Regimento Interno (alteração de 20.03.02)
Art.28. Aos Cargos Comissionados, compete:
I - À Coordenadoria Geral, além das atividades previstas no Estatuto Social, compete:
a) Coordenar as atividades designadas pelo Diretor Presidente.
b) Subsidiar o Diretor Presidente no que concerne ao conteúdo dos
processos administrativos, financeiros, técnicos, de forma geral.
c) Analisar, preparar e despachar processos em assuntos que forem
delegados pelo Diretor Presidente.
d) Executar outras atividades correlatas, a critério do Diretor Presidente.
II - À Chefia de Gabinete Presidência, órgão de assessoramento
diretamente subordinado à Presidência, compete:
a) Coordenar as atividades do gabinete da Presidência;
b) Controlar as agendas do Diretor Presidente;
c) Executar outras atividades correlatas, a critério do Diretor Presidente.
III - À Coordenadoria de Comunicação, Marketing e Comercial, órgão de assessoramento diretamente subordinado à Presidência, compete:
a) Coordenar as atividades desenvolvidas pelas Assessorias de Comunicação, Marketing e Comercial;
b) Subsidiar o Diretor Presidente e demais Diretores no que concerne as atividades de comunicação e comercial e ao marketing da
empresa.
IV - Às Assessorias de Comunicação, Marketing e Comercial,
órgãos de assessoramento diretamente subordinados à Coordenadoria de Marketing e Comercial, compete:
I - Assessoria de Comunicação:
a) Preparar e divulgar notícias de interesse da Empresa para a mídia comunidade em geral;
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b) Propor estratégias de abordagem para o público externo e acompanhar a definição, confecção e distribuição de material institucional para divulgação da CETURB-GV junto ao seu público alvo;
c) Assessorar a Assessoria de Recursos Humanos na organização de
eventos internos e externos de congraçamento da Empresa, promovendo a devida divulgação;
d) Interagir com a área de recursos humanos, definindo os meios, a
forma e a periodicidade dos instrumentos de comunicação interna;
e) Acompanhar material publicado na imprensa sobre a CETURBGV, arquivando o, sempre que possível;
f) Executar outras atividades correlatas, a critério da Presidência.
II - Assessoria de Marketing:
a) Analisar o comportamento e as tendências do mercado, para
viabilizar a implementação de ações da CETURB-GV;
b) Estudar e analisar os métodos e formas de mídias mais adequadas e atraentes para o nosso negócio;
c) Manter os gerentes e funcionários atualizados a respeito dos produtos e serviços da CETURB-GV;
d) Estudar o alcance e a natureza das informações sobre o mercado;
e) Coordenar a participação da CETURB-GV em eventos internos e
externos;
f) Executar outras atividades a critério da chefia imediata
III - Assessoria Comercial:
a) Controlar, coordenar e comercializar os produtos que não se
enquadram nos quesitos da política de transporte gerenciado pela
CETURB-GV;
b) Desenvolver plano para comercialização dos espaços gerenciados pela CETURB-GV;
c) Desenvolver ações que propiciem a CETURB-GV a ter um incremento de receita em 30%;
d) Executar outras atividades a critério da chefia imediata.
V - À Coordenadoria dos Agentes de Transporte, órgão de assessoramento diretamente subordinada à Gerência de Controle da
Operação, compete:
a) Coordenar, controlar, supervisionar e acompanhar a execução
dos serviços realizados pelos Agentes de Transporte;
b) Executar outras atividades a critério da chefia imediata
VI - À Coordenadoria de Pessoal e Recursos Humanos, órgão
de assessoramento diretamente subordinada ao Coordenador Geral, compete:
a) Coordenar o processo de recrutamento e seleção de acordo com
as diretrizes da Assessoria de Recursos Humanos.
b) Coordenar o programa de desenvolvimento e capacitação de recursos humanos;
c) Apoiar a Assessoria Recursos Humanos na realização de eventos
internos com vistas ao congraçamento, palestras, treinamentos,etc
;
d) Coordenar o processo de comunicação interna com os funcionários, interagindo com a Assessoria de Comunicação;
e) Executar outras atividades correlatas, a critério da chefia imediata.
VII - À Coordenadoria de Atendimento aos Usuários, órgão
de assessoramento diretamente subordinada à Gerência de Atendimento ao Usuário, compete:
a) Coordenar o processo de Atendimento aos usuários do Sistema
de transportes gerenciado pela CETUR-GV;
b) Participar de reuniões com entidades comunitárias organizadas
sempre que solicitada pela Gerencia;
c) Coordenar e Controlar a veiculação de cartazes nos ônibus do
Sistema;
d) Participar das campanhas educativas promovidas pela CETURBGV;
e) Executar outras atividades correlatas, a critério da chefia imediata.
VIII - Ao Administrador de Terminais, órgão de assessoramento
diretamente subordinado à Gerência de Manutenção dos Terminais,
compete:
a) Coordenar as atividades administrativas nos Terminais;
b) Acompanhar e aplicar o Regulamento dos Transportes Coletivos
de Passageiros nos Terminais de Integração;
c) Coordenar e administrar as atividades de manutenção e conservação dos terminais, acionando, sempre que necessário a coordenação Gera;
d) Manter atualizado livro de ocorrência nos Terminais;
e) Elaborar relatórios específicos inerentes a assuntos administrativos;
f) Responder as reclamações procedentes dos sistemas telefônicos
gratuitos oferecidos aos usuários (Disque CETURB e Mão na Roda)
e/ou outras fontes;
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g) Participar de reuniões com comunidades, quando designado pela
Gerência
h) Executar outras tarefas relacionadas a sua área de atuação.
IX - Ao Secretário Sênior, órgão de assessoramento diretamente
subordinado ao Chefe de Gabinete da Presidência, compete:
a) Controlar agenda de compromissos da chefia imediata, marcando e convocando reuniões e entrevistas;
b) Solucionar assuntos de natureza administrativa e rotineira, informando ao superior as decisões tomadas;
c) Assessorar na execução dos serviços de digitação, recepção, tramitação de processos, correspondências e manutenção dos arquivos do setor;
d) Digitar correspondências sempre que solicitado pela chefia imediata;
e) Digitar pautas, atas das reuniões e outros assuntos solicitados
pela chefia imediata;
f) Controlar os processos do setor;
g) Executar outras tarefas correlatas, a critério da chefia imediata.
X - Ao Apoio Administrativo, órgão de assessoramento diretamente subordinado ao Coordenador Geral, compete:
a) Auxiliar nas atividades administrativas do Administrador de Terminais;
b) Auxiliar no processo de manutenção e conservação dos terminais;
c) Manter registros atualizados das ocorrências e procedimentos
nos Terminais;
d) Executar outras tarefas relacionadas a sua área de atuação.
Considerando que a CETURB-GV é empresa pública criada pelo Governo do Estado do Espírito Santo, que tem por objetivo planejar e
executar os serviços de transporte público da Grande Vitória, é de
considerar que determinadas atividades, principalmente ligadas a
atividade-fim, devem ser exercidas só por efetivos, contratados por
concurso público.
Por conseguinte, e considerando a finalidade para a qual a CETURBGV foi criada, fez-se um comparativo da descrição das atribuições
dos cargos efetivos presentes na Resolução do Conselho de Administração nº 04/96, contrastando com as atribuições dos cargos em
comissão criados pela Resolução do Conselho de Administração nº
032/01, e constatamos a existência de cargos na estrutura do plano de Cargos e Salários da CETURB-GV, que é óbice para a criação
de cargos em comissão (Apêndice 01), que nos leva as seguintes
conclusões:
O uso indevido de cargos em comissão (Apoio Administrativo, Coordenadoria dos Agentes de Transporte, Coordenadoria dos Agentes
de Transporte e Coordenadoria de Pessoal e Recursos Humanos)
cujas atribuições equivalem a de cargos efetivos, portanto, a serem
preenchidos através de concurso público ((inc, II e V do Art. 37 da
CF);
Os cargos em comissão criados pela CETURB-GV de: Coordenadoria Geral, Chefia de Gabinete Presidência, Coordenadoria
de Comunicação, Marketing e Comercial e Secretário Sênior
possui características de chefia, assessoramento e direção distintas
das atribuições dos cargos efetivos criados pela CETURB-GV, portanto, entendemos serem, de fato, cargos em comissão;
Os cargos em comissão de Assessor de Comunicação, Assessor de Marketing, Assessor Comercial são cargos, que pode-se
classificar de “natureza mista”, tendo em vista possuir atribuições
de cargos efetivos presentes na Resolução do Conselho de Administração nº 04/96, porém, não em sua integralidade. A “natureza
mista” desses cargos, levam-nos a serem exercidos também por
efetivos, portanto deveram ser providos através de concurso público ((inc, II e V do Art. 37 da CF);
[...]
Desta feita, depreende-se que a contratação para os cargos em
comissão criados com base na Resolução do Conselho de Administração nº 032/2001, fere a regra do concurso público expressa no
art.37, II, da Constituição Federal.
Da Análise da Portaria nº 005/2009, constatamos que essa não só
alterou a nomenclatura dos cargos em comissão criados em 2001
pela Resolução do Conselho de Administração nº 032/2001 (muito
embora não tenham ocorrido mudanças nas atribuições, nem na remuneração dos mesmos), mas também modificou os quantitativos
de cada um, o que resulta em transformação de cargos, com efetiva
alteração dos cargos em comissão criados. Portanto com base nas
Constituições Federal e Estadual é flagrante a ilegalidade da referida Portaria, tendo em vista que cabe a Assembléia Legislativa a
criação ou transformação de cargos (art. 55 da CE-ES/89).
Insta acentuar quanto a essa questão, devido a relevância, o que
dispõe a Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal:
“O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apre-
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ciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público.”
Dessa forma, por ir de encontro à Constituição Federal e Estadual,
ferindo a regra da divisão funcional do poder, chave do regime republicano brasileiro (Titulo IV, arts. 44 a 135, da CF/88) a Portaria
nº 005/2009 e o do Decreto nº 859-R, de 24/9/01, por força da
Súmula 347 do STF, não podem ser aplicados, não tendo, portanto,
eficácia legal.
Entretanto, devemos considerar a presunção de legitimidade dos
atos praticados pelos administradores da CETURB-GV relativos à
questão dos cargos em comissão de Secretário Sênior, Coordenador de Pessoal e Recursos Humanos, Coordenador de Atendimento
aos Usuários e Administrador de Terminais, ratificada quando do
julgamento das Contas Anuais da Companhia – exercício de 2003.
[...]
Considerando, também, que a inconstitucionalidade do Decreto nº
859-R, de 24/9/01, não foi argüida por essa Colenda Corte na época da apreciação dos atos de gestão do exercício de 2002 e 2003.
Considerando, ainda, que a questão da criação dos cargos em comissão através de Decreto, não diz respeito à administração da CETURB-GV, sendo que esta agiu em conformidade com a lei, através
da Resolução do Conselho de Administração nº 032/2001 indicando
a necessidade dos cargos em comissão para cumprir a finalidade
para que fora criada.
[...]
Sugere-se que seja determinado acompanhamento em futuras
auditorias realizadas por esta Colenda Corte das providencias adotadas pela administração.
Ato contínuo, levamos a consideração superior a sugestão que seja
afastada a imputação de débito, tendo em vista que apesar da irregularidade nas alterações dos cargos, os servidores ocupantes
destes efetivamente trabalharam, acarretando, se devolvidos seus
salários, enriquecimento ilícito por parte da Administração, que se
beneficiou da força laborativa dos mesmos.
Por oportuno, verificamos, ainda, em exame dos presentes autos,
que a Portaria nº 005/2009 de 20/1/2009, objeto desta denúncia
foi assinada pelo Sr. José Carlos Pereira Moreira, Diretor Presidente
em Exercício da CETURB-GV.
Desta feita, constatamos, em fase de ITC, que o então responsável
pela CETURB-GV, o Sr. José Carlos Pereira Moreira, não foi citado
pelo indício de irregularidade apontado no Relatório de Denúncia.
Fato esse que enseja o entendimento desta CT pela Citação, nos
termos estabelecidos no art. 162 da Resolução TC nº. 182/2002
- Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, do Sr. José Carlos Pereira Moreira, Diretor de Planejamento
Econômico, para que apresente as justificativas que entender cabíveis aos fatos relatados no Relatório de Denuncia nº 314/2009,
oriundo da Auditoria de Denúncia, referente aos exercícios de 2001
a 2009 (fls.160/168), em cumprimento ao disposto no art. 80 do
Regimento Interno desta Corte de Contas:
[...]
Outro fato levantado pela Auditoria é quanto à Criação e nomeação para cargos comissionados em quantidade superior
à estabelecida da Resolução n.º 32/2001.
No relatório, às fls. 164, a auditoria menciona que na folha de pagamento da CETURB-GV, relativa ao mês de julho de 2009, constam
27 servidores comissionados, a mesma faz menção ao Sr. Sebastião
Lyrio França, nomeado em 20/10/2003 para o cargo de Administrador de Terminal, entretanto a mencionada Resolução só autoriza a
criação de 26 cargos.
Em relação a esse fato, facilmente verifica-se que o Sr. Sebastião
Lyrio França, está ocupando um cargo comissionado inexistente, uma vez que o 27º cargo não foi especificado na Resolução
n°032/2001, aprovada pelo Decreto n°859-R, de 24/9/2001, do
Governador do Estado e publicado, através da qual os cargos comissionados foram criados pelo Conselho de Administração da CETURB-GV.
Ademais, constatou-se que o referido cargo tem atribuições próprias de servidor efetivo, conforme disposto no art. 28, VIII, do
Regimento Interno da CETURB-GV.
[...]
Portanto, depreende-se que se revela insuficiente para eliminar a
irregularidade a argumentação dos Srs. Denise de Moura Cadete
Gazzinelli Cruz e Marcelo Ferraz Goggi, Diretores Presidente da CETURB-GV, quando asseveram que o caso relacionado ao Sr. Sebastião Lyrio França não se aplica à realidade proposta, uma vez
que desde o período apurado, até a presente data, encontra-se o
mencionado Senhor em pleno gozo de benefício perante o INSS –
Instituto Nacional do Seguro Social.
[...]
Quanto à responsabilização do Sr. Fernando Antônio Alencar- Dire-

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

Página 56
tor Presidente Interino da CETURB-GV, durante o período de 9/8 a
16/08/01 – que alega em sua defesa que durante o breve período
que esteve à frente da gestão da empresa não praticou nenhum ato
relativo ao objeto desta denúncia, entendemos prosperar suas argumentações, afastada a sua responsabilização, tendo em vista
ausência de nexo de causalidade de suas ações frente a CETURBGV com a referida Portaria nº 005/2009 e seus reflexos.
3 – CONCLUSÃO
Após a análise dos fatos, entendemos pela PROCEDÊNCIA da
denúncia formulada pela Associação Espírito Santense dos Advogados públicos – AESAP contra a CETURB-GV - Companhia de
Transportes Urbanos da Grande Vitória, versando sobre possíveis irregularidades relativas à criação e manutenção de empregos
comissionados no âmbito da Companhia, contrariando as regras
para preenchimento de emprego público previsto na Constituição
Federal, tendo em vista os reflexos da Portaria nº 005/2009, de
responsabilidade dos Srs. Denise de Moura Cadete Gazzinelle
Cruz, Hugo Borges Júnior e Marcelo Ferraz Goggi, Diretores
Presidentes da CETURB, nos exercícios de 2001 a 2009.
Ressaltamos, ainda, o afastamento da responsabilização do Sr.
Fernando Antônio Alencar- Diretor Presidente Interino da CETURB-GV, durante o período de 9/8 a 16/08/01 frente aos motivos
antes expostos.
Recomenda-se, ainda, que seja determinado acompanhamento em
futuras auditorias realizadas por esta Colenda Corte das providencias adotadas pela administração.
Neste contexto, levamos a apreciação superior à sugestão que
seja afastada a imputação de débito, relativa aos salários recebidos, já que não podemos olvidar que os servidores efetivamente
trabalharam, o que acarretaria enriquecimento ilícito por parte da
Administração, como anteriormente exposto.
[...]
Após citação do senhor José Carlos Pereira Moreira, assim analisa a ITC Complementar 4332/2011 (fls.783/812):
Instado a se pronunciar nos autos com relação ao fato exposto na
ITI 758/2010, o Sr. José Carlos Pereira Moreira alega, em sua defesa, que esteve à frente da gestão da empresa, na qualidade de
Diretor Presidente Interino da CETURB-GV, durante breve período
(16 a 31/01/01), e acrescenta contra-argumentações as manifestações formuladas pela 1ª Controladoria desta Corte de Contas em
sua análise conclusiva - ITC 2934/2010, ressaltando que esta Controladoria teria ido além de sua competência (fls. 680).
[...]
A primeira contra-argumentação é em relação a constatação
da Auditoria quanto à Criação e nomeação para cargos comissionados em quantidade superior à estabelecida da Resolução n.º 32/2001. (Relatório - fls. 164 dos autos)
[...] O caso relacionado ao Sr. Sebastião Lyrio França, não se aplica à realidade proposta, uma vez que desde o período apurado,
até a presente data, encontra-se o mencionado Sr. em pleno gozo
de benefício perante o INSS – Instituto Nacional de Seguro” (fls.
677), todavia, no caso em comento, essa argumentação NÃO pode
ser acolhida, mantendo in totum o posicionamento exposto na ITC
2934/2010, tendo em vista o seguinte fundamento:
O servidor, efetivo ou comissionado, afastado por motivo de saúde
e recebendo auxílio doença do instituto de previdência (Próprio ou
geral-INSS) não constitui caso de VACÂNCIA.
A situação, todavia, é incomum, porque o servidor no caso concreto, apesar de investido em cargo comissionado, está afastado por
motivo de doença, sendo necessário verificar se isto configura caso
de vacância. [...]
Assim procedendo, conclui-se que o fato de o ocupante de
cargo em comissão estar em gozo de licença para tratamento de saúde não configura, em nenhuma hipótese, caso de
vacância de cargo, concluindo que o cargo possui alguém designado para a sua titularidade.
[...]
Diante do fato que só foram especificados 26 cargos comissionados na Resolução n°032/2001, aprovada pelo Decreto n°859-R, de
24/9/2001, do Governador do Estado, através da qual os cargos
comissionados foram criados pelo Conselho de Administração da
CETURB-GV, a ocupação do 27º cargo é ilegal.
[...]
O segundo arrazoado da defesa é em relação a constatação da auditoria quanto à inobservância, por parte da CETURB-GV ao disposto na Resolução n.º 32/2001,fls. 32/33, que determinava que
o instrumento de criação dos cargos deveria ser encaminhada à
Procuradoria Geral do Estado e ter aprovação por meio de ato executivo, via decreto emanado do Exmo. Sr. Governador do Estado, já
que alterará o plano de Cargos e salários da empresa. [...]
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Salvo maior juízo, mantemos o nosso entendimento acerca da necessidade de criação de cargos públicos, tanto efetivo como em
comissão, por lei, mantendo na integra o posicionamento exposto
na ITC 2934/2010, [...].
Observa-se claramente a franca finalidade constitucional de submeter as empresas públicas e sociedades de economia mista ao
princípio da legalidade, tais como:
Art.37, I - “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei,
assim como aos estrangeiros, na forma da lei”,
Art. 37, 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 comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”,
Art.37, VIII - “ A lei reservará percentual dos cargos e empregos
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os
critérios de sua administração”;
Art.37, XIX - de que “somente por lei específica poderá ser criada
autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação”;
Art. 37, XX - de que “depende de autorização legislativa, em
cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no
inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em
empresa privada”;
[...]
A nível estadual (ES), no artigo 55, inciso X, ficou previsto norma
semelhante, acrescentando-se ainda a competência para que a Assembléia Legislativa fixe os respectivos vencimentos dos cargos,
empregos e funções públicas.
Art. 55 Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador
do Estado, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre:
VIII - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, bem como a fixação dos respectivos
vencimentos;
[...]
Portanto, ratificando a conclusão presente na ITC 2934/2010, concluímos que, para a criação, modificação, transformação de empregos públicos pela CETURB-GV, esta deve internamente analisar
as suas necessidades para que possam cumprir a finalidade para
que foi criada. Logo após, deve remeter justificativa para a criação
destes empregos públicos ao poder executivo, com as respectivas
atribuições dos mesmos, para que este a quem cabe a iniciativa
para criá-los, remeta ao poder legislativo que criará os referidos
empregos, retornando para o Poder Executivo sancionar.
Ressaltamos que tais procedimentos de forma alguma tolhem a autonomia da CETURB-GV e nem desvirtuam o seu regime de direito
privado, somente garante o controle do povo através do legislativo.
A terceira altercação da defesa é em relação à comprovação
pela auditoria da nomeação de ocupantes em cargos comissionados na CETURB-GV, que criou cargos em comissão cuja
natureza das funções não comporta o emprego de cargo em
comissão, razão pela qual deveriam ser preenchidos mediante concurso público, em infringência aos incisos II e V
do artigo 37 da Constituição Federal
[...]
Quanto a esse achado de auditoria, o Sr. José Carlos Pereira Moreira
faz referência a várias contra-argumentações já trazidas aos autos
pela Sra. Denise de Moura Cadete Gazzinelli e pelo Sr. Marcelo Ferraz Goggi, já analisadas por esta Controladoria quando elaboração
da ITC 2934/2010, frisando mais uma vez que é “legal a criação
de cargo em comissão ou função comissionada no âmbito das sociedades de economia mista ou empresas públicas mediante ato
administrativo interno, não se sustentando a tese lançada por parte
da Controladoria Técnica no sentido de indicar suposta ofensa à legalidade, Moralidade e igualdade, no que tange ao posicionamento
administrativo adotado pela Ceturb-GV, que sempre se pautou pela
observância daqueles princípios” (fls. 701/702).
Diante do fato que a CETURB-GV editou nova Resolução do Conselho de Administração de número 009/2010, de 29/3/2010, que
trata da implantação do novo Plano de Cargos e Salários (fato novo
trazido pelo justificante), tornando nulos os efeitos decorrentes da
Portaria nº 005/2009, publicada em 21.01.2009, passa-se a discorrer sobre essa nova situação fática.
Percebe-se claramente que a Resolução 009/2010, manteve a nomenclatura e os quantitativos dos cargos alterados pela Portaria nº
005/2009, vejamos [...]
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Conquanto na ITC 2934/2010 tenha-se feito um comparativo da
descrição das atribuições dos cargos efetivos presentes na Resolução do Conselho de Administração nº 04/96, contrastando com as
atribuições dos cargos em comissão criados pela Resolução do Conselho de Administração nº 032/01, diante da edição da Resolução
do Conselho de Administração nº 009/2010 pela CETURB-GV, objetivando dirimir possíveis duvidas sobre o assunto, refaremos tal
comparativo agora levando-se em conta as atribuições relacionadas
no atual Plano de Cargos e Salário (Res. 009/10).
Vejamos as atribuições dos cargos em comissão elencados na
Resolução do Conselho de Administração de número 009/2010
(fls.744/760)
Nova Nomenclatura
Características
Chefe de Assessoria
Assessorar as diretorias e grupos
Jurídica
de trabalhos em assuntos de sua
especialidade. Coordenar a Assessoria
Jurídica da CETURB-GV
Assessor Jurídico
Assessorar as diretorias e grupos
de trabalhos em assuntos de sua
especialidade.
Assessor de
Elaborar, desenvolver e buscar o
Comunicação
aperfeiçoamento de canais de empresa,
estreitando relacionamentos com
Imprensa e sociedade; coordenar as
atividades de comunicação interna
e externa; manter atualizado o site
da CETURB-GV; elaborar matérias
jornalísticas voltadas para o jornal
interno, site da CETURB-GV e imprensa
em geral através de releases; promover a
organização de busca sempre a melhoria
da imagem da empresa junto à clientes,
públicos externos e interno; realizar
cobertura fotográficas de obras, eventos
internos e externos.
Assessor de Marketing Elaborar, desenvolver e buscar o
aperfeiçoamento de canais de empresa,
estreitando relacionamentos com
Imprensa e sociedade; coordenar as
atividades de comunicação interna
e externa; manter atualizado o site
da CETURB-GV; elaborar matérias
jornalísticas voltadas para o jornal
interno, site da CETURB-GV e imprensa
em geral através de releases; promover a
organização de busca sempre a melhoria
da imagem da empresa junto à clientes,
públicos externos e interno; realizar
cobertura fotográficas de obras, eventos
internos e externos.
Chefe de núcleo
Coordenar e executar tarefas de apoio
imediato aos sistemas administrativos e
operacionais da CETURB-GV.
Assessor
Coordenar e executar tarefas de apoio
Administrativo I
imediato aos sistemas administrativos e
operacionais da CETURB-GV.
Assessor Técnico I
Executar e acompanhar a operação dos
sistemas de transporte em seus modos e
modalidades.
Chefe Regional
Executar e acompanhar a operação dos
sistemas de transporte em seus modos e
modalidades.
Assessor Técnico II
Executar e acompanhar a operação dos
sistemas de transporte em seus modos e
modalidades.
Assessor
Executar e acompanhar a operação dos
Administrativo II
sistemas de transporte em seus modos e
modalidades.
É nítido o desrespeito ao mandamento constitucional advindo da
edição da Resolução do Conselho de Administração nº 009/2010
pela CETURB-GV. A carga de subjetividade na descrição e especificação dos cargos em comissão de Chefe de núcleo, Assessor Administrativo, Assessor Técnico I, Chefe Regional, Assessor
Técnico II e Assessor Administrativo II é uma afronta direta disposto no art. 37 da CF.
Considerando, também, que Resolução do Conselho de Administração nº 009/2010 não mudou a redação da Portaria nº 005/2009.
Considerando ao mesmo tempo que a Resolução do Conselho de
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Administração nº 04/96 que trata das atribuições dos cargos efetivos permanece em vigor.
Por imediato, considerando o comparativo da descrição das atribuições dos cargos efetivos presentes na Resolução do Conselho de
Administração nº 04/96, com as atribuições dos cargos em comissão criados pela modificados pela Resolução do Conselho de Administração nº 009/2010, e constatamos a existência de cargos
na estrutura do plano de Cargos e Salários da CETURB-GV,
que é óbice para a criação de cargos em comissão (Apêndice
01 da ITC 2934/2010), que nos leva as seguintes conclusões:
Os cargos em comissão criados pela CETURB-GV de Assessor
Técnico I possui atribuições (atividade-fim) equivalem a de
cargos efetivos, portanto esse é indevidamente usado como
de cargos em comissão, portanto, deve ser preenchidos
através de concurso público (inc, II e V do Art. 37 da CF);
Os cargos em comissão criados pela CETURB-GV de: Chefe
de Assessoria Jurídica e Assessor Jurídico possui características de chefia, assessoramento e direção distintas das
atribuições dos cargos efetivos criados pela CETURB-GV,
portanto, entendemos serem, de fato, cargos em comissão;
Os cargos em comissão de Assessor de Comunicação, Assessor de Marketing, Chefe de Núcleo, Assessor Administrativo
I, Chefe Regional, Assessor Técnico II e Assessor Administrativo II são cargos, que pode-se classificar de “natureza
mista”, tendo em vista possuir atribuições de cargos efetivos presentes na Resolução do Conselheiro de Administração nº 04/96, porém, não em sua integralidade. A “natureza
mista” desses cargos, levam eles a serem exercidos também
por efetivos, portanto deveram ser providos através de concurso público (inc, II e V do Art. 37 da CF);
Por oportuno, informamos que a Sra. Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz deu entrada neste Tribunal do documento de protocolo nº 007666, de 4/7/2011, relativo a cópia do inquérito Civil nº
268.2005.17.000 instruído no Ministério Público do Trabalho (MPT),
17ª Região, que decidiu pelo arquivamento da denúncia realizada
pelo Sindipúblico, entendo pela inexistência de irregularidade quanto a contratação dos Cargos em Comissão instituídos pelo Conselho
de Administração da CETURB-GV para desempenho das funções de
chefia e assessoramento.
Ressaltamos que a denúncia encaminhada a esta Colenda Corte
pela Associação Espírito Santense dos Advogados públicos
- AESAP, versando sobre possíveis irregularidades relativas à criação e manutenção de empregos comissionados no âmbito da Companhia, contrariando as regras para preenchimento de emprego público previsto na Constituição Federal. O objeto da denúncia ainda
não foi discutido à exaustão por esta Corte de Contas, mantendo o
nosso devido respeito a douta decisão proferida nos autos do processo 268.2005.17.000 do Ministério Público do Trabalho.
Informamos, ainda, que nos termos dos artigos 35 e 57, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TC
182/2002), foi indeferido o pedido de citação para sustentação oral
pleiteado pela Sra. Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz, Diretora Presidente da CETURB-GV (fls.776/778 ).
3 – CONCLUSÃO
Após a análise dos fatos, entendemos pela PROCEDÊNCIA da denúncia formulada pela Associação Espírito Santense dos Advogados
públicos – AESAP contra a CETURB-GV - Companhia de Transportes
Urbanos da Grande Vitória, versando sobre possíveis irregularidades relativas à criação e manutenção de empregos comissionados
no âmbito da Companhia, contrariando as regras para preenchimento de emprego público previsto na Constituição Federal, tendo
em vista a publicação Portaria nº 005/2009.
Cabendo, RECOMENDAR, ainda, por entender imprescindível, aos
atuais dirigentes da CETURB-GV para restabelecimento da legalidade na gestão de pessoal da Companhia, a reestruturação dos
cargos, através de adequação, criação ou extinção de cargo
em comissão e criação de função de confiança, para restabelecimento da legalidade na gestão de pessoal na CETURB-GV [...].
E em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o julgamento
das contas da CETURB-GV do exercício de 2003, o levamos a apreciação superior à sugestão que seja afastada a imputação de débito aos Srs. Hugo Borges Júnior e Marcelo Ferraz Goggi, Diretores
Presidentes da CETURB, durantes os exercícios de 2001 a 2003.
Sugere-se, ainda, S.M.J. a aplicação de sanção pecuniária de forma individualizada aos Srs. Denise de Moura Cadete Gazzinelle
Cruz e José Carlos Pereira Moreira, a ser dosada em conformidade com o disposto no inciso I e § 1º do Art. 96 da Lei Complementar
32/93, devido à violação grave à norma legal e regimental, quanto
aos fatos expostos no item 2 desta conclusiva.
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Analisei e acolho os fundamentos da Instrução Técnica Conclusiva
quanto à sujeição das empresas estatais ao regime constitucional
estabelecido no artigo 173 da Constituição Federal, de modo que
ainda que seu regime jurídico seja de direito privado há regras de
direito público a serem observadas como se destaca no caso presente, entre elas a obrigatoriedade de provimento dos empregos
públicos por concurso público.
Além disso, também são aplicáveis às empresas estatais o comando
do artigo 37, inciso V da Constituição quanto à restrição de cargos
em comissão e funções gratificadas para serviços de direção, chefia
e assessoramento.
Divirjo apenas da ITC 2934/2010 quanto aos cargos que considerou como irregularmente providos por comissionamento, de acordo
com a portaria 05/2009 da Ceturb, como passo a expor.
A conclusão da ITC não é decorrência lógica da fundamentação,
eis que reconhece a compatibilidade de parte dos cargos elencados
na Portaria 05/2009 com o regime de comissionamento e mesmo
assim declara a procedência total da denúncia.
Na verdade, só têm natureza eminentemente de cargo efetivo, os
dois cargos de apoio administrativo. Quanto aos demais, passamos a tratar:
Os cargos de Coordenador Geral, Chefe de Gabinete da Presidência, Coordenador de Comunicação e Marketing, Assessor
de Comunicação, Assessor de Marketing, Assessor Comercial e Coordenador de Agentes de Transporte; por sua denominação e atribuições enquadram-se inegavelmente na natureza
de cargos comissionados, eis que são todos de direção, chefia e
assessoramento;
Os cargos de Coordenador de Atendimento aos Usuários, Secretário Sênior, Administrador de Terminais e Coordenador
de Pessoal e Recursos Humanos já foram objeto de análise e
julgamento por este Tribunal de Contas na Prestação de Contas
Anual de 2003 da Ceturb, por meio do Acórdão 747/2005, que
declarou que tais cargos são de natureza comissionada e cujo provimento dispensa o concurso público.
Assim, conclui-se pela procedência parcial da denúncia, para que se
considere irregular o cargo de apoio administrativo, por ter natureza de cargo efetivo, constante do plano de carreira da entidade.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
com fulcro nos artigos 178, inciso II, da Resolução TC nº 261/2013
e art. 95, inciso II, da Lei Complementar n.º 621/2012, acompanho
parcialmente o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, e VOTO:
3.1 PRELIMINARMENTE pela perda da pretensão punitiva deste
Tribunal de Contas em razão da ocorrência de prescrição, conforme
exposto na fundamentação deste voto.
3.2 Pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da presente DENÚNCIA, tendo
em vista o reconhecimento de irregularidades relativas à criação e
manutenção de empregos de Apoio Administrativo comissionados, contrariando as regras para preenchimento de emprego público previsto na Constituição Federal, de responsabilidade dos Srs.
Denise de Moura Cadete Gazzinelle Cruz, Hugo Borges Júnior
e Marcelo Ferraz Goggi, Diretores Presidentes da CETURB,
nos exercícios de 2001 a 2009.
3.3 Pelo afastamento da responsabilização do Sr. Fernando
Antônio Alencar - Diretor Presidente Interino da CETURB-GV, durante o período de 9/8 a 16/08/01, conforme motivação exposta.
3.4 Pela notificação aos atuais dirigentes da CETURB-GV, a fim de
que informem a este Tribunal de Contas se o emprego de Apoio
Administrativo ainda existe na estrutura administrativa da empresa
e qual é atualmente sua forma de provimento.
3.5 Pela recomendação dos atuais dirigentes da CETURB-GV para
que adotem providências a fim de evitar que cargos cujas atribuições constem do plano de carreira da empresa sejam providos
por comissionamento, violando a regra constitucional do concurso
público.
3.6 Por cientificar o signatário da Denúncia do teor da decisão
final a ser proferida, conforme preconiza o §7º, do artigo 307, da
Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES) e o Juízo de
Direito de Marechal Floriano do teor da decisão final a ser proferida,
em atendimento aos Ofícios nº154/2012 de 17/04/2012 (fl.196)
e nº 404/12 de 28/08/2012 (fl.204) do Juiz de Direito Bruno de
Oliveira Feu Rosa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-696/2009,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e sete de abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
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Macedo:
1. Considerar a perda da pretensão punitiva deste Tribunal de
Contas em razão da ocorrência de prescrição, conforme exposto na
fundamentação do voto do Relator;
2. Julgar parcialmente procedente a presente denúncia, tendo
em vista o reconhecimento de irregularidades relativas à criação e
manutenção de empregos de Apoio Administrativo comissionados,
contrariando as regras para preenchimento de emprego público
previsto na Constituição Federal, de responsabilidade dos Srs. Denise de Moura Cadete Gazzinelle Cruz, Hugo Borges Júnior e Marcelo Ferraz Goggi, Diretores Presidentes da CETURB, nos exercícios
de 2001 a 2009;
3. Afastar a responsabilidade do Sr. Fernando Antônio Alencar
- Diretor Presidente Interino da CETURB-GV, durante o período de
9/8 a 16/08/01, conforme motivação exposta no voto do Relator;
4. Notificar aos atuais dirigentes da CETURB-GV, a fim de que informem a este Tribunal de Contas se o emprego de Apoio Administrativo ainda existe na estrutura administrativa da empresa e qual
é atualmente sua forma de provimento;
5. Recomendar aos atuais dirigentes da CETURB-GV para que
adotem providências a fim de evitar que cargos cujas atribuições
constem do plano de carreira da empresa sejam providos por comissionamento, violando a regra constitucional do concurso público;
6. Dar ciência ao denunciante;
7. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e o Conselheiro em substituição
Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, Procurador Especial do Ministério Público Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 27 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-419/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-1894/2012
JURISDICIONADO - DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL – DIO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPOSÁVEIS - ADEMIR RODRIGUES, MIRIAN SCARDUA, LAIR
AZEVEDO JUNIOR E SOLANGE COSTA
ADVOGADA - MARCILIA BOZZI (OAB/ES 2923)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADORES
– EXERCÍCIO DE 2011 – REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual do
Departamento de Imprensa Oficial - DIO, sob a responsabilidade dos Srs. Ademir Rodrigues, Mirian Scárdua, Lair Azevedo
Júnior e Solange Costa referente ao exercício de 2011.
A documentação foi examinada pela 1ª Secretaria de Controle Externo, conforme Relatório Técnico Contábil - RTC 306/2012
(fls. 239/265), sugerindo a Citação dos responsáveis, para apresentar justificativas e/ou documentos apontados no referido relatório contábil, através da Instrução Técnica Inicial 838/2012
(fls. 266/268).
Em atenção aos Termos de Citação, os responsáveis encaminharam os documentos e suas justificativas, as quais foram devidamente analisadas pela Área Técnica, que elaborou a Instrução
Contábil Conclusiva ICC 19/2013 (fls. 314/343) considerando
irregulares as contas do DIO, referentes ao exercício de 2011.
Através da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 1993/2013,
(fls. 345/370), o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, opinou pela reprovação das contas apresentadas pelos
gestores Ademir Rodrigues, Mirian Scárdua, Lair Azevedo e Solange
Costa, nos seguintes termos:
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3 – Conclusão
3.1 Consta que após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos, a Instrução Contábil Conclusiva ICC 258/2012 (fls. 312/334)
constatou irregularidades na Prestação de Contas Anual do Diário
da Imprensa Oficial – DIO apresentada, do exercício de 2011.
3.2 Assim, ante a documentação carreada aos autos, considerando ainda que o Plano Anual de Auditorias Ordinárias referente ao
exercício de 2011 – PAA 2012 não contemplou o Diário da Imprensa
Oficial no rol de entes e órgãos a serem objeto de auditoria ordinária, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que as
razões que apresentam para sugerirem a irregularidade das contas
são suficientes.
3.3 Tendo em vista, o que se mostra nos autos opina-se, diante
do preceituado no art. 79, inciso III, da Resolução TC 182/02. No
sentido de que esta Corte de Contas, expressando-se por meio de
Acórdão, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “c” e “d”, da
LC nº 612/2012, profira julgamento considerando IRREGULARES
as contas dos senhores Ademir Rodrigues e Lair Azevedo Júnior, e das senhoras Mirian Scárdua e Solange Costa frente ao
Diário da Imprensa Oficial, exercício de 2011, tendo em vista as
seguintes irregularidades:
3.3.1 Divergência entre o inventário de bens móveis e os
registros contábeis. (RTC 306/2012, item 3.3.2.2. e ICC
19/2013, item 2.1.1.)
Base Legal: Art. 85, 86, 88 e 89 da Lei nº. 4.320/64; Resolução
CFC n. 1.132/02 (NBC T 16.5 Registro Contábil).
Responsáveis: Ademir Rodrigues, Mirian Scárdua, Solange Costa
e Lair Azevedo Júnior.
3.3.2 Divergência entre o inventário de bens em almoxarifado e os registros contábeis. (RTC 306/2012, item 3.3.2.4. e
ICC 19/2013, item 2.2.1.)
Base Legal: Art. 85, 86, 88 e 89 da Lei nº. 4.320/64; Resolução
CFC n. 1.132/02 (NBC T 16.5 Registro Contábil).
Responsáveis: Ademir Rodrigues, Mirian Scárdua, Solange Costa
e Lair Azevedo Júnior.
3.3.3 Ausência de atualização de dívida ativa. (RTC
306/2012, item 3.3.2.5. e ICC 19/2013, item 2.3.1.)
Base Legal: Lei n.º 4320/64, art. 39, § 4º.
Responsáveis: Ademir Rodrigues, Mirian Scárdua e Lair Azevedo
Júnior.
3.4 Diante do exposto no item “2.4” do RTC 306/2012, percebe-se que a criação de cargos comissionados para atender às
necessidades de funcionamento do DIO, cujas atribuições exercidas
por seus ocupantes são eminentemente técnicas, contém vicio de
inconstitucionalidade, sugere-se, que seja recomendado ao Governo do Estado:
3.4.1 Regularizar a situação, sob pena de que o vicio de inconstitucionalidade apontado se protraia no tempo, ensejando a adoção
das medidas cabíveis por parte das autoridades legitimadas para o
controle de constitucionalidade.
3.5 Conforme percebido pelo subitem “2.4.1” da ICC 19/2013,
sugere-se, que seja recomendado ao atual gestor e ao técnico de
contabilidade responsável pela elaboração dos demonstrativos contábeis, ou quem lhes sucedam, para que nos próximos exercícios:
3.5.1 Que faça melhor controle das obrigações a pagar, pois da
forma como se procedeu não houve regular liquidação da despesa.
3.6 Outrossim, opina-se para que seja condenada aos responsáveis ao pagamento de MULTA, a ser dosada em conformidade ao
disposto no artigo 1º, inciso XXVI, c/c artigos 94 a 97 da Lei Complementar nº 32/1993.
Da mesma forma, o parecer PPJC 2053/2013 (fls. 374/276), da
lavra do Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira opinou em
conformidade com a ITC, pela IRREGULARIDADE das contas dos
senhores Ademir Rodrigues e Lair Azevedo Júnior e das senhoras Mirian Scárdua e Solange Costa.
Em fase de apreciação pelo Plenário, o Sr. Lair Azevedo Júnior
realizou sustentação oral de suas razões de defesa, cujas notas
taquigráficas foram colacionadas às fls. 410/418. Procedeu-se,
igualmente, à juntada de memoriais às fls. 421/440, assinado em
conjunto com a Sra. Solange Costa e documentação de suporte às
fls. 441/1300.
Os autos retornaram ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que através da Manifestação Técnica de Defesa
MTD 68/2015 (fls. 1328/1348) se manifestou pela regularidade
das contas do DIO, nos seguintes termos:
2- Conclusão
Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativos
à Prestação de Contas Anual do Departamento de Imprensa Oficial,
exercício de 2011, sob responsabilidade dos Srs. Ademir Rodrigues,
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Mirian Scárdua, Lair Azevedo Junior e Solange Costa, e considerando que após análise dos argumentos e memoriais, trazidos na
sustentação oral, os indícios de irregularidades foram considerados
supridos conforme análise contida nesta Manifestação Técnica de
Defesa, eis que as razões que se apresentam para sugerirem a
regularidade das contas são suficientes e se coadunam com as normas atinentes à matéria.
Registre-se que, embora a sustentação oral tenha sido realizada
pelo Sr. Lair Azevedo Junior os fatos e os documentos trazidos aos
autos são suficientes para formar opinião conclusiva acerca dos indícios de irregularidades e sobre a conduta dos demais responsáveis.
2.1 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV³,
da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando para que:
3.1.1 com amparo no art. 84, I, Lei Complementar 621/2012, sejam julgadas REGULARES a prestação de contas dos Srs. Ademir
Rodrigues, Diretor Presidente, da Sra. Mirian Scárdua – Diretora
Administrativa e Financeira e Sr. Lair Azevedo Junior – Gerente de
Orçamento e Finanças do Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espírito Santo, no exercício de 2011, dando quitação aos
responsáveis na forma do artigo 85 do mesmo diploma legal.
3.2. Por derradeiro sugere-se ao Plenário desta Corte de Contas
recomendar ao atual gestor do DIO/ES que tendo em vista que
os inventários de bens móveis são controles extra contábeis do patrimônio exigidos da administração pública e que a existência de
divergência entre os eles e os registros contábeis indica imperfeição
nos controles que dá margem a ocorrência de falha na evidenciação
do patrimônio da entidade e do Estado, por ocasião da consolidação
dos balanços, e ainda mais sério, à ocorrência de extravio, perda,
subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens,
que institua rotinas periódicas de verificação dos inventários
com os saldos contábeis, cuidando para que sejam especialmente realizadas por ocasião do encerramento do exercício.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira manifestou-se de acordo com o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que
as razões para sugerirem a REGULARIDADE das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2011, são bastante razoáveis e
coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Face ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que sejam
julgadas REGULARES as contas do Departamento de Imprensa
Oficial – DIO, sob a responsabilidade dos Srs. Ademir Rodrigues, Mirian Scárdua, Lair Azevedo e Solange Costa, relativas
ao exercício de 2011, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei
Complementar 621/2012, dando plena quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Por fim, RECOMENDO ao atual gestor do DIO/ES que institua rotinas periódicas de verificação dos inventários com os saldos contábeis, cuidando para que sejam especialmente realizadas por ocasião do encerramento do exercício.
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1894/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia treze de abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, julgar
regulares as contas do Departamento de Imprensa Oficial – Dio,
relativas ao exercício de 2011, de responsabilidade dos senhores
Ademir Rodrigues, Mirian Scardua, Lair Azevedo Júnior e Solange
Costa, dando-lhes a devida quitação, recomendando ao atual
gestor do DIO/ES que institua rotinas periódicas de verificação dos
inventários com os saldos contábeis, cuidando para que sejam especialmente realizadas por ocasião do encerramento do exercício,
e arquivando os autos após o trânsito em julgado, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e o Conselheiro em subs-
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tituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição
ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 13 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-441/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-13319/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO
SUL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL- 4° BIMESTRE
DE 2015 – MULTA – REITERAR NOTIFICAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Versam os presentes autos sobre a omissão no envio da Prestação de Contas Bimestral, referente ao 4º bimestre de 2015
da Prefeitura de Rio Novo do Sul, sob responsabilidade da Sra.
Maria Albertina Menegardo Freitas, em descumprimento à Resolução TC nº 247/2012.
Considerando o teor do Termo de Notificação Eletrônico, esta
corte concedeu à responsável para que, no prazo de 15 (quinze
dias) improrrogáveis, enviasse a esta Corte a Prestação de Contas Bimestral relacionada no referido Termo de Notificação.
Diante da manutenção da omissão, o Conselheiro Relator decidiu citar e notificar a responsável através dos Termos de Citação
2324/2015 e Notificação 3415/2015, concedendo prazo de
mais 15 (quinze) dias improrrogáveis, para que a mesma prestasse os esclarecimentos que julgasse pertinente e enviasse os arquivos referentes a Prestação de Contas Bimestral.
Contudo, a Sra. Maria Albertina Menegardo Freitas, deixou transcorrer o prazo para a apresentação de justificativas e o envio da
prestação de contas, conforme verificado no sistema CidadesWeb
(fls. 27).
A área técnica, através da Instrução Técnica Inicial – ITI 161/2016
(fls. 25) sugeriu nova notificação bem como a aplicação de multa,
nos termos dos artigos 389, IX, 358, inciso III, e 359 do RITCEES, visto que a responsável não atendeu ao Termo de Notificação
3415/2015 e ao de Termo de Citação 2324/2015.
Analisando os autos verifico que a gestora está inadimplente com
esta Corte de Contas. Entendo que a inércia da gestora em atender
a legislação que a obriga a prestar contas dos recursos públicos,
além de contrariar os desígnios deste Tribunal, frustra mandamentos constitucionais, inviabilizando a verificação das informações
referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial da
entidade.
Quanto à imposição de multa, apenas pondero que o não atendimento à determinação deste Tribunal pela Senhora Maria Albertina Menegardo Freitas foi reiterada. Sendo assim, a dosimetria do
quantum de multa deve levar em consideração o caráter dúplice
da penalidade que, neste caso, deve retratar não apenas o caráter punitivo pela atitude consciente dispensada pelo gestor a esta
Corte de Contas, mas também deve revelar o caráter pedagógico
da medida, de modo a inibir a disseminação de comportamentos
semelhantes.
Face ao exposto, acompanhando a Área Técnica, tendo em vista a
inércia da gestora em atender a legislação que o obriga a prestar
contas dos recursos públicos que administra, VOTO para que a Primeira Câmara adote as seguintes decisões:
I - pela imposição de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a
gestora, Sra. Maria Albertina Menegardo Freitas, com base no
artigo 135, Inciso IX da Lei Complementar n° 621/2012 c/c artigo
389, inciso IX do Regimento Interno desta Corte.
II – pela reiteração da Notificação da responsável, Sra. Maria Albertina Menegardo Freitas, concedendo prazo de 15 (quinze)
dias improrrogáveis, para que encaminhe os arquivos referentes
à prestação de contas bimestral referente ao 4º bimestre de 2015.
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Ressalto que o não atendimento da nova notificação conduz à reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal e poderá implicar em sanção de multa no valor compreendido entre R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), conforme disposto no artigo 389, inciso VII do Regimento
Interno desta Corte.
Encaminhe-se à responsável, cópia integral deste voto, juntamente
com o Termo de Notificação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-13319/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte de abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
1. Aplicar multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à gestora, Sra.
Maria Albertina Menegardo Freitas, com base no artigo 135,
Inciso IX da Lei Complementar n° 621/2012 c/c artigo 389, inciso
IX do Regimento Interno desta Corte;
2. Reiterar a notificação da responsável, Sra. Maria Albertina
Menegardo Freitas, concedendo prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, para que encaminhe os arquivos referentes à prestação de contas bimestral referente ao 4º bimestre de 2015;
Ressalta-se que o não atendimento da nova notificação conduz à
reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal e
poderá implicar em sanção de multa no valor compreendido entre
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), conforme disposto no artigo 389, inciso VII do Regimento Interno desta Corte.
Fica a responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigada a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação o Senhor Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da Presidência, o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, e
o Conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti, nos termos do
art.10, §5°, do Regimento Interno. Presente, ainda, o Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial do Ministério Público
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 20 de abril de 2016.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado nos termos do art.10, §5°, do Regimento Interno
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-442/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3774/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - ARNALDO GRUNIVALD
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – 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 Vila Pavão, sob responsabilidade do Sr.
Arnaldo Grunivald, referente ao exercício de 2014.
A documentação foi examinada pela 4ª Secretaria de Controle Externo, conforme Relatório Técnico Contábil - RTC 82/2016 (fls.
10/32), 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 Vila Pavão.
Na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 634/2016, o Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC (fls. 33), opinou pela
regularidade das contas apresentadas, dando plena quitação ao
responsável, como segue:
Considerando a completude apresentada na análise de mérito contida no Relatório Técnico Contábil RTC 82/2016, que preenche,
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portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 319 do RITCEES, nos
manifestamos pelo julgamento do presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na
referida peça técnica, que nestes termos se pronunciou:
10 CONCLUSÃO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta da mesa diretora da Câmara Municipal de Vila Pavão, sob a responsabilidade
do Sr. Arnaldo Grunivald, Presidente, no exercício de funções como
ordenador de despesas no exercício de 2014.
Respeitando o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, a
análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base
as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC 28/2013.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular
da prestação de contas do Sr. Arnaldo Grunivald, na forma do artigo
84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Luciano Vieira 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 2014, 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 Vila
Pavão, sob a responsabilidade do Sr. Arnaldo Grunivald, relativas ao exercício de 2014, 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-3774/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte de abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, julgar regulares as contas da Câmara Municipal de Vila Pavão, sob a responsabilidade do Sr. Arnaldo Grunivald, relativas ao exercício de 2014,
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, 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, no exercício da Presidência, o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva e
o Conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti, nos termos do
art.10, §5°, do Regimento Interno. Presente, ainda, o Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial do Ministério Público
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 20 de abril de 2016.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado nos termos do art.10, §5°, do Regimento Interno
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-443/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-11669/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁC-
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QUA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - ANGLEI GESTÃO E GERENCIAMENTO LTDA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA – NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Tratam os presentes autos de representação apresentada por ANGLEI GESTÃO E GERENCIAMENTO LTDA, em face da Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, alegando supostas ilegalidades em licitação daquele Município.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Cautelares, este se manifestou por meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP 846/2015
(fls. 14/15) pelo não conhecimento da Representação, tendo em
vista o não atendimento ao inciso V do art. 94 da LC 621/2012.
Ao analisar os autos decidi na forma da DECM 191/2016 (fls.
27/30), acompanhando a Área Técnica, pelo não conhecimento da
Representação, a qual foi ratificada pelo Plenário através da Decisão TC 737/2016 (fls. 41).
Instado a se manifestar na forma regimental, o MPEC emitiu o Parecer PPJC 807/2016 (fls. 33), acompanhando integralmente a Área
Técnica, pelo não conhecimento e arquivamento.
Voto, portanto, pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, em
face do não conhecimento da Representação, já deliberado em Plenário através da Decisão TC 737/2016, na forma do que dispõe o
art. 176, § 3º, inciso I da Resolução TC 261/2013.
Dê-se ciência aos interessados do teor da presente decisão, na forma do art. 307, § 7º da Resolução TC 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-11669/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte de abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, arquivar os
presentes autos, em face do não conhecimento da Representação,
já deliberado em Plenário através da Decisão TC 737/2016, na forma do que dispõe o art. 176, § 3º, inciso I do Regimento Interno,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação o Senhor Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da Presidência, o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva e
o Conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti, nos termos do
art.10, §5°, do Regimento Interno. Presente, ainda, o Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial do Ministério Público
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 20 de abril de 2016.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado nos termos do art.10, §5°, do Regimento Interno
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-445/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-7462/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO
LOURENÇO
ASSUNTO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RESPONSÁVEL - SEBASTIÃO AYLSON GOMES DE MOURA
EMENTA: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 1° QUADRIMESTRE DE 2015 – MULTA – REITERAR NOTIFICAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Versam os presentes autos sobre a omissão do envio de arquivos referentes ao Relatório de Gestão Fiscal, da prestação de
contas do 1º quadrimestre de 2015 da Câmara Municipal de Divino de São Lourenço, sob responsabilidade do Sr. Sebastião
Aylson Gomes de Moura, em descumprimento à Resolução TC
nº 261/2013.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial Nº 1478/2015,
esta Corte expediu o Termo de Notificação nº 1930/2015 ao
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responsável para que, no prazo de 10 (dez dias) improrrogáveis, enviasse a esta Corte o Relatório de Gestão Fiscal relacionado
naquela Instrução.
Diante da manutenção da omissão, o Conselheiro Relator decidiu citar e notificar o responsável através dos Termos de Citação
2166/2015 e Notificação 3120/2015, concedendo prazo de 15
(quinze) dias improrrogáveis, para que o mesmo prestasse os
esclarecimentos que julgasse pertinente e enviasse os arquivos referentes ao Relatório de Gestão Fiscal.
Contudo, o Sr. Sebastião Aylson Gomes de Moura, deixou transcorrer o prazo para a apresentação de justificativas, conforme manifestação da Secretaria Geral das Sessões (fls. 24).
A área técnica, através da Instrução Técnica Inicial – ITI 96/2016
(fls. 27) sugeriu nova notificação bem como a aplicação de multa,
nos termos dos artigos 389, IX, 358, inciso III, e 359 do RITCEES, visto que o responsável não atendeu ao Termo de Notificação
3120/2015 e ao de Termo de Citação 2166/2015.
Analisando os autos verifico que o gestor está inadimplente com
esta Corte de Contas. Entendo que a inércia do gestor em atender
a legislação que o obriga a prestar contas dos recursos públicos,
além de contrariar os desígnios deste Tribunal, frustra mandamentos constitucionais, inviabilizando a verificação das informações
referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial da
entidade.
Quanto à imposição de multa, apenas pondero que o não atendimento à determinação deste Tribunal pelo Senhor Sebastião Aylson
Gomes de Moura foi reiterada. Sendo assim, a dosimetria do quantum de multa deve levar em consideração o caráter dúplice da penalidade que, neste caso, deve retratar não apenas o caráter punitivo pela atitude consciente dispensada pelo gestor a esta Corte de
Contas, mas também deve revelar o caráter pedagógico da medida,
de modo a inibir a disseminação de comportamentos semelhantes.
Face ao exposto, acompanhando a Área Técnica, tendo em vista
a inércia do gestor em atender a legislação que o obriga a prestar
contas dos recursos públicos que administra, VOTO para que a Primeira Câmara adote as seguintes decisões:
I - pela imposição de multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
ao gestor, Sr. Sebastião Aylson Gomes de Moura, com base no
artigo 135, Inciso IX da Lei Complementar n° 621/2012 c/c artigo
389, inciso IX do Regimento Interno desta Corte.
II – pela reiteração da Notificação do responsável, Sr. Sebastião Aylson Gomes de Moura, concedendo prazo de 15 (quinze)
dias improrrogáveis, para que encaminhe os arquivos referentes
ao Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º quadrimestre de 2015.
Ressalto que o não atendimento da nova notificação conduz à reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal e poderá implicar em sanção de multa no valor compreendido entre R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), conforme disposto no artigo 389, inciso VII do Regimento
Interno desta Corte.
Encaminhe-se ao responsável, cópia integral deste voto, juntamente com o Termo de Notificação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7462/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte de abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
I - Aplicar multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao gestor,
Sr. Sebastião Aylson Gomes de Moura, com base no artigo 135,
Inciso IX da Lei Complementar n° 621/2012 c/c artigo 389, inciso
IX do Regimento Interno desta Corte;
II – Reiterar a notificação do responsável, Sr. Sebastião Aylson Gomes de Moura, concedendo prazo de 15 (quinze) dias
improrrogáveis, para que encaminhe os arquivos referentes ao
Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º quadrimestre de 2015;
Ressalta-se que o não atendimento da nova notificação conduz à
reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal e
poderá implicar em sanção de multa no valor compreendido entre
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), conforme disposto no artigo 389, inciso VII do Regimento Interno desta Corte.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação o Senhor Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da Presidência, o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva e
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o Conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti, nos termos do
art.10, §5°, do Regimento Interno. Presente, ainda, o Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial do Ministério Público
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 20 de abril de 2016.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado nos termos do art.10, §5°, do Regimento Interno
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-554/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2245/2016 (APENSO: TC-376/2016)
ASSUNTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONHECER – PROVIMENTO – MODIFICAR DECISÃO TC-552/2016.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Trata o presente processo de Embargos de Declaração, protocolizados em 28/03/2016, pelo digno representante do Ministério
Público Especial de Contas, procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira, em face da Decisão TC 552/2016 (fls. 299/300 do
processo TC 376/2016 - em apenso), com intuito de dissipar as
contradições e omissões nela existentes.
A Decisão ora embargada se refere a uma Representação, na qual a
Primeira Câmara deste Tribunal indeferiu a cautelar pugnada, submetendo os autos ao rito ordinário, bem como notificando, no prazo
de 10 dias, a Diretora Presidente do DIO-ES, com encaminhamento
à área técnica para prosseguimento da instrução do feito, nos termos do art. 125, § 4º da LC 621/12.
Assevera o Embargante que não houve no voto deste Relator a
fundamentação suficiente a gerar a Decisão de indeferimento do
provimento acautelatório, que possuía a finalidade de suspender
o Contrato nº 006/2013, firmado pelo Departamento de Imprensa
Oficial do Estado do ES com a empresa Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda, sobre o qual a representação apontava, entre
outras irregularidades, um possível sobrepreço dos serviços contratados.
Em razão de ter proferido voto que ensejou a Decisão TC
552/2016, prolatada pela Primeira Câmara deste Tribunal, vieram
os autos para minha manifestação, nos termos do art. 48, inciso I,
c/c o art. 256, parágrafo único do Regimento Interno deste Tribunal.
É o relatório. Segue o VOTO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
II.1 - DA ADMISSIBILIDADE
Imperioso destacar inicialmente que o pressuposto específico de
admissibilidade dos embargos de declaração é que exista na decisão – em sua parte dispositiva -, obscuridade, contradição ou
omissão, na forma do § 1º do art. 167 da Lei 621/2012 e art. 535
do CPC em aplicação subsidiária, conforme dispõe o art. 70 da LC
622/2012.
Ademais, dispõe o Regimento desta Casa como requisito para seu
conhecimento, a presença dos seguintes elementos, nos termos do
art. 411, §§ 1º e 2º da Resolução TC nº 261/13: ser tempestivo,
possuir legitimidade o embargante e interesse recursal, além da
adequada e necessária exposição dos fundamentos de fato e de
direito de seu recurso.
Em relação ao prazo de cinco dias improrrogáveis para a interposição do presente embargos de declaração, há de se destacar que o
art. 157 da LC 621/12 prevê ao Órgão Ministerial a contagem em
dobro dos prazos para interposição de recurso.
Nessa linha, considerando que a Decisão TC 552/2016 (fls.
299/300 do processo em apenso - TC 376/2016) foi encaminhada
para ciência do Ministério Público representante em 14/03/2016,
nos termos que dispõe o art. 62, parágrafo único da LC 621/12,
têm-se que o prazo final de protocolo seria o dia 28/03/2016,
primeiro dia útil ao feriado nacional da Paixão de Cristo, como bem
asseverou o douto Procurador, ora embargante.
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Neste sentido, considerando que o protocolo acusa a data de autuação da petição em 28/03/2016 (fls. 16), resta, portanto, tempestivos os presentes embargos.
Reconheço também os requisitos de legitimidade e interesse recursal, uma vez que o Ministério Público consta no rol dos legitimados
para embargar na presente ação, nos termos que dispõe o art. 167,
§ 1º da LC 621/12.
Por fim, consolido o entendimento de admissibilidade dos presentes
Embargos, tendo em vista que o Embargante combate contradições
e omissão por ter sido registrado em um ponto do voto o acompanhamento da orientação dada pela equipe técnica do Núcleo de
Cautelares, contida na MTP 115/2016 (fls. 275/294 em apenso),
no entanto, finaliza em discrepância com a motivação inserta na
peça técnica.
Neste contexto, entendo pelo conhecimento dos presentes embargos.
II.2 – DO MÉRITO:
Tratam os embargos de supostas contradições relacionadas à decisão prolatada pela Primeira Câmara - Decisão TC 552/2016,
oriunda de entendimento vertido no voto proferido na Representação em apenso (fls. 295/298 do TC 376/2016), tendo em vista a
fundamentação dada para a negativa da cautelar pugnada naqueles
autos.
Passo a reprodução da contradição alegada pelo embargante:
1º - A contradição se reporta ao indeferimento da cautelar, em
razão da ausência do fumus boni iuris e o periculum in mora, inobstante ter sido registrado o acompanhamento dos termos da MTP
115/2016, uma vez que o próprio NCA teria negado a cautelar
apenas em razão do periculum in mora reverso, acatando a verossimilhança do direito salientado nos tópicos da representação.
Neste contexto, tem o embargante o intuito de que esta Corte de
Contas evidencie em que medida corrobora a manifestação da Equipe Técnica, corrigindo a fundamentação para a negativa da cautelar
da forma apresentada no voto e consubstanciada na Decisão TC
552/2016.
Há de se ressaltar primeiramente que o conteúdo das irregularidades alegadas foi devidamente analisado pela área técnica, sobre as
quais se conclui pela plausibilidade das alegações do representante.
Assim, considerando que me respaldei nas razões encartadas pelo
NAC para a formação de juízo de valor sobre a matéria e o consequente convencimento para a negativa da tutela de urgência requerida nestes autos, reproduzo trechos da fundamentação traçada na
MTP 115/2016, que contou com os elementos de convencimento
fornecidos por aquele Núcleo, adotando na íntegra a manifestação
técnica como fundamentos deste voto, conforme trechos que passo
a transcrever:
1) Estimativa de preços em desconformidade com o objeto
contratado
“Conforme o Representante, o Departamento de Imprensa Oficial
do Estado do Espírito Santo (DIO-ES) não teria realizado pesquisa
de preços de acordo com o objeto do projeto básico, que seria a
contratação de empresa especializada para disponibilização de licença de uso de software, violando assim o inciso II, §2º, art. 7º
da Lei 8.666/93.
(...) Analisando a questão, deve-se mencionar que o objeto do certame era a aquisição, implantação, manutenção evolutiva, adaptativa, corretiva e suporte técnico de sistema já disponível no mercado (fl. 5 do processo DIO/ES 61710415).
Isso significa dizer que o desenvolvimento do sistema não era uma
opção aceitável para a Administração. Ainda assim, na estimativa
de preços foram consideradas propostas de empresas que não possuíam o software já disponível para licenciamento, conforme dito
às fls. 05/08 do Relatório Conclusivo de Auditora Secont nº 001A/2015.
(...) Portanto, verifica-se a presença do fumus boni iuris em
relação à estimativa de preços ter sido realizada em desacordo com o objeto almejado.”
2) Discrepância entre o preço contratado e o preço do mercado
“Segundo o Representante, a Equipe de Auditoria da Secont constatou que a Empresa Pública de Serviços Gráficos de Sergipe (Segrase) contratou serviços similares aos adquiridos pelo DIO-ES com
um preço bastante inferior, como mostrado no Erro! Fonte de referência não encontrada..
(...) O próprio Núcleo de Tecnologia da Informação do DIO-ES se
manifestou em 02 de setembro de 2015 em resposta ao Relatório
Preliminar de Auditoria 01-A/2015, confirmando que o valor despendido pelo DIO-ES em relação ao item 2 – serviços de manutenção corretiva e adaptativa do software – estava acima do praticado
pela Gendoc em outros estados, conforme Erro! Fonte de refe-
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rência não encontrada..
(...) Em relação a semelhanças e diferenças existentes entre as
funcionalidades contratadas pelo DIO/ES e pela Segrase, após análise das informações trazidas aos autos é de se reconhecer que há
grande similaridade entre as duas contratações sob esse aspecto.
Ainda assim, existem diferenças técnicas apontadas pela gestora
como linguagem de programação, banco de dados, fila de processo,
mecanismo de busca e clipping, insta dizer que é normal existirem
atualizações e evoluções nas versões dos softwares, como acontece
em outros mercados. A atualização e evolução dos sistemas é até
uma questão de sobrevivência para a empresa de software, e está
relacionada a sua competitividade ante a concorrência. Por outro
lado, uma das vantagens do licenciamento é que um mesmo software pode ser desenvolvido uma vez e vendido para vários clientes. Assim os custos envolvidos na produção são repartidos entre os
compradores. Portanto, o fato das funcionalidades e características
não serem idênticas, embora similares, não é suficiente para explicar a diferença de valores observada entre os dois contratos.
(...) Pelo exposto, há a presença do fumus boni iuris em relação ao indício de irregularidade relacionado ao preço do
contrato DIO/ES nº 006/2013.”
3) Ausência de apresentação de planilhas de formação de
preços
“ De acordo com o Representante, a Administração não elaborou na
fase interna, nem exigiu das licitantes, a apresentação de planilhas
de formação de preços detalhada, aptas a demonstrar a composição de custos unitários.
(...) Compulsando os autos percebe-se não terem sido formuladas e apresentadas pelos licitantes planilhas de formação de preços, violando o art. 7º, §2º, II, da Lei 8.666/93.
Presente, portanto, o fumus boni iuris quanto a esse ponto.”
4) Renovação contratual sem a devida pesquisa de preços
“Em relação a esse indício de irregularidade, o Representante sustenta que, no momento da prorrogação contratual, o gestor não
estaria autorizado a presumir que o vencedor do certame ainda se
mantém como detentor da melhor proposta no mercado. Teria, na
verdade, o dever de realizar ampla pesquisa de preços a ser anexada à justificativa por escrito, na forma exigida pelo artigo 57, § 2º
da Lei 8.666/93, citando ainda o artigo 28, § 1º da Portaria SEGER/
PGE/SECONT nº 049-R/2010, que determina a realização de pesquisas de preços de mercado ou de preços contratados por outros
órgãos e entidades da Administração Pública, nos casos de aditivos
de prorrogação de prazo, visando manter o contrato mais vantajoso
para a Administração.
(...) Em relação a esse ponto, esta Corte de Contas, quando da
análise meritória, emitirá decisão que enfrentará se as prorrogações contratuais se deram em conformidade com a ordem jurídica
vigente. Mas, repetimos, essa questão é meritória. Por ora, diante da análise que procedemos, a saber, quanto à presença
ou ausência do fumus boni iuris, posicionamo-nos pela sua
presença, considerando a redação do artigo 57, II é clara
em expressar que a prestação de serviços a serem executados de forma contínua poderá ter a sua duração prorrogada
por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosos para a administração.”
5) Inexistência de aditamento contratual ante a alteração do
prazo de execução do objeto
“Afirma o Representante que, conforme item 7.2 do Contrato nº
006/2013, seu objeto seria implantado em no máximo quarenta
dias contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial, e que
embora o contrato tenha sido celebrado em 26 de agosto de 2013,
segundo o Relatório de Progresso referente ao objeto do Edital de
Pregão Eletrônico nº 15/2013 (fl. 736), a entrega do sistema teria
sido efetivada somente em 28 de março de 2014, perfazendo 288
dias após a assinatura, não havendo registro documental da emissão prévia da Ordem de Serviço Inicial.
(...) Em relação a esse ponto, entendemos não haver reflexo, ao menos de forma direta, e no presente momento, para
um opinamento quanto à necessidade ou não de se expedir
eventual medida acautelatória, embora seja ponto importante a ser considerado quando da análise relativa à procedência ou improcedência da presente representação. Ou
seja, deverá ser devidamente tratado quando da análise de
mérito.”
6) Alteração do gestor do contrato sem ato de designação
formal
“Afirma o Representante que o DIO-ES teria alterado o gestor
do contrato em questão, em agosto de 2014, sem expedir qualquer ato de designação formal, o que enfraqueceria os múltiplos
aspectos que envolvem a fiscalização desse acordo de vontades,
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transcrevendo, para corroborar suas afirmações, o artigo 67 da Lei
8.666/93.
(...) Em relação a esse ponto, entendemos não haver qualquer reflexo para um opinamento quanto à necessidade ou
não de se expedir eventual medida acautelatória, devendo
ser devidamente tratado quando da análise de mérito.”
7) Cálculo inexato da fatura paga
“Em relação a esse ponto, o Representante afirma que, segundo
a representante, a Equipe de Auditoria da SECONT, a Nota Fiscal
nº 293 teria sofrido ajuste em virtude da mudança do período de
prestação de serviço, que se iniciava em 11 de agosto de 2014, e
finalizava em 10 de setembro de 2014. Passou então a ser finalizado em 04 de setembro de 2014.
Afirma que o valor mensal de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil
reais) deveria ter sido ajustado para R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais), quantia proporcional à redução de 6 dias, e não para o valor
de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), como
cobrado a nota fiscal supracitada, pugnando então pela devolução
ao erário da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
“(...) Em relação a esse ponto, entendemos não haver qualquer reflexo para um opinamento quanto à necessidade ou
não de se expedir eventual medida acautelatória, devendo
ser devidamente tratado quando da análise de mérito.”
Por outro lado, filio- me ao requisito que motivou a área técnica
para a não concessão do provimento cautelar - periculum in mora
inverso, trazendo os argumentos constantes na MTP 115/2016, a
serem considerados por este Colegiado como os motivos determinantes à negativa da cautelar pleiteada:
“O Representante, em sua exordial, pugna pela suspensão total
do Contrato nº 006/2013, sob o argumento de que atualmente, os
valores pagos a Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda apresentariam robustos indicativos de sobrepreço.
Em sua resposta, a autoridade notificada, tratando especificamente sobre a questão, alegou que o contrato em questão estaria em
execução desde 26/08/2013, e que sua inesperada suspensão certamente ocasionaria prejuízos aos anseios da sociedade, em razão
da descontinuidade da ação estatal específica, a saber, publicações
na imprensa oficial, invocando, então, o periculum in mora inverso,
que ocorreria sempre que o dano resultante da concessão da medida for superior ao que se deseja evitar, sendo, em sua opinião,
esse o caso dos autos.
Na presente situação, passamos a fazer algumas colocações.
Como se depreende das fls. 969 e 987 do processo DIO/ES
61710415, o segundo e o terceiro termo aditivo não tratam do item
01 do Contrato 006/2013 – licenciamento e implantação de Software – no valor de R$ 1.280.000,00. Esses aditivos contemplam
apenas o item 02 – Suporte Técnico com manutenção corretiva e
adaptativa do Software – e o item 03 do Contrato 006/2013 – Serviço de manutenção evolutiva do Software. Portanto, uma suspensão do contrato refletiria apenas nos pagamentos dos itens 02 e 03.
O sobrepreço alegado pelo representante teria ocorrido em relação aos itens 01 e 02. O item 01 encontra-se, aparentemente, já
executado. O item 02 trata-se de suporte técnico com manutenção corretiva e adaptativa do Software. A suspensão desse serviço
pode dificultar a publicação de atos oficiais governamentais, pois
eventuais problemas nas publicações realizadas pelo sistema não
seriam tratados pela empresa contratada, o que poderia ocasionar
um dano inverso.
Diante de todo o exposto, verifica-se a presença do periculum in mora inverso, capaz de aconselhar a não expedição,
no momento, de qualquer provimento de natureza cautelar,
considerando que a suspensão do serviço em questão poderia acarretar entraves e problemas a que a Administração honre com o princípio constitucional da publicidade, isso
sem embargo desta Corte de Contas, ao proceder ao seu
julgamento de mérito, concluir pela invalidade dos termos
aditivos procedidos pelo DIO/ES, diante dos indícios de irregularidades constatados.”
Nesse sentido, coaduno com a análise vertida na MTP 115/2016,
que a meu ver dispensa maiores explanações, não somente pela
sua completude mas, sobretudo, considerando que a análise meritória será em momento oportuno devidamente esgotada nestes
autos, cabendo a ressalva de que nos restringimos, nesta oportunidade, à discussão sobre a concessão ou não da medida acautelatória pugnada.
Nesse passo, entretanto, considero que merecem acolhida os embargos ora analisados, uma vez que restou devidamente demonstrada a contradição alegada, cabendo, pois, em que pese a manutenção da negativa da cautelar, a correção no resultado da
Decisão, especificamente em relação à motivação adotada que se
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encerra no periculum in mora reverso, nos moldes retratados
na manifestação técnica constante na MTD 115/2016, acima explicitada.
III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO pelo conhecimento dos presentes Embargos, e no mérito, pelo seu provimento, com a necessária correção da Decisão TC 552/2016, que deve ser prolatada com a seguinte redação, atinente ao terceiro parágrafo, mantendo os seus
demais termos:
Onde se lê:
“Considerando a ausência dos requisitos ensejadores da concessão
da medida cautelar pleiteada”;
Lê-se:
“Considerando a presença do periculum in mora inverso”;
Dê-se ciência aos interessados da presente Decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2245/2016,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e cinco de maio de dois mil e dezesseis, à unanimidade, conhecer os presentes Embargos de Declaração e, no mérito, dar-lhes
provimento, com a necessária correção da Decisão TC-552/2016,
que deve ser prolatada com a seguinte redação, atinente ao terceiro parágrafo, mantendo os seus demais termos: onde se lê: “Considerando a ausência dos requisitos ensejadores da concessão da
medida cautelar pleiteada”, leia-se: “Considerando a presença do
periculum in mora inverso”, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Relator, e o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição
ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-335/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3301/2012
JURISDICIONADO -DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO ESPÍRITO SANTO – HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR HPM
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - LÍDER BRASIL SERVIÇOS LTDA
RESPONSÁVEIS - JORGEAN GRECO GONÇALVES E FÁTIMA HENRIQUE CAMPOS
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO – HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR – HPM – PREGÃO ELETRÔNICO 012/2012 – 1)
REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS – 2) PROCEDÊNCIA PARCIAL – 3) DETERMINAÇÃO – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam presentes autos de Representação, com pedido cautelar,
apresentada a este TCEES pela sociedade empresária Líder Brasil
Serviços Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 36.340.131/0001-65, por seu representante legal, protocolo nº 7248 de 29.05.2012, narrando possíveis irregularidades
ocorridas no procedimento licitatório deflagrado pela Diretoria de
Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, levada a efeito
através do Pregão Eletrônico nº 012/2012, cujo objeto foi a “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
limpeza, higienização e conservação das áreas internas e externas,
fornecimento de equipamentos e utensílios necessários para execução dos serviços da Diretoria de Saúde da PMES”, fls. 01/09 com
documentação suporte de fls. 10/252 dos autos.
Em razão dos fatos narrados pela 2ª Secretaria de Controle Exter-
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no, o Eminente relator, João Luiz Cotta Lovatti, votou (fls. 268/275)
pelo RECEBIMENTO da Representação, bem como pela CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR e SUSPENSÃO do processo licitatório, pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Jorgean Grego Gonçalves, Diretor de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo/HPM e
da Sra. Fátima Henrique Campos, Pregoeira da Polícia Militar, bem
como pela ciência da representante do teor da presente decisão,
sendo acompanhado pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, conforme Decisão TC nº 2685/2012 (fls. 276/278).
Os gestores foram notificados e apresentaram documentos que foram juntados às fls. 289/2312 dos autos.
Os autos foram encaminhados ao então Relator, Conselheiro em
Substituição Dr. João Luiz Cotta Lovatti, que através da Decisão
Monocrática Preliminar (fls. 2317/2318), bem como do voto (fls.
2330/2331), determinou a REVOGAÇÃO DA CAUTELAR CONCEDIDA, tendo em vista a oficialização do contrato em data anterior
à expedição da medida cautelar, dando-se ciência aos interessados
quanto aos esclarecimentos prestados às fls. 289/291, tendo sido
determinado a notificação dos interessados sobre a revogação, sendo acompanhado pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas,
conforme Decisão TC nº 2862/2012 (fls. 2332/2333).
Após os fatos narrados pela 2ª Secretaria de Controle Externo, através da Análise de Edital de Licitação AE-L 15/2012 (fls. 2366/2386),
complementada pela Análise de Edital de Licitação AE-L 17/2012
(fls. 2397/2399), e pelo Ministério Público Especial de Contas, por
meio da Manifestação de fls. 2404/2417, este Relator, através da
Decisão Monocrática Preliminar nº 98/2013, acompanhando o Parecer do Procurador de Contas determinou a NOTIFICAÇÃO da empresa SPEED SERV – Comércio e Prestação de Serviços de Limpeza
LTDA, que apresentou documentação juntada às folhas 2426/2432.
Em razão dos fatos narrados na Manifestação Técnica Preliminar – MTP nº 141/2014 (fls. 2480/2500), este Relator determinou, através da Decisão Monocrática Preliminar nº 393/2014 (fls.
2502/2504), a realização de NOTIFICAÇÕES das Sras. Edinalva
Maria Silva Prates, Tatiana Prezotti Morelli, Ângela Silvares e dos
Srs. Mauricio Duque, Alberto Borges, Severino Alves da Silva Filho
e Luiz Fernando Mendonça Alves, que apresentaram documentação
juntada às folhas 2521/2852.
A então Relatora, Dra. Márcia Jaccoud Freitas acompanhou o posicionamento da área técnica, nos termos da Manifestação Técnica Preliminar – MTP nº 502/2014 (fls. 2861/2892) e da Instrução
Técnica Inicial – ITI nº 1222/2014 (fls. 2893/2900), determinando
através da Decisão Monocrática Preliminar nº 1522/2014 (fl. 2902),
a CITAÇÃO do Sr. Jorgean Grego Gonçalves e da Sra. Fátima Henrique Campos para apresentarem justificativas, relativas ao indício
de irregularidade apontado no item 2.1, sendo apresentadas defesas que foram juntadas às folhas 2909/2934.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 2492/2015 (fls. 2937/2953), pugnou pela PROCEDÊNCIA
PARCIAL da Representação, em razão da manutenção da irregularidade elencada no item 2.1 (Cerceamento de Direito de Recurso)
da ITI nº 1222/2014; pela REJEIÇÃO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS apresentadas pelo senhor Jorgean Grego Gonçalves e
pela senhora Fátima Henrique Campos, condenando-os ao pagamento da multa individual, bem como pela expedição de DETERMINAÇÃO.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr.
Luciano Vieira, nos termos do Parecer, de folha 2966, divergiu
parcialmente do posicionamento da área técnica e pugnou
pelo CONHECIMENTO da presente representação, para, no mérito, julgá-la PARCIALMENTE PROCEDENTE, com expedição de
DETERMINAÇÃO.
Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão
de relatório e voto para efeito de deliberação da 1ª Câmara deste
Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica opinou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Representação, em razão da manutenção
da irregularidade elencada no item 2.1 (Cerceamento de Direito
de Recurso) da ITI nº 1222/2014; pela REJEIÇÃO DAS RAZÕES
DE JUSTIFICATIVAS apresentadas pelo senhor Jorgean Grego
Gonçalves e pela senhora Fátima Henrique Campos, condenando
-os ao pagamento da multa individual, bem como pela expedição
de DETERMINAÇÃO, enquanto que o Parquet de Contas pugnou
pelo CONHECIMENTO da presente representação, para, no mérito, julgá-la PARCIALMENTE PROCEDENTE, com expedição de
DETERMINAÇÃO.
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Nesse sentindo, transcreve-se o posicionamento da área técnica,
nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 2492/2015 (fls.
2937/ 2953), verbis:
[...]
3- CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Com relação ao presente Processo TC nº 3301/2014, que
trata da ITI nº 1222/2014, levando-se em conta as análises aqui
procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Representação, com fulcro inciso II, do
artigo 95, da Lei c/c artigo 99, § 2º, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, haja vista a manutenção da
irregularidade descrita no subitem 2.1 da ITI nº 1222/2014,
fls. 2893/2900, conforme segue:
3.1.1 – CERCEAMENTO DE DIREITO DE RECURSO
Base Legal: item 18.2 do Edital de Pregão Eletrônico nº
012/2012, parágrafo 2º do artigo 26 do Decreto Estadual n°
1527/R/05, artigo 4º, XVIII da Lei nº 10.520/2002, caput
do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da legalidade), caput do artigo 41 da Lei nº
8666/93 (princípio da vinculação ao edital), artigo 5º, LV da
Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da
ampla defesa e do contraditório).
Responsáveis: Cel. PM Jorgean Grego Gonçalves – Diretor
de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo/HPM
e Ten. Cel. PM Fátima Henrique Campos – Pregoeira Oficial
da Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito
Santo/HPM.
3.2. Por todo o exposto e diante do preceituado no art. 319,
parágrafo único, inciso IV, da Res. TC nº 261/2013 concluise opinando por:
3.2.1. Rejeitar as razões de Justificativas apresentadas pelo
senhor Cel. PM Jorgean Grego Gonçalves – Diretor de Saúde
da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo/HPM, condenando-o, com fulcro no artigo 114, parágrafo único, da LCE
-ES nº 621/2012, ao pagamento da multa individual prevista
no artigo 135, inciso II, do mesmo códex, pela prática do ato
ilícito presentificado no subitem 3.1.1 desta ITC.
3.2.2 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pela
senhora Ten. Cel. PM Fátima Henrique Campos – Pregoeira Oficial da Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado
do Espírito Santo/HPM, condenando-a, com fulcro no artigo
114, parágrafo único, da LCE-ES nº 621/2012, ao pagamento da multa individual prevista no artigo 135, inciso II, do
mesmo códex, pela prática do ato ilícito presentificado no
subitem 3.1.1 desta ITC.
3.3 Sugere-se, ainda:
3.3.1 Determinar, com fundamento no art. 1º, inc. XVI c/c
art. 57, inc. III, ambos da Lei Complementar nº 621/2012,
ao atual Diretor de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo/HPM que se abstenha de indeferir, liminarmente e sem justificativa legal, recurso devidamente motivado,
mesmo que sucintamente, respeitando, com isto, o parágrafo 2º do artigo 26 do Decreto Estadual n° 1527/R/05.
3.4. Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA aos interessados do teor da decisão final a ser proferida por este Egrégio TCEES, conforme preconiza o art. 307, § 7º, da Res. TC nº
261/2013. – grifei e negritei
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, divergiu parcialmente do entendimento da área técnica, opinando nos
termos do Parecer, de folha 2966, litteris:
[...]
No caso vertente, observam-se presentes os requisitos de admissibilidade elencados no art. 94 da LC nº 621/12.
Quanto ao mérito, observa-se da ITC nº 2492/2015 a manutenção
do aponte de irregularidade de nº 2.1 – Cerceamento de direito de
recurso, da ITI nº 1222/2014.
Assim, não havendo sido apresentados argumentos suficientes para
elidir a irregularidade em exame, ratificam-se, quanto ao ponto, os
argumentos lançados na manifestação de fls. 2404/2417 por este
órgão do Parquet Especial.
Não obstante a prática de ato ilegal infere-se que a conduta,
no caso concreto, não guarda elevado grau de gravidade,
haja vista que a) a empresa contratada ofereceu proposta
mais vantajosa para a administração, oferecendo valor inferior ao ofertado pela representante, não ocasionando, portanto, dano ao erário, e b) embora tenha havido lesão ao
direito recursal da empresa representante, eventuais efeitos
negativos ao erário somente poderiam ser aferidos no caso
de provimento do recurso, o que não foi devidamente analisado nestes autos; observa-se, ainda, que a Unidade Téc-

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

Página 66
nica não confirmou as suspeitas levantadas sobre possível
irregularidade no enquadramento da empresa contratada no
regime tributário da EPP.
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas seja CONHECIDA a presente representação, para, no mérito, julgá-la
PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos dos arts. 94 c/c
101, parágrafo único, e 95, inciso II, da LC nº 621/12, para
fins de expedir, nos moldes do art. 57, inciso III, do indigitado estatuto legal, a determinação sugerida pelo NEC à fl.
2953 (item 3.3.1). – grifei e negritei
Em razão da divergência entre a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas, passo ao enfrentamento da irregularidade e a tecer as seguintes considerações.
Prevê o artigo 4º, inciso XVlll, da Lei nº 10.520/2002, que, declarado o vencedor da licitação (na modalidade pregão), qualquer
dos licitantes poderá manifestar, desde que de forma imediata
e motivada, o interesse em recorrer, devendo-lhe ser concedido o
prazo de 03 (três) dias para a apresentação de suas razões recursais pormenorizadas, verbis:
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação
dos interessados e observará as seguintes regras:
[...]
XVlll - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando Ihe será
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões
do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão
a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos;
No momento adequado, manifestou-se a empresa ora representante no sentido de interpor recurso, arguindo, ainda que sem aprofundamento, até porque tal aprofundamento seria realizado em
momento posterior (apresentação das razões do recurso), os motivos que embasavam a seu interesse em recorrer da decisão que
consagrou a empresa Speed Serv. vencedora do certame.
Na ocasião, suscitou a representante o seguinte, verbis:
[...]
“MANIFESTO INTENÇÃO DE RECURSOS DEVIDO: A EMPRESA
SPEED DEU LANCE DE DESEMPATE FORA DO HORÁRIO ESTIPULADO PELA PREGOEIRA, ERROS NAS PLANILHAS DA SPEDD, FALTA
DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA, EMPRESA SPEED NÃO É MAIS
EPP, FALHAS NO BALANÇO”. (fl. 2929)
Sustentando que tal manifestação não teria sido “sucinta e clara”
e, portanto, em desacordo com o que preconizava o item 18.4 do
Edital, a Pregoeira não acolheu o interesse recursal da empresa ora
representante.
Tal tese foi inclusive ratificada pelos agentes responsáveis em suas
justificativas (fls. 2909/2921 e 2922/2934).
De fato, o que se constata é que houve irregularidade na conduta
da Pregoeira e por consequência, do Diretor responsável pela homologação da licitação.
Como já afirmado, ainda que não tenha sido aprofundada a manifestação da ora representante foi suficiente para preencher os
requisitos legais, não podendo ser classificada como “genérica”.
Tanto não pode ser classificada como genérica, visto que a Pregoeira, depois de não acolher a pretensão recursal, chegou a tecer
explicações sobre os pontos destacados pela empresa Líder, em sua
manifestação, vejamos:
“Quanto à intenção de recurso interposto pela empresa Líder entendo que não foi motivada, conforme item 18.4 do edital, pois não
está “sucinta e clara”, e não acolhemos.
Mas esclareceremos que a apresentação de novo lance pela empresa SPEED foi realizado dentro do prazo convocado no sistema,
quanto às planilhas foram apresentadas corretas, inclusive avaliadas por técnico da Auditoria (SESCONT).
Quanto aos demais documentos foram todos apresentados conforme exigência editalícia.
Quanto à condição da empresa SPEED ser ou não EPP, todos os
documentos que o edital para tal comprovação foram apresentados
pela mesma”.
Considerando, portanto, que os responsáveis foram validamente
citados e que seus argumentos foram analisados, respeitando-se
o contraditório e a ampla defesa, entendo que procede a representação, vez que fora constatada a irregularidade relativa ao cerceamento do direito da empresa representante quanto à interposição
de recurso e apresentação de suas razões.
Entretanto, como efetivamente apontado pelo corpo técnico desta
Corte de Contas, bem como pelo ilustre representante do Parquet
de Contas, ainda que se vislumbre com clareza a existência da irregularidade, a mesma, no caso concreto, não guarda elevado grau
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de gravidade, pelo seguinte: (i) pois a empresa vencedora do certame ofertou a melhor proposta (menor prego), rechaçando a ideia
de prejuízo ao erário em segundo lugar, (ii) embora, de fato, tenha
havido lesão ao direito a interposição de recurso da empresa representante, eventual efeito negativo ao erário poderia ser aferido em
caso de provimento do mesmo, por fim, além disso, (iii) deve-se
considerar, também, tomando-se por base o principio da boa-fé,
que não há qualquer indicio de que a empresa Speed Serv tenha
sido propositalmente beneficiada pelos responsáveis, ressaltando
que tal circunstância sequer chegou a ser cogitada nestes autos.
Por essas razões, em discordância ao entendimento da área técnica
deste Tribunal, manifestado na Instrução Técnica Conclusiva – ITC
nº 2492/2015 (fls. 2937/2953), entendo não ser o caso de aplicação de sanção de multa aos responsáveis, sendo bastante a
expedição de determinação, com substrato nos artigos 1º, XVl,
c/c, 57, III, ambos da Lei Complementar nº 621/2012, ao atual
Diretor de Saúde da Policia Militar do Estado do Espirito Santo/HPM,
no sentido de que o mesmo se abstenha de indeferir, liminarmente
e sem justificativa legal, recursos devidamente motivados, mesmo
que de forma sucinta, interpostos no âmbito de licitações realizadas
na modalidade Pregão Presencial e Eletrônico, em conformidade ao
disposto nos artigos 4º, XVlll, da Lei nº 10.520/2002, e 26, caput e
§ 2º, do Decreto Estadual nº 1527/R/05.
Por todo exposto, divergindo parcialmente da área técnica e acompanhando o Ministério Público Especial de Contas in totum, VOTO
no sentido de que o Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal
de Contas assim delibere:
1) REJEITE as razões de Justificativas apresentadas pelo Sr. Cel.
PM Jorgean Grego Gonçalves, Diretor de Saúde da Polícia Militar
do Estado do Espírito Santo/HPM, e pela Sra. Ten. Cel. PM Fátima
Henrique Campos, Pregoeira Oficial da Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo/HPM, deixando de aplicarlhes multa pecuniária pelas razões antes expendidas;
2) CONHEÇO da presente representação, para no mérito julgá
-la PARCIALMENTE PROCEDENTE, em razão da irregularidade mantida no item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
2492/2015, relativa ao Pregão Eletrônico nº 012/2012, da Diretoria
de Saúde da Policia Militar do Estado do Espirito Santo - Hospital da
Policia Militar (HPM), sob a responsabilidade do Sr. Cel. PM Jorgean
Grego Gonçalves, Diretor de Saúde da Polícia Militar do Estado
do Espírito Santo/HPM, e pela Sra. Ten. Cel. PM Fátima Henrique
Campos, Pregoeira Oficial da Diretoria de Saúde da Polícia Militar
do Estado do Espírito Santo/HPM, deixando de aplicar-lhes multa
pecuniária pelas razões antes expendidas;
3) DETERMINE ao atual gestor da Diretoria de Saúde da Policia Militar do Estado do Espirito Santo - Hospital da Policia Militar
(HPM), com fundamento no art. 1º, inc. XVI c/c art. 57, inciso III,
ambos da Lei Complementar nº 621/2012, com monitoramento no
próximo exercício, que nos futuros editais licitatórios, o mesmo se
abstenha de indeferir, liminarmente e sem justificativa legal,
recursos devidamente motivados, mesmo que de forma sucinta, interpostos no âmbito de licitações realizadas na modalidade Pregão Presencial e Eletrônico, em conformidade ao
disposto nos artigos 4º, XVlll, da Lei nº 10.520/2002, e 26, caput e
§ 2º, do Decreto Estadual nº 1527/R/05.
VOTO, por fim, no sentido de que promovidas as comunicações devidas, em não havendo expediente recursal, sejam os presentes
autos arquivados.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3301/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e três de março de dois mil e dezesseis, sem divergência,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva:
1. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Cel.
PM Jorgean Grego Gonçalves, Diretor de Saúde da Polícia Militar
do Estado do Espírito Santo/HPM, e pela Sra. Ten. Cel. PM Fátima
Henrique Campos, Pregoeira Oficial da Diretoria de Saúde da Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo/HPM, deixando de aplicar-lhes
multa pecuniária pelas razões expendidas, no voto do relator;
2. Julgar parcialmente procedente a presente Representação,
em razão da irregularidade mantida no item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 2492/2015, relativa ao Pregão Eletrônico
nº 012/2012, da Diretoria de Saúde da Policia Militar do Estado do
Espirito Santo - Hospital da Policia Militar (HPM), sob a responsabilidade do Sr. Cel. PM Jorgean Grego Gonçalves, Diretor de Saúde
da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo/HPM, e da Sra. Ten.
Cel. PM Fátima Henrique Campos, Pregoeira Oficial da Diretoria de
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Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo/HPM, deixando
de aplicar-lhes multa pecuniária;
3. Determinar ao atual gestor da Diretoria de Saúde da Policia Militar do Estado do Espirito Santo - Hospital da Policia Militar (HPM),
com fundamento no art. 1º, inc. XVI c/c art. 57, inciso III, ambos
da Lei Complementar nº 621/2012, que nos futuros editais licitatórios, se abstenha de indeferir, liminarmente e sem justificativa
legal, recursos devidamente motivados, mesmo que de forma sucinta, interpostos no âmbito de licitações realizadas na modalidade
Pregão Presencial e Eletrônico, em conformidade ao disposto nos
artigos 4º, XVlll, da Lei nº 10.520/2002, e 26, caput e § 2º, do
Decreto Estadual nº 1527/R/05.
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Absteve-se de votar, por suspeição, o Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação o Senhor Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, o Conselheiro
em substituição Marco Antonio da Silva, Relator, e a Conselheira
convocada Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial do Ministério Público
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 23 de Março de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-508/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5506/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUIA
BRANCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - JOÃO FRANCISCO DE LIMA NICHIO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual, do Fundo
Municipal de Saúde de Águia Branca, relativa ao exercício de 2014,
de responsabilidade do Sr. João Francisco de Lima Nichio, Secretário de Saúde.
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial – ITI nº
207/2015, a Eminente Conselheira em Substituição, Dra. Márcia
Jaccoud Freitas, através da Decisão Monocrática Preliminar – DECM
nº 1841/2015, determinou a notificação do atual gestor para que,
no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhasse os arquivos faltantes e
corrigisse os arquivos que apresentam inconsistências.
O Sr. Smile Duque, Secretário Municipal de Saúde de Águia Branca
foi notificado, conforme Termo de Notificação TC nº 2996/2015 e
apresentou documentação.
A 6ª Secretaria de Controle Externo, através do Relatório Técnico
Contábil – RTC nº 125/2016, sob o aspecto técnico-contábil, opinou no sentido de julgar REGULARES as contas em apreço, sendo
acompanhada pela Secretaria de Controle Externo Contas – SECEX Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
793/2016.
O representante do Ministério Público Especial de Contas, Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer PPJC nº
995/2016, em consonância com a área técnica, manifestou-se no
mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art.
29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o representante
do Parquet de Contas opinaram pela regularidade das contas em
apreço.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 6 de junho de 2016
da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 793/2016, verbis:
[...]
Considerando a completude apresentada na análise de mérito contida no Relatório Técnico Contábil RTC nº 125/2016, que preenche,
portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 319 do RITCEES,
nos manifestamos pelo julgamento do presente feito nos moldes ali
sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos
na referida peça técnica, que nestes termos se pronunciou:
4 CONCLUSÃO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta do Sr.
João Francisco de Lima Nichio, Secretário Municipal de Saúde de Águia Branca, no exercício de funções como ordenador
de despesas, no exercício de 2014.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC nº
273/2014, a análise consignada neste Relatório Técnico
Contábil teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC nº
28/2013.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se no sentido de julgar REGULAR a prestação de contas do Sr. João Francisco de
Lima Nichio, Secretário Municipal de Saúde de Águia Branca, na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual nº
621/2012. – grifei e negritei
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar nº 621/2012, estabelece o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade,
a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável.
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará
quitação ao responsável. – grifei e negritei
Desse modo, verifico da documentação, constante dos autos, que a
análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela
qual acompanho seu posicionamento.
Desta feita, efetivamente, da análise dos autos, verifico que a área
técnica entendeu como regulares os atos praticados sob o aspecto técnico-contábil, estando correto o posicionamento técnico e do
representante do Parquet de Contas que, no mesmo sentido, se
manifestaram pela regularidade da presente prestação de contas,
de acordo com os ditames estabelecidos nos artigos 84, inciso I e
85 da Lei Complementar nº 621/2012.
Por todo o exposto, considerando os dispositivos legais supracitados, em consonância com a área técnica e com o Ministério Público
Especial de Contas, VOTO no sentido de que seja julgada REGULAR a Prestação de Contas Anual, do Fundo Municipal de Saúde de
Águia Branca, relativa ao exercício de 2014, de responsabilidade do
Sr. João Francisco de Lima Nichio, Secretário de Saúde, dandolhe a devida quitação.
VOTO, por fim, no sentido de que promovidas às comunicações
devidas, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5506/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia onze de maio de dois mil e dezesseis, à unanimidade, julgar
regular a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde
de Águia Branca, relativa ao exercício de 2014, de responsabilidade
do Sr. João Francisco de Lima Nichio, dando-lhe a devida quitação, arquivando os autos após o trânsito em julgado, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da
Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o Senhor Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, o Conselheiro
em substituição Marco Antonio da Silva, Relator, e o Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente, ainda, o Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial do Ministério Público
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA
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Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC- 471/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-6268/2015
JURISDICIONADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA- CDV
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - ANDRÉ GOMYDE PORTO, RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA SAMPAIO,ALMIR CORDEIRO JÚNIOR E ANSELMO FRIZERA
JÚNIOR
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – REGULAR - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. AUDITORA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da CDV, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade dos senhores André Gomyde Porto, Diretor-Presidente (01/01 a 31/12/2014), Rita de Cássia Oliveira Sampaio, Diretora Administrativo-Financeiro (01/01 a
31/12/2014), Anselmo Frizera Junior, Diretor Superintendente de
Ciência, Tecnologia e Inovação (01/01 a 31/12/2014) e Almir Frizera Junior, Diretor Superintendente de Desenvolvimento Econômico
(01/01 a 31/12/2014).
Nos termos do Relatório Técnico Contábil n. 544/2015 (fls.
19/40) e da Instrução Técnica Conclusiva n. 8/2016 (fls.
42/43), a área técnica opinou pela regularidade da Prestação
de Contas, com quitação aos gestores, uma vez que as demonstrações contábeis representaram adequadamente a posição
orçamentária, financeira e patrimonial da entidade, quanto aos aspectos relevantes.
O Ministério Público de Contas, no Parecer PPJC 336/2016
(fl. 45), da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
acompanhou a manifestação técnica, opinando pela regularidade
das contas, com quitação aos responsáveis.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85 da
Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a área técnica e
o Ministério Público de Contas, VOTO pela REGULARIDADE da
Prestação de Contas Anual da Companhia de Desenvolvimento de
Vitória – CDV, relativa ao exercício de 2014, dando-se quitação
aos responsáveis.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6268/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e sete de abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, julgar
regular a Prestação de Contas Anual da Companhia de Desenvolvimento de Vitória – CDV, relativa ao exercício de 2014, dando-se
quitação aos responsáveis, arquivando os presentes autos após o
trânsito em julgando, nos termos da proposta de voto da Relatora,
Auditora Márcia Jaccoud Freitas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o Senhor Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, a Auditora
Márcia Jaccoud Freitas, Relatora, o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial do Ministério Público Especial de Contas em
substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 27 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
AUDITORA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em Substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 6 de junho de 2016

[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-395/2016 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-13095/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - ANTÔNIO CARLOS MACHADO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 4° BIMESTRE DE 2015 – SANEAMENTO DA OMISSÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo da Omissão no envio da Prestação de
Contas Bimestral da Prefeitura Municipal de Pinheiros, referente ao
4º Bimestre de 2015, sob responsabilidade do Senhor Antônio Carlos Machado.
A 4ª Secretaria de Controle Externo, através de Instrução Técnica
Inicial – ITI nº 2343/2015 (fl. 02), sugeriu a notificação do responsável, Senhor Antônio Carlos Machado, para apresentar em 10 (dez)
dias improrrogáveis, a Prestação de Contas Bimestral referente ao
4º Bimestre de 2015.
Foi exarada a Decisão Monocrática – DECM nº 2181/2015 (fl. 06),
a qual determinou a notificação do Senhor Antônio Carlos Machado,
para enviar os dados no prazo de 10 (dez) dias, da referida prestação de contas, sendo devidamente notificado conforme Termo de
notificação nº 3332/2015 (fl. 07).
Ato contínuo, a 4ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório Conclusivo de Omissão – RCO nº 34/2016 (fl. 20), confirmando
o envio da Prestação de Contas Bimestral referente ao 4º Bimestre
de 2015 da Prefeitura Municipal de Pinheiros, sugerindo por fim o
arquivamento dos autos.
O Ministério Público de Contas, por meio de seu Procurador Especial
de Contas, Dr. Luciano Vieira, através de Parecer exarado à fl. 24,
manifestou-se de acordo com o Relatório Conclusivo de Omissão –
RCO nº 34/2016, pugnando assim pelo arquivamento do feito.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Nos termos do artigo 330 do Regimento Interno desta Corte de Contas, o processo será arquivado quando tenha exaurido o objetivo
para o qual foi constituído:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
(...)
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o qual foi
constituído;
Assim, considerando que o responsável apresentou a prestação de
contas em comento, resta exaurido o objetivo dos presentes autos e
consequentemente deve ser promovido o seu arquivamento.
DECISÃO
Diante do exposto, corroborando com o entendimento da Área Técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos autos, com fulcro no art. 330, IV, do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução nº 261/2013 do TCE-ES, tendo em vista o
saneamento da omissão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-13095/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia seis
de abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, tendo em vista o
saneamento da omissão, arquivar os presentes autos nos termos
do voto do Relator, Conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, Domingos
Augusto Taufner, Relator, e José Antônio Almeida Pimentel. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador Espe-
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cial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 6 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-423/2016 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-13078/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ASSUNTO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL - ANTÔNIO CARLOS MACHADO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 4° BIMESTRE DE 2015 – SANEAMENTO DA OMISSÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
Trata o presente processo do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, da Prefeitura Municipal de Pinheiros, de responsabilidade
do Sr. Antônio Carlos Machado, acerca da omissão do referido Relatório referente ao 4° Bimestre de 2015.
A 4ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução Técnica
Inicial - ITI nº 2315/2015 (fl. 01), sugerindo a notificação do responsável, Senhor Antônio Carlos Machado, tendo em vista a omissão dos dados referentes ao 4º Bimestre de 2015.
Ato contínuo, esta Corte expediu o Termo de Notificação nº
3302/2015 (fl. 05), em cumprimento da Decisão Monocrática Preliminar – DECM nº 2160/2015 (fl. 04) para que, no prazo de 10 (dez)
dias improrrogáveis, fossem encaminhados os dados referentes ao
4º Bimestre de 2015.
Através do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO nº 38/2016 (fl.
13), informou a 4ª Secretaria de Controle Externo que, ao analisar
o sistema do Tribunal, verificou que os arquivos da Prefeitura Municipal de Pinheiros referentes ao 4º Bimestre de 2015 foram enviados
em 26/01/2016.
Concluiu assim, a 4ª Secretaria de Controle Externo que o jurisdicionado está em conformidade com a Resolução TC nº 193/03, bem
como, sugeriu o arquivamento dos autos.
O Ministério Público de Contas, por meio da 2ª Procuradoria Especial de Contas, através do Procurador Dr. Luciano Vieira, elaborou o
Parecer Ministerial (fl. 18), manifestando-se de acordo com a Área
Técnica, pugnando pelo arquivamento dos autos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Nos termos do artigo 330 do Regimento Interno desta Corte de Contas, o processo será arquivado quando tenha exaurido o objetivo
para o qual foi constituído:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
(...)
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o qual foi
constituído;
Assim, considerando que o responsável apresentou a prestação de
contas em comento, resta exaurido o objetivo dos presentes autos e
consequentemente deve ser promovido o seu arquivamento.
DECISÃO
Diante do exposto, corroborando com o entendimento da Área Técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos autos, com fulcro no art. 330, IV, do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução nº 261/2013 do TCE-ES, tendo em vista o
saneamento da omissão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-13078/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia treze de abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, tendo em vista o
saneamento da omissão, arquivar os presentes autos, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação o Senhor Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, Domingos Augusto
Taufner, Relator, e José Antônio Almeida Pimentel. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador Especial de
Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
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Especial de Contas.
Sala das Sessões, 13 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC- 448/2016 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-11614/2014
JURISDICIONADO - CONSÓRCIO PÚBLICO VALE DE ITAUNINHAS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - ANTÔNIO CARLOS MACHADO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2013 –REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente
ao exercício de 2013, do Consórcio Público Vale do Itauninhas, sob
a responsabilidade do Senhor Antônio Carlos Machado.
A 4ª Secretaria de Controle Externo, às fls. 08-11, por meio da
Análise Inicial de Conformidade – AIC nº. 24/2015 constatou impropriedades e/ou possíveis irregularidades nos seguintes termos:
“Considerando que os arquivos gravados na mídia digital que acompanha a mensagem protocolizada não estão de acordo com as exigências estabelecidas no Anexo 09 da IN 28/2013, especificamente
para o exercício a que se refere essa prestação de contas, conforme
Nota Técnica SEGEX 005/2014, o processo não se encontra apto à
análise e instrução técnica na forma regimental.”
Nos termos daquela Análise foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
4ª SCE – ITI 443/2015, à fl. 12, sugerindo a notificação do Responsável para apresentar a devida Prestação de Contas Anual, referente
ao exercício de 2013, acompanhada das peças e documento especificados no anexo 09 da Instrução Normativa – IN 28/2013, o que foi
acatado integralmente pela Decisão Monocrática –DECM 570/2015
(fls. 14).
Apresentadas as justificativas e documentos pelo Sr. Antônio Carlos Machado (fls. 21/23), a 4ª Secretaria de Controle Externo elaborou Relatório Técnico Contábil– RTC 351/2015, constante as fls.
46/63, que deu ensejo à confecção, da Instrução Técnica Inicial– ITI
1929/2015 (fls. 64), sugerindo a citação do responsável, nos seguintes termos:
“1. A citação do responsável descrito no quadro adiante, nos termos do artigo 157, inciso III, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261, de 4 de junho de 2013, c/c artigo 56, inciso II, da Lei Complementar 621 de 8 de março de 2012, para que,
no prazo estipulado, apresente razões de justificativa, bem como
apresente documentos, individual ou coletivamente, que entender
necessários em razão dos achados detectados:
Responsável

Itens/
Subitens
Antônio Carlos 3.4.3.1
Machado
3.5.1

Irregularidade
Descumprimento do Contrato de
Rateio
Ausência de ampla divulgação de
documentos e demonstrativos do
consórcio em meio eletrônico de
acesso público

2. Sugere-se, também, a remessa da cópia do Relatório Técnico Contábil, fls. 46-63, juntamente com o Termo de Citação, a fim
de subsidiar a presente Instrução Técnica Inicial.”
Considerando a Instrução Técnica Inicial– ITI 1929/2015, foi proferida a Decisão Monocrática – DECM 1740/2015 (fls. 66), determinando a citação do Sr. Antônio Carlos Machado.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de justificativas (fls. 74-147), conforme documentos protocolizados neste
Tribunal de Contas, sob o nº 67317/2015-1, de 07/12/2015.
Posteriormente, os autos foram encaminhados a 4ª Secretaria de
Controle Externo que, após a análise das justificativas apresentadas
pelo Responsável, opinou, através da Instrução Contábil Conclusiva – ICC 17/2016 (fls. 151/156), pela regularidade das contas com
ressalvas do Consórcio Público Vale do Itauninhas, no exercício de
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2013, nos seguintes termos:
“Considerando a manutenção dos indicativos de irregularidade
(itens 2.1, 2.2 desta ICC), opina-se no sentido de julgar REGULARES COM RESSALVA as contas do exercício de 2013, sob a responsabilidade do Senhor Antônio Carlos Machado, conforme dispõem o
inciso II5, art. 84, da Lei Complementar 621/2012 e o art. 1626, do
Regimento Interno.
Em decorrência, opina-se no sentido de dar QUITAÇÃO ao responsável, de acordo com o art. 867, da Lei Complementar 621/2012 e
com o §2º8, art. 162, do Regimento Interno.
Por fim, sugere-se DETERMINAR à administração atual do CIM
Itauninhas:
- seja providenciada a adequação do Consórcio Público à Lei
11.107/2005, à Portaria STN 72/2012 e aos demais normativos
atinentes ao tema, com vistas a evitar possíveis reincidências, em
análise de prestações de contas futuras.”
Entendimento esse que foi seguido pelo Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas, através da ITC 260/2016 (fls. 158) e pelo
Parquet de Contas, em parecer de lavra do Procurador Dr. Luciano
Vieira.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
do CONSÓRCIO PÚBLICO VALE DO ITAUNINHA – CIM ITAUNINHAS/ES, referente ao exercício de 2013, portanto, estamos a
apreciar as “Contas de Gestão”.
Verifico que o feito encontra-se devidamente instruído. Observaramse todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão
ao julgamento de mérito em atendimento aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
1. DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
1. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE RATEIO
É cediço que, nos termos do art. 8º da Lei 11.107/2005, os consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante
contrato de rateio.
O contrato de rateio, conforme disposto no art. 2º, inciso VII, do
Decreto Federal n.º 6.017/07, é “contrato por meio do qual os entes
consorciados comprometem-se a fornecer recursos financeiros para
a realização das despesas do consórcio público”.
O Consórcio Público Vale do Itauninhas/ES é integrado pelos municípios de Pinheiros e de Boa Esperança. Tais entes firmaram contratos
de rateio, comprometendo-se a transferir determinada quantia objetivando custear as despesas do referido consórcio. Todavia, como
exposto no RTC 351/2015 (fls. 58), os valores repassados pelos
municípios consorciados, não correspondem aos valores que foram
apresentados nos contratos de rateio. Vejamos:
RTC 351/2015:
“Conforme observado na Tabela 5, os valores repassados ao CIM
Itauninhas/ES não corresponderam aos contratos de rateio, ficando
aquém, quanto aos municípios de Pinheiros e de Boa Esperança,
conforme demonstrado a seguir:
Figura
Diante disso, o corpo técnico deste Tribunal de Contas identificou e
manteve o indicativo de irregularidade, conforme disposto na Instrução Contábil Conclusiva – ICC 17/2016 (fls. 152/154), entendimento com o qual coaduno.
Embora tenha sido oportunizado ao jurisdicionado a apresentação
de justificativas quanto a tal questão, as informações prestadas não
foram capazes de desconstituir o indicativo de irregularidade. Em
verdade, ratificou que os valores repassados ao consórcio foram
menores que os termos consignados no contrato de rateio, tendo
sido a decisão de repassar valor a menor tomada sem qualquer
procedimento prévio que pudesse formalizar tal ato ou revesti-lo de
alguma legalidade.
O contrato de rateio, naturalmente, pode necessitar de recomposição do equilíbrio econômico financeiro. Há inclusive previsão contratual nesse sentido em ambos os contratos de rateio firmados entre
os municípios de Pinheiros e Boa Esperança e o CIM Itauninhas, nos
termos do Parágrafo Primeiro, da Cláusula Terceira:
Figura
Fonte: Prestação de Contas Anual 2013 (Processo TCEES
11614/2014)
Faz-se necessário, portanto, que sejam cumpridas as formalidades
exigidas no contrato de rateio para manutenção de seu equilíbrio, a
saber, elaboração de termo aditivo ou por meio de decisão fundamentada do colegiado competente.
No caso dos autos, denota-se que houve descumprimento de deveres estabelecidos em instrumento de contrato e ausência das medidas e procedimentos necessários para restabelecer seu equilíbrio
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econômico financeiro, o que não deve ocorrer na gestão pública,
caracterizando uma irregularidade.
A inconsistência apontada não tem o condão de comprometer toda a
prestação de contas, entretanto, deve ser objeto de determinação,
para que o jurisdicionado observe o cumprimento das normas legais
que regulam a matéria.
2. AUSENCIA AMPLA DIVULGAÇAO DOS DOCUMENTOS E
DEMONSTRATIVOS DO CONSÓRCIO EM MEIO ELETRONICO
DE ACESSO PÚBLICO
A Lei Complementar 101/2000, bem com a Portaria STN 72/12, nos
artigos 15 e 16, tratam da transparência do consórcio público, especificando procedimentos e documentos que os consórcios devem
dar publicidade.
Examinando os autos, verifico que houve descumprimento dos
preceitos estabelecidos nos dispositivos legais supracitados, assim
como destacado pela análise técnica desta Corte.
Depreende-se do RTC 351/2015, que o corpo técnico registrou que
foram identificadas publicações das Atas de Assembléias Gerais
realizadas durante o exercício de 2014, relativas à apreciação da
prestação de contas do exercício financeiro de 2013, publicadas em
29/01/2015 no Diário Oficial. Entretanto, frisam que não constam
nos autos, ou na Internet, indicativos de que tenha sido dada ampla
divulgação, inclusive em meio eletrônico de acesso público, dos documentos elencados no art. 15 da Portaria STN 72/12, nem mesmo
em forma resumida.
No mesmo sentido, a ICC 17/2016 destaca que restou evidenciado
que não foi dada ampla divulgação de todos os documentos constantes do art. 15 da Portaria STN 72/2012, não sendo atendidos,
portanto, todos os preceitos do citado dispositivo.
Desta feita, ante a documentação constante nos autos, bem como
as manifestações da Área Técnica, tornam-se desnecessárias maiores considerações, restando evidente o descumprimento do disposto
no art. 15 da Portaria STN 72/2012.
Todavia, destaco que as irregularidades mantidas evidenciam impropriedades de natureza formal, não grave, que não representam dano injustificado ao erário, razão pela qual entendo
que se mostram razoáveis as manifestações da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, que sugeriram a REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas apresentadas, referentes ao
exercício de 2013.
DECISÃO
Ante ao exposto, corroborando com o entendimento exarado pela
Área Técnica e Ministério Público Especial de Contas, VOTO para
que sejam julgadas REGULARES COM RESSALVAS as contas do
Consórcio Público Vale do Itauninhas, sob a responsabilidade do Sr.
Antônio Carlos Machado, relativas ao exercício de 2013, nos
termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal.
Voto ainda, para que seja encaminhada ao atual gestor, a seguinte
DETERMINAÇÃO:
- seja providenciada a adequação do Consórcio Público aos normativos legais atinentes ao tema, com vistas a evitar possíveis reincidências, em análises de prestações de contas futuras.
Dê-se ciência ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-11614/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte de abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Julgar regulares com ressalvas as contas do Consórcio Público Vale do Itauninhas, sob a responsabilidade do Sr. Antônio Carlos
Machado, relativas ao exercício de 2013, nos termos do art. 84,
inciso II da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal;
2. Determinar que seja providenciada a adequação do Consórcio Público aos normativos legais atinentes ao tema, com vistas a
evitar possíveis reincidências, em análises de prestações de contas
futuras;
3. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, Conselheiro
Domingos Augusto Taufner, Relator, e o Conselheiro convocado João
Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, Procurador Especial de Contas em substituição ao ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 20 de abril de 2016.
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-476/2016 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3610/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PIÚMA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - JOEL ALVES ROSA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 –REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, onde são
analisadas as condutas do Sr. Joel Alves Rosa, Vereador Presidente,
no exercício de suas funções administrativas na Câmara Municipal
de Piúma, referente ao exercício de 2014.
De acordo com o Relatório Técnico Contábil RTC 78/2016, fls.
09/23, não foram constatadas impropriedades quanto ao aspecto
técnico-contábil, o que ensejou o opinamento no sentido de julgar
regular a presente prestação de contas.
A 4ª SCE – Secretaria de Controle Externo, através da sua Instrução Técnica Conclusiva ITC 621/2016, fl. 30, considerando
a completude e a análise de mérito apresentada no RTC 78/2016,
corrobora com seus termos fáticos e jurídicos, transcrevendo, para
tanto, sua conclusão, in verbis:
CONCLUSÃO
As contas anuais ora avaliadas, refletiram a conduta da mesa diretora da Câmara de Piuma, sob a responsabilidade do Sr. Joel Alves
Rosa, Presidente, no exercício de funções como ordenador de despesas no exercício de 2014.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC 28/2013.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da
prestação de contas do Sr. Joel Alves Rosa, na forma do artigo 84
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
O Ministério Público Especial de Contas, através da lavra do
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifesta-se de acordo
com a Instrução Técnica Conclusiva ITC 621/2016, que ratificou o
Relatório Técnico Contábil RTC 78/2016.
É o relatório.
VOTO
TC – 3610/2015
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, onde
são analisadas as condutas do Sr. Joel Alves Rosa, Vereador Presidente, no exercício de suas funções administrativas na Câmara
Municipal de Piúma, referente ao exercício de 2014.
Compulsando os autos, verifica-se que as contas foram encaminhadas tempestivamente pelo senhor Presidente da Câmara, em
30/03/2015, portanto, dentro do prazo regimental, em conformidade com art. 139, da Resolução TC 261/2013, Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Através do Relatório Técnico Contábil RTC 78/2016 e da Instrução Técnica Conclusiva ITC 621/2016, o corpo técnico deste
Tribunal entendeu que as contas ora apresentadas, peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor, observaram os termos
da Instrução Normativa TC 28/2013. Bem como, foram respeitadas
as delimitações contidas na Resolução TC 273/2014, no sentido de
que foram levados em consideração os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, moralidade e eficiência
dos atos de gestão. Dessa forma, constatando sua correção sob o
aspecto técnico-contábil, as contas apresentadas pelo Sr. Joel Alves
Rosa foram consideradas regulares pelos técnicos deste sodalício,
não se vislumbrando subsistência de quaisquer ocorrências que pudessem comprometer a sua regularidade.
Considerando, ainda, que o Ministério Público Especial de Contas, à
fl. 34, através da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Olivei-
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ra, corroborou o entendimento da área técnica;
Encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, endossados pelo representante Ministerial, tornando-os, assim, parte integrante deste voto.
Pelo exposto, VOTO no sentido de que sejam julgadas REGULARES
as presentes Contas, de responsabilidade do Senhor Joel Alves
Rosa, Presidente da Câmara Municipal de Piúma, relativas ao exercício financeiro de 2014, nos termos do art. 84, inciso I, c/c o art.
85, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a devida QUITAÇÃO ao responsável.
Arquive-se após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3610/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e sete de abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, julgar regular a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Piúma,
referente ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do
Sr. Joel Alves Rosa, nos termos do art. 84, inciso I, c/c o art. 85, da
Lei Complementar nº 621/2012, dando quitação ao responsável,
arquivando 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 julgamento os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, José Antônio
Almeida Pimentel, Relator, e Domingos Augusto Taufner. Presente,
ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador Especial
de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 27 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-477/2016 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3563/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - PEDRO VALANI DA CRUZ
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 –REGULAR – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual – PCA da Câmara
Municipal de Castelo, do exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do senhor Pedro Valani da Cruz, Presidente da Câmara.
Conforme se verifica no Relatório Técnico Contábil RTC Nº
433/2015, fls. (29/46), elaborado pela 5ª Secretaria de Controle
Externo, concluiu a unidade pela regularidade das contas, nos seguintes termos:
6 CONCLUSÃO
As contas anuais, ora analisadas, refletiram a conduta da mesa diretora da Câmara Municipal de Castelo, sob a responsabilidade do Sr.
Pedro Valani da Cruz, Presidente, exercendo a função de ordenador
de despesas no exercício de 2014.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, a análise teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos
termos da Instrução Normativa TC 28/2013.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se que a prestação de contas,
do Sr. Pedro Valani da Cruz, sejam julgadas regulares, na forma do
artigo 84, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, recomendar ao chefe do legislativo municipal
que, nos próximos exercícios, proceda à correção dos saldos da conta “Bens Móveis”, evidenciados nas demonstrações contábeis e nos
inventários anuais; conforme dispõem as Resoluções TC 221/2010 e
242/2012 (alteradas pela Resolução TC 280/2014). (item 3.4 deste
relatório).
Vitória – ES, 21 de outubro de 2015.
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Matrícula: 203.104
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Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, também opinou através da INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA - ITC 5161/2015, por julgar REGULARES
as contas do Senhor Pedro Valani da Cruz – Presidente da Câmara
Municipal de Castelo, no exercício de 2014, na forma do inciso I do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas – (fl. 65).
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos conclusos.
Em síntese o relatório.
II – DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO pela REGULARIDADE das contas apresentadas pelo Senhor Pedro Valani da
Cruz – Presidente da Câmara Municipal de Castelo, no exercício de 2014, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal.
Decido ainda, pela recomendação ao chefe do legislativo municipal
que, nos próximos exercícios, proceda à correção dos saldos da conta “Bens Móveis”, evidenciados nas demonstrações contábeis e nos
inventários anuais; conforme dispõem as Resoluções TC 221/2010
e 242/2012 (alteradas pela Resolução TC 280/2014). (item 3.4 do
Relatório Técnico Contábil RTC 433/2015).
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3563/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e sete de abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal
de Castelo, referentes ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Pedro Valani da Cruz, nos termos do art. 84,
inciso I, c/c o art. 85, da Lei Complementar nº 621/2012, dando
quitação ao responsável;
2. Recomendar ao chefe do legislativo municipal que, nos próximos exercícios, proceda à correção dos saldos da conta “Bens Móveis”, evidenciados nas demonstrações contábeis e nos inventários
anuais; conforme dispõem as Resoluções TC 221/2010 e 242/2012
(alteradas pela Resolução TC 280/2014), item 3.4 do Relatório Técnico Contábil RTC 433/2015;
3. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado,
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, José Antônio
Almeida Pimentel e Domingos Augusto Taufner. Presente, ainda, o
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador Especial de Contas
em substituição ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 27 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-424/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-5346/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTANHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - VIVIANE SILVA DOS SANTOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL- EXERCÍCIO DE
2014 – REGULAR - QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
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1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal
de Saúde de Montanha, do exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade da senhora Viviane Silva dos Santos.
Conforme se verifica do Relatório Técnico Contábil RTC
41/2016, de fls. 16/25, concluiu-se pela regularidade das contas,
nos seguintes termos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta da Senhora Viviane Silva dos Santos, Secretária Municipal de Saúde, no exercício de funções como ordenador de despesas do Fundo Municipal de
Saúde de Montanha, no exercício de 2014.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC 28/2013.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se no sentido de julgar regular a prestação de contas da Senhora Viviane Silva dos Santos, na
forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
A Instrução Técnica Conclusiva – ITC 449/2016, de fl. 27, ao final,
opinou pela regularidade das contas avaliadas, conforme Relatório
Técnico Contábil nº 41/2016.
O Douto Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se à fl. 31, oportunidade em
que pugnou pela regularidade das contas, nos moldes da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC nº 449/2016.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
2 – DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da
área técnica e do Ministério Público de Contas VOTO no sentido de que:
2.
este Egrégio Tribunal julgue REGULARES as contas da senhora VIVIANE SILVA DOS SANTOS – Secretária Municipal de Saúde,
no exercício de 2014, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de
Montanha, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação a responsável, nos termos do art.
85 do mesmo diploma legal.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do Ministério Público de
Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5346/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada
no dia treze de abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, julgar regulares as contas da senhora Viviane Silva dos Santos, no
exercício de 2014, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de
Montanha, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação a responsável, nos termos do art.
85 do mesmo diploma legal, arquivando os autos, após o trânsito
em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros, Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, José Antônio
Almeida Pimentel e Domingos Augusto Taufner. Presente, ainda, o
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador Especial de Contas
em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 13 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC- 449/2016 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-1698/2012
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE IBITIRAMA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
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RESPONSÁVEIS - GILMAR NANTET E ABEL CHABUDE VIEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2011 – IRREGULAR – MULTA – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO
Versam os presentes autos sobre processo de Prestação de Contas
Anual [fls. 1/76] do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
Ibitirama referente ao exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade dos senhores Gilmar Nantet (período entre 12/04/2011)
e Abel Chabude Vieira (período entre 01/01/2011 a 11/04/2011).
A Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Ibitirama [fls. 1/76] foi encaminhada na data de 20 de março
de 2012 pelo então diretor senhor Gilmar Nantet, através do Ofício
SAAE N°. 04/12, protocolo nº 003645, dentro do prazo regimental,
consoante art. 105 da Resolução TC nº 182/02, vigente à época.
Os autos foram levados à 5ª SCE a qual elaborou Relatório Técnico
Contábil RTC 31/2013 [fls. 77/83], de onde se extraem as seguintes informações:
[...]
1. RESULTADO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR
Tramita nesta Corte a Prestação de Contas Anual do Exercício 2010
(Processo TC no. 1399/2011) ainda pendente de apreciação pelo
plenário, sendo que a Instrução Contábil Conclusiva (ICC 216/2012),
bem como a Instrução Técnica Conclusiva (4196/2012) opinaram
pela irregularidade.
2. LIMITAÇÃO DOS TRABALHOS
A análise da PCA limita-se ao conjunto de informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais encaminhados a esta Corte de Contas nos termos do art. 105 da Resolução TCEES nº. 182/2002 e os
procedimentos aplicados baseiam-se nos descritos na Orientação
Técnica CGT 2012.003.
[...]
CONFERÊNCIA DOCUMENTAL
Quanto à formalização documental, a Prestação de Contas
Anual está composta pelas Demonstrações Contábeis e demais documentos exigidos pelo Regimento Interno deste
TCEES e nos termos da Lei Federal nº. 4.320/1964.
[...]
INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
2.4 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA
(CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL)
Base Normativa: Art. 37, inc. II da Constituição Federal
E assim concluiu o RTC 31/2013:
4 CONCLUSÃO
Conforme análise procedida, sugerimos:
CITAÇÃO, ao Sr. Gilmar Nanet, para apresentar justificativas/documentos/retificações sobre os itens relacionados abaixo:
Item
Indicativo de irregularidades
Base Legal
2.4
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO
Art. 37, inc. II da CF
DE NATUREZA CONTÍNUA
(CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA
CONTÁBIL)
À Consideração Superior.
Em 05 de Março de 2013.
RAYMAR ARAUJO BELFORT
MAT. 203.101
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC, por meio da Instrução Técnica Conclusiva – ITC n.º 3629/2013 (fls. 182/190), sugeriu o julgamento pela
IRREGULARIDADE DAS CONTAS dos responsáveis, em conformidade com o art. 84, III, “c” e “d”, da Lei Complementar n.º 621/2012,
e aplicação de multa aos Srs. Gilmar Nantet e Abel Chabude Vieira,
com amparo nos art. 84, III, d, e 135, II, ambos da Lei Complementar 621/2012.
O Ministério Público de Contas, por meio do parecer ut fl. 192, de
lavra do Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, requereu, nos
termos do art. 3º, IV, da Lei 451/2008, fosse oficiado o SAAE de
Ibitirama, para que apresentasse o Plano de Cargos e Salários daquela autarquia e eventuais leis posteriores que o tenha alterado, o
que foi acolhido pelo então Conselheiro Relator, através da Decisão
DECM 717/2013, às fls. 196/198, que determinou a expedição de
Comunicação de Diligência aos responsáveis, para que trouxessem
aos autos os documentos solicitados pelo representante do Ministério Público de Contas.
Assim, os responsáveis trouxeram aos autos os documentos de fls.
206/213 e 216/223, sendo os autos, a seguir, encaminhados à 5ª
Secretaria de Controle Externo, que se manifestou no sentido de
encaminhar os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conwww.tce.es.gov.br
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clusivas – NEC, por se tratar de análise de matéria eminentemente
jurídica, que elaborou a Manifestação Técnica – MTP 772/2014, às
fls. 231/238.
A irregularidade tratada nos autos em tela Terceirização de serviço de natureza contínua (contratação de assessoria contábil) já fora devidamente analisada por aquele Núcleo, tendo sido
solicitado pelo representante do Ministério Público de Contas que os
responsáveis apresentassem aos autos o Plano de Cargos e Salários
da autarquia, bem como o quantitativo de valores pagos de forma
regular à assessoria contábil, e ainda, que fossem demonstrados os
casos de dispensa de licitação, se ocorridos.
Da análise dos documentos trazidos pelos responsáveis, às fls.
206/213 e 216/223, constata-se que não foram trazidos aos autos
os documentos solicitados.
Em análise dos documentos, vê-se que foram colacionados, apenas,
a Portaria 004/2007, através da qual há a demissão da técnica de
contabilidade Dalva Siqueira Miranda; o resultado final do Concurso
Público realizado pelo SAAE em 1992; e a Lei Municipal 006/90, que
criou a autarquia, mas que nada traz acerca do seu plano de cargos.
Tais documentos somente vêm demonstrar a não realização
de concurso público pela a autarquia desde o ano de 1992,
ou seja, há mais de vinte anos.
Assim, após análise da nova documentação juntada pelos Defendentes, não se verificou qualquer informação ou esclarecimento diverso daqueles já anteriormente prestados que possa modificar o
entendimento já lançado na ITI 3629/2013, que traz os seguintes
fundamentos:
“Constatou-se a terceirização de serviços de natureza contínua –
contratação de assessoria contábil, realizada pela diretoria do Serviço de Água e Esgoto de Ibitirama”.
O Relatório Técnico Contábil 31/2013 ao pontuar tal indício de irregularidade, fundamenta acerca da violação ao inciso II do artigo 37,
Constituição Federal. Preceitua tal dispositivo constitucional que a
investidura em cargo público ou emprego público dar-se-á, tão somente, por intermédio 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 comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração”. No caso em tela o descumprimento da
Carta Constitucional é evidente, não podendo subsistir fundamentação que endosse tal irregularidade.
Esta Corte de Contas por vezes já se manifestou considerando irregular tal forma de contratação:
(...) Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC1728/2009, em que são analisadas as contas da Câmara Municipal
de Alfredo Chaves, referentes ao exercício de 2008 (...) Considerando que a 6ª Controladoria Técnica concluiu pela irregularidade
das contas analisadas; Considerando que a Procuradoria Especial de
Contas opinou no mesmo sentido; ACORDAM os Srs. Conselheiros
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia quatro de agosto de dois mil e onze, à unanimidade,
acolhendo o voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, julgar irregulares as contas analisadas (...) tendo em vista
os seguintes procedimentos irregulares:
1. Contratação de assessoria para realização de serviços rotineiros e prorrogação irregular do contrato - infringência ao
artigo 37, inciso II, da Constituição Federal; ao Parecer Consulta TC - 02/2004, deste Tribunal, e ao artigo 57 da Lei nº
8.666/93 (...).
(Proc. TC-1728/2009 - Prestação de Contas Anual - Exercício 2008 - Câmara Municipal de Alfredo Chaves - Apenso: TC4070/2009. Conselheiro Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo) – grifos nossos.
(...) Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Processo
TC-1952/2009, em que são analisadas as contas da Câmara Municipal de Guarapari, referente ao exercício de 2008 (...) ACORDAM
os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, (...) julgar irregulares as contas analisadas (...) tendo em vista os seguintes procedimentos irregulares: (...) 4.
Contratação de assessoria para realização de serviços próprios da administração - infringência ao artigo 37, inciso II, da
Constituição Federal (...).
(Proc. TC-1952/2009 - Prestação de Contas Anual - Exercício de 2008 - Câmara Municipal de Guarapari - Apenso TC1146/2009) – grifos nossos.
Ademais, o Tribunal de Contas da União também já se manifestou
no mesmo sentido:
Acórdão 2720/2008 - Plenário
Grupo/Classe/Colegiado GRUPO II / CLASSE V / Plenário
Processo 013.742/2004-9
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Natureza AUDITORIA
Entidade Órgãos/Entidades: Delegacia Regional do Trabalho/RJ;
Ministério da Integração Nacional (vinculador); Ministério do Meio
Ambiente (vinculador); Tribunal Superior Eleitoral - JE; e Ministério
do Desenvolvimento Agrário (vinculador)
Interessados Interessados/Responsáveis: não há
Sumário
RELATÓRIO DE AUDITORIA. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA.
PROPOSTA DO MPOG APRESENTADA AO TCU PARA SUBSTITUIÇÃO
DOS TERCEIRIZADOS EM ANDAMENTO. FATOS SUPERVENIENTES.
OUVIDORIA. INDÍCIO DE TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR. OITIVA DO
RESPONSÁVEL. AUTUAÇÃO DE PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO.
ARQUIVAMENTO.
Encontra-se em andamento compromisso formulado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão junto ao TCU para diminuir gradualmente, entre os anos de 2006 e 2010, a terceirização irregular de postos de trabalho na Administração Pública Federal Direta, autárquica e fundacional, mediante a substituição dos
terceirizados por servidores concursados, nos termos do Acórdão
1.520/2006-Plenário
Assunto Auditoria
Ministro Relator André Luís de Carvalho
Representante do Ministério Público Paulo Bugarin
Unidade Técnica Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip)
[...]
6.1.1 Determinação aos órgãos da Administração Pública Federal no sentido de que, na hipótese da contratação de serviços terceirizados (...) abstenham-se de:
a) terceirizar serviços cuja mão-de-obra é o principal objeto
do contrato, caracterizando fuga à exigência de concurso público, para o provimento de cargos ou empregos no serviço
público;
b) terceirizar serviços relativos à atividade fim do órgão;
c) terceirizar serviços cujas funções estejam previstas no
plano de cargos do órgão/entidade;
Com base em tais pressupostos acima demonstrados não há qualquer hipótese de se galgar o afastamento da irregularidade apontada.
A “Minuta de Contrato Administrativo Nº 001/2011” (fls. 98), em
sua cláusula primeira estabelece o objeto do contrato, ipsis litteris:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – O presente CONRATO
tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços
de assessoria contábil e Administrativa, durante o ano de 2011,
como segue:
Assessoria e consultoria à Autarquia Municipal no acompanhamento
e controle da execução orçamentária;
Assessoria e consultoria técnica para a escrituração contábil
dos lançamentos contábeis
Assessoria e consultoria à contabilidade nos fechamentos mensais;
Assessoria à Tesouraria no fechamento mensal;
Assessoria e consultoria na elaboração e envio da DCTF;
Assessoria na elaboração da Proposta Orçamentária do SAAE a ser
encaminhada a Executivo Municipal para a consolidação das informações;
Assessoria na Elaboração da PCA (Prestação de Contas Anual-Balanço);
Assessoria e consultoria técnica na elaboração de defesa e recursos
junto ao TCEES, relativos a assuntos contábeis integrantes da PCA
(Prestação de Contas Anual-Balanço) do Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Ibitirama. (grifos nossos)
Todos os serviços contratados referem-se a serviços rotineiros contábeis da Administração municipal, que deveriam estar sendo prestados por servidor efetivo do quadro do órgão. Não se vislumbra
qualquer indício de serviços incomuns, extraordinários ou singulares
para justificar a contratação de terceiros.
Logo o contrato é nulo em seu objeto, posto que todos os itens descrevem serviços não passíveis de terceirização.
Sobre isso Jorge Ulisses Jacoby Fernandes disserta que
“A contratação de serviços, no âmbito da Administração Pública,
oferece algumas peculiaridades em relação aos demais contratos,
sendo que o fenômeno da terceirização ainda apresenta divergências na sua aplicação.
Como regra não podem ser terceirizadas:
as atividades típicas do Estado, consideradas próprias atividades fim da Administração Pública;
as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo
plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição
legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou
parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal;
cuja despesa vá além do limite de despesa definido como teto no

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 6 de junho de 2016
art. 72 da Lei de Responsabilidade Fiscal” (grifamos).”
Assim, caso se verifique que a necessidade de contratar é permanente e rotineira do serviço, não se pode afastar a exigência constitucional de concurso público.
Finalmente, não se vislumbra argumentação técnica e jurídica nas
justificativas apresentadas pelo administrador, no sentido de comprovar a legalidade da contratação dos serviços em detrimento da
contratação efetiva.
Desta forma, pelo exposto acima e face a inobservância do artigo
37, inciso II da Constituição Federal, opina-se pela manutenção da
irregularidade.”
Seguindo-se o trâmite regimental, foram encaminhados os autos
ao ilustre representante do parquet que, por meio da manifestação
às fls. 241/243 acolheu in totum a sugestão veiculada pela área
técnica, com a qual também concorda este Relator, incluindo, ainda,
determinação ao gestor.
Ante o exposto, não havendo outros elementos que possam alterar o entendimento já consubstanciado na ITC
3629/2013, não há como não corroborar os termos do opinamento
da área técnica já também veiculados por meio da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 3629/2013, bem como o entendimento do Ministério Público de Contas.
III- DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO nos seguintes termos:
1) Pela manutenção da responsabilidade dos senhores Gilmar
Nantet e Abel Chabude Vieira, pela seguinte irregularidade:
4.1.1 Terceirização de Serviços de Natureza Contínua (Contratação de Assessoria Contábil) (item 2.4 do RTC 31/2013)
Base Legal: artigo 37, inciso II da Constituição Federal.
Responsáveis: Gilmar Nantet
Abel Chabude Vieira
2) Por julgar IRREGULARES as contas dos senhores Gilmar Nantet (período entre 12/04/2011 a 31/12/2011) e Abel Chabude
Vieira (período entre 01/01/2011 a 11/04/2011), Diretores do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE Ibitirama, no exercício de 2011, tendo em vista tendo em vista a pela prática do ato
presentificado no item 4.1.1 acima, com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “c” e “d”, da Lei Complementar 621/2012;
3) Pela aplicação de multa individual aos senhores Gilmar Nantet e Abel Chabude Vieira, no valor de 500 (quinhentos) VRTES,
com amparo no artigo 62 da LC 32/93 e na forma do art. 96, inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à época dos fatos
apurados;
4) Pela expedição de DETERMINAÇÃO, com fulcro no art. 207, IV,
da Res. TC n. 261/13, ao atual gestor do Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Ibitirama para que adote às providências legais cabíveis
para adequar o seu quadro de pessoal à necessidade permanente e
contínua de serviços contábeis a serem prestados, ordinariamente,
por servidor efetivo.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do Ministério Público de
Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1698/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte de abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Manter a responsabilidade dos senhores Gilmar Nantet e Abel
Chabude Vieira, pela irregularidade de Terceirização de Serviços de
Natureza Contínua (Contratação de Assessoria Contábil) (item 2.4
do RTC 31/2013); Base Legal: artigo 37, inciso II da Constituição
Federal;
2. Julgar irregulares as contas dos senhores Gilmar Nantet (período entre 12/04/2011 a 31/12/2011) e Abel Chabude Vieira (período entre 01/01/2011 a 11/04/2011), Diretores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE Ibitirama, no exercício de 2011, tendo
em vista a prática do ato presentificado no item 4.1.1 acima, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d”, da Lei Complementar 621/2012;
3. Aplicar multa individual aos senhores Gilmar Nantet e Abel Chabude Vieira, no valor de 500 (quinhentos) VRTES, com amparo no
artigo 62 da LC 32/93 e na forma do art. 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão punitiva e
ser esta a legislação aplicável à época dos fatos apurados;
4. Determinar ao atual gestor do Serviço Autônomo de Água e
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Esgoto de Ibitirama para que adote as providências legais cabíveis
para adequar o seu quadro de pessoal à necessidade permanente e
contínua de serviços contábeis a serem prestados, ordinariamente,
por servidor efetivo;
5. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigados a comprovarem perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos
do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, Domingos
Augusto Taufner e o Conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti.
Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 20 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC- 499/2016 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4937/2008
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ASSUNTO - DENÚNCIA
RESPONSÁVEL - ROBERTO FORTUNATO FIORIN
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALFREDO CHAVES – PROCEDÊNCIA – RECONHECER PRESCRIÇÃO – ACOLHER PARCIALMENTE RAZÕES DE JUSTIFICATIVA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de Denúncia apresentada acerca de suposta acumulação
indevida de cargos públicos, que teria sido praticada pelo Sr. Roberto Fortunato Fiorin, Vice-Prefeito de Alfredo Chaves, no período de
2005 e 2006. Os fatos imputados dão conta de que o responsável
teria acumulado indevidamente, além do mandato eletivo, o cargo de técnico do INSS e de professor da rede estadual do Espírito
Santo.
Por conseguinte, foi determinada a realização de auditoria especial,
tendo sido elaborado o RA-E 10/2010.
Por meio da decisão TC 2361/2013, o Plenário determinou a instauração de Tomada de Contas Especial, tendo sido tal decisão revogada pela decisão TC 1612/2014, onde se determinou que a SEGER
enviasse as folhas de pagamento do responsável para este Tribunal.
Após cumprida a diligência acima determinada, foi elaborada pela
3ª Secretaria de Controle Externo a ITI 670/2014 (fls. 367/372),
opinando pela citação do responsável para apresentação de justificativas. A Decisão Monocrática Preliminar DECM 772/2014 (fl.
374) acatou a ITI, determinando a citação do Sr. Roberto Fortunato
Fiorin.
Devidamente citado em dezembro de 2014, apresentou defesa às
fls. 380/400 o responsável.
Após, foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas - NEC para elaboração de instrução conclusiva.
Antes de ser analisada a irregularidade objeto dos autos é preciso
verificar se perdura a pretensão punitiva do Tribunal de Contas, ou
se de fato, há a sua prescrição, haja vista a alegação do defendente
da prescrição da irregularidade presente neste processo.
A prescrição é ficção jurídica trazida pelo Código Civil, podendo ser
conceituada como a perda da pretensão do direito de agir:
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual
se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205
e 206.
Assim, quando o titular de um direito violado mantém-se inerte, por
tempo superior ao definido em lei, ocorre a extinção de pretender
reparação, ou seja, a recomposição do direito violado se torna inexigível, não podendo mais ser requerida.
A doutrina ainda traz o conceito de prescrição intercorrente, que é
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aquela ocorrida no curso do processo. Na doutrina de Arruda Alvim:
“A chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com o
desaparecimento da proteção ativa ao possível direito material postulado, quando tenha sido deduzida pretensão; quer dizer, é aquela
que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do
processo por segmento temporal superior àquele em que se verifica
a prescrição em dada hipótese. Verifica-se que com o andamento
normal do processo não deve ocorrer prescrição, que terá sido interrompida com a citação inicial; e igualmente não é consumar-se
decadência, cuja pretensão tenha sido tempestivamente exercida.”
Nota-se que trata de uma proteção à razoabilidade, eficiência e segurança jurídica, pois em essência, pauta-se pela manutenção das
relações jurídicas, dando certa confiabilidade às partes integrantes
do processo.
O prazo prescricional trazido na Lei Complementar Estadual n°
621/12, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, é de 5 (cinco) anos, sendo interrompido pela citação válida
do responsável ou interposição de recurso:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal de
Contas nos feitos a seu cargo. (...)
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos de processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em que houver
obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou ato
normativo, incluindo os atos de pessoal sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
(...). (grifo nosso)
É entendimento desta E. Corte de Contas que tal prazo se aplica aos
processos anteriores à vigência da referida Lei Complementar, como
definido no Processo TC 4348/2003, Acórdão TC 407/2012, Cons.
Rel. João Luiz Cotta Lovatti (em substituição):
(...) VOTO no seguinte sentido: (...)
II) Em verificando que o Termo de Citação nº 0375/2006, foi juntado em 07/07/2006 (fls. 353), com transcurso de mais de cinco anos
do fato, CONSIDERO PRESCRITA a pretensão punitiva do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme disposto no art.
71, caput, § 1º e 4º, da Lei Complementar nº 621/2012, mantida
entretanto a obrigação do ressarcimento do prejuízo ao erário, na
imposição do art. 32, §6º da Constituição Estadual e art. 71, § 5º
da lei Complementar nº 621/2012.
Cabe salientar que os fatos ocorreram ao longo dos exercícios de
1990 a outubro de 2009, quando ocorreu a exoneração do responsável do cargo inacumulável, tendo o processo sido autuado em
2008 e a citação do defendente ocorrida em dezembro de 2014,
ou seja, já havia se consumado a prescrição no momento da citação do responsável por ter transcorrido o prazo de 5 anos entre a
data do último dia em que irregularmente acumulava cargo público,
28/10/2009, com a juntada da citação ocorrida em 02/12/2014 (fls.
375).
Cabe ressaltar que não restou configurada qualquer hipótese de
suspensão do prazo prescricional prevista no parágrafo 3° do art.
71.
Assim, resta inequívoca a consumação da prescrição em 28/10/2014,
antes da citação do defendente, pois que transcorram mais de 5
anos dos fatos apontados até a citação dos responsáveis sem julgamento por esta corte de contas do processo de Denúncia.
Entretanto, aponta-se no bojo do presente processo, a imputação
ao responsável de dano ao erário, conforme ITI 670/2014. Nesse
sentido, ressalta-se que o ressarcimento não é atingido pela prescrição, mas somente a pretensão punitiva, haja vista a previsão
constante no § 5º do art. 71 da Lei Complementar n° 621/2012:
Art. 71. (...)
(...)
§ 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. (Grifamos).
Nessa senda, cabe asseverar que a prescrição quinquenal, prevista
no art. 71 da LC 621/2012, só atinge a penalidade de multa, em
nada afetando a obrigação de restituição ou a respectiva ação judicial de ressarcimento pelo dano causado ao erário, eis que imprescritíveis, conforme disposto no § 5º, do art. 37, da Constituição da
República, de seguinte dicção:
Art. 37. [...] omissis [...]
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[...]
§ 5°. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de
ressarcimento.
[...] (grifou-se).
Discorrendo acerca do sobredito dispositivo constitucional e reforçando o entendimento da imprescritibilidade dos ilícitos que causam
dano ao erário, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo afirmam que:
As ações de ressarcimento ao erário movidas pelo Estado
contra agentes, servidores ou não, que tenham praticado ilícitos
dos quais decorram prejuízos aos cofres públicos são imprescritíveis. Frise-se que imprescritível é a ação de ressarcimento,
não o ilícito em si (CF, art. 37, § 5°) (grifamos).
A mesma interpretação é dada por Uadi Lammêgo Bulos:
Esse dispositivo prevê duas situações distintas: uma relativa à sanção pelo ato ilícito, outra relacionada à reparação do prejuízo. No
primeiro aspecto, fica a lei ordinária encarregada de fixar os prazos prescricionais, no segundo, garantiu-se a imprescritibilidade das
ações – medida considerada imprópria, mas que veio consagrada na
Constituição de 1988.
Espancando qualquer dúvida acerca da imprescritibilidade das ações
de ressarcimento por dano provocado ao erário por agente público,
o Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:
O Plenário do STF, no julgamento do MS 26.210, da relatoria do
ministro Ricardo Lewandowski, decidiu pela imprescritibilidade
de ações de ressarcimento de danos ao erário” (RE 578.428AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 13-9-2011, Segunda
Turma, DJE de 14-11-2011.) No mesmo sentido: RE 693.991, rel.
min. Carmen Lúcia, decisão monocrática, julgamento em 21-112012, DJE de 28-11-2012; AI 712.435-AgR, Rel. Min. Rosa Weber,
julgamento em 13-3-2012, Primeira Turma, DJE 12-4-2012 (grifouse).
Dessa forma, em que pese o considerável lapso temporal decorrido
desde o acontecimento dos fatos e a citação do responsável, temse que o indício de irregularidade, descritos na ITI 670/2014,
dos qual possa decorrer a imputação de débito, não se encontra prescrito para efeito de imposição de ressarcimento
ao erário, embora se reconheça que não mais poderá ser
apenado com a pena de multa.
Assim, diante de fatos ocorridos há mais de cinco anos, o Tribunal
fica tolhido apenas de impor medidas sancionatórias, mas não de
medidas corretivas, como a imposição de ressarcimento.
Portanto, entende-se que deve ser reconhecida a prescrição relativa
à aplicação da pena de multa aos indícios de irregularidade retratados na ITI 670/2014 eis que a pretensão punitiva sancionatória,
atribuída constitucionalmente a este E. Tribunal, extinguiu-se ao fim
de outubro de 2014, a teor do disposto no inciso II do § 2º do art.
71 da LC 621/2012.
Contudo, considerando que o Tribunal fica tolhido apenas de impor
medidas sancionatórias, mas não da imposição de ressarcimento,
passa-se à análise da possível responsabilização do Sr. Roberto Fortunato Fiorin pelo ressarcimento dos valores recebidos em acumulação indevida de cargos públicos, conforme ITI 670/2014.
ANÁLISE DA IRREGULARIDADE
3.1. Acumulação indevida de cargos públicos
Base Legal: infração ao art. 37. Inciso XVI, da Constituição da
República.
Responsáveis:
Identificação: Roberto Fortunato Fiorin – Vice-Prefeito da Prefeitura de Alfredo Chaves nos anos de 2005 e 2006.
Conduta: Acumular indevidamente cargos públicos.
Apontou a ITI que o Sr. Roberto Fortunato Fiorin ingressou no serviço público em 08/02/1980 com o cargo de Técnico do Seguro Social
do INSS, cargo de nível médio de formação, 40 horas de jornada de
trabalho e lotado na Agência da Previdência Social de Cariacica/ES.
Em 28/09/1990 o responsável foi nomeado para cargo efetivo no
quadro de magistério da Secretaria de Estado de Educação, com
carga horária de 25 horas.
Em 01/01/2005 o mesmo assumiu o cargo de Vice-Prefeito na Prefeitura de Alfredo Chaves, optando pelo exercício da função sem
remuneração, mas mantendo a remuneração dos dois cargos acima
citados em acumulação.
Nesse sentido, aponta a ITI que a acumulação dos cargos de Técnico do INSS e de Professor na Rede Estadual eram inacumuláveis,
pois, conforme manifestado pelo próprio INSS, o cargo de Técnico
do Seguro Social seria de “nível intermediário e por isso desprovido
de natureza técnica ou científica”, não se enquadrando, portanto, na
hipótese de acumulação legal de cargos prevista no art. 37, XVI, “b”
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da Constituição da República.
Por fim, a ITI apontou dano ao erário total de R$ 120.389,48 (cento
e vinte mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), equivalente a 68.118, 0709 VRTE.
Em sua defesa, o Sr. Roberto Fortunato Fiorin, alegou que ressalvados os casos de dolo ou má-fé do servidor, não deveria ser condenado em ressarcir os valores recebidos pela função de Professor
da Rede Estadual, pois os valores foram recebidos de boa-fé e por
ter havido no caso concreto erro ou evidente má interpretação das
normas pela Administração Pública.
Afirma que, constatado pela Administração tal erro no pagamento
por acumulação indevida de cargos o ato deve ser corrigido, porém
com efeitos financeiros “ex nunc”, isto é, apenas do momento da
correção em diante, sem atingir valores recebidos anteriormente.
Aduz que os valores recebidos são de natureza alimentar, sendo
assim irrepetíveis e irrestituíveis. Afirma que a remuneração pelo
trabalho é consumível.
O responsável traz aos autos todo o escorço histórico do processo administrativo sofrido no âmbito da Autarquia Federal INSS e
demonstra que quando houve a notificação acerca da acumulação
indevida realizou a opção pelo cargo do INSS, pedindo exoneração
do cargo da Secretaria de Estado de Educação, demonstrando, assim, sua boa-fé.
Por fim, requer a prescrição das penalidades por acaso passíveis
de serem impostas ao mesmo, afirma que a acumulação ocorrida
não configura improbidade administrativa e traz farta jurisprudência
acerca de suas alegações.
Analisando-se os autos verifica-se de plano que a acumulação indevida de cargos não é questionada pelo defendente, sendo tal fato
incontroverso. Nessa esteira, como resta devidamente comprovada
a acumulação ilegal de cargos públicos pelo defendente, resta analisar a responsabilização do Sr. Roberto Fortunato Fiorin quanto ao
ressarcimento ou não das parcelas recebidas à época da acumulação ilegal constatada.
Assim, o que se controverte neste processo é a possibilidade de
se impor ao responsável acima a restituição dos valores recebidos
pelo cargo de Professor da Rede Estadual do Espírito Santo, quando do período de acumulação indevida com o cargo de Técnico do
Seguro Social do INSS, haja vista que, conforme tópico 2 acima,
está consumada a prescrição da pretensão punitiva deste Egrégio
Tribunal de Contas e não resta qualquer pena a ser imputável ao
responsável.
Nesse sentido, restringe-se o tema aqui à análise da responsabilidade do defendente acerca da devolução ou não dos salários recebidos
a título de acumulação ilegal de cargos públicos e da jurisprudência
pátria que molda o tema em análise.
Cabe ressaltar, que os valores recebidos a título de acumulação tratam-se de verbas salarias, ou seja, verbas de caráter alimentar,
o que, certamente, influenciará na análise procedida. Como será
demonstrado, a jurisprudência pátria analisa a questão da devolução de valores alimentares “cum grano salis”, com parcimônia e
ponderação, impondo-se diversos requisitos para que haja a possibilidade de se exigir a devolução de verbas alimentares recebidas
pelo servidor.
Por esse caminho segue o Colendo Tribunal de Contas da União, que
edificou em sua súmula 249 enunciado que clarifica a questão:
É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em
virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/
entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade
do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais.
Em síntese, vemos que o TCU elenca alguns requisitos para que não
seja imposto ao responsável dever de ressarcir os cofres públicos
de verbas salarias recebidas indevidamente, quais sejam: boa-fé
do responsável e erro escusável de lei por parte do órgão/entidade.
A Advocacia Geral da União, em seu enunciado de súmula 34, caminha pelo mesmo sentido do TCU, vejamos:
Não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa-fé pelo
servidor público, em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública.
Nossa mais alta corte em diversas situações eleva a boa-fé como
marco acerca da devolução por servidores de valores alimentares
recebidos indevidamente. No caso trazido a colação abaixo o STF
espanca qualquer dúvida acerca do tema debatido neste processo:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO QUE CONSIDEROU ILEGAL APOSENTADORIA E DETERMINOU
A RESTITUIÇÃO DE VALORES. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS
DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.
UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA OBTENÇÃO DE VANTA-
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GENS EM DUPLICIDADE (ARTS. 62 E 193 DA LEI N. 8.112/90). MÁFÉ NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PERCEBIDOS. INOCORRÊNCIA DE DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DIREITO ADQUIRIDO.
1. A compatibilidade de horários é requisito indispensável para o
reconhecimento da licitude da acumulação de cargos públicos. É
ilegal a acumulação dos cargos quando ambos estão submetidos ao
regime de 40 horas semanais e um deles exige dedicação exclusiva.
2. O § 2º do art. 193 da Lei n. 8.112/1990 veda a utilização cumulativa do tempo de exercício de função ou cargo comissionado
para assegurar a incorporação de quintos nos proventos do servidor (art. 62 da Lei n. 8.112/1990) e para viabilizar a percepção da
gratificação de função em sua aposentadoria (art. 193, caput, da Lei
n. 8.112/1990). É inadmissível a incorporação de vantagens sob o
mesmo fundamento, ainda que em cargos públicos diversos.
3. O reconhecimento da ilegalidade da cumulação de vantagens não determina, automaticamente, a restituição ao
erário dos valores recebidos, salvo se comprovada a má-fé
do servidor, o que não foi demonstrado nos autos.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem-se firmado no
sentido de que, no exercício da competência que lhe foi atribuída
pelo art. 71, inc. III, da Constituição da República, o Tribunal de
Contas da União cumpre os princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal quando garante ao interessado como se deu na espécie - os recursos inerentes à sua defesa plena.
5. Ato administrativo complexo, a aposentadoria do servidor, somente se torna ato perfeito e acabado após seu exame e registro
pelo Tribunal de Contas da União. 6. Segurança parcialmente concedida”. (grifei) (MS 26.085, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
DJe 13.6.2008)
Com efeito, tal jurisprudência do STF não se atém apenas ao tema
de recebimento de valores indevidos por acumulação ilegal de cargos públicos, mas acerca de qualquer verba alimentar recebida por
servidor público, ou seja, nosso Excelso Pretório deixa claro que
somente poderá haver a cobrança de tais verbas alimentares se for
comprovada a má-fé no recebimento de tais valores:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SÚMULA STF 473.
PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA FÉ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR. HORAS
EXTRAS. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA.
1. A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos
eivados de erro ou ilegalidade (Súmula STF 473), porém o
reconhecimento da ilegalidade do ato que majorou o percentual das horas extras incorporadas aos proventos não determina, automaticamente, a restituição ao erário dos valores
recebidos, uma vez comprovada a boa-fé da impetrante, ora
agravada. Precedentes. 2. Encontra-se preclusa a questão envolvendo o não- reconhecimento de prescrição do ressarcimento em
relação às parcelas pretendidas e que são posteriores ao qüinqüênio
que antecederam à propositura da ação. 3. Agravo regimental improvido”. (grifei) (AI-AgR 490.551, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 3.9.2010)
Desta forma, resta claro que se não demonstrada nos autos a má-fé
do servidor no recebimento de tais valores, os mesmos não deverão
ser devolvidos.
Em sua defesa o defendente informa acerca do procedimento administrativo sofrido no âmbito da Administração Federal, tendo exercido a opção por um dos dois cargos no prazo concedido para tal após
notificação pelo INSS.
Acerca da opção, o art. 133 da Lei Federal 8.112/90 – aplicável ao
caso pois o defendente era também servidor público federal à época
– em seu §5º preceitua o seguinte:
Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o
art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata,
para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo
processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes
fases:(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
§ 5º A opção pelo servidor até o último dia de prazo para
defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá
automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) (grifo nosso)
Nesse sentido, conforme reconhecido no processo administrativo federal 352059.000517/2009-54 (fls. 1112/1128), a opção foi exercida dentro do prazo legal, configurando-se a boa-fé do servidor,
conforme previsto em lei.
Ademais, não havendo quaisquer provas nos autos acerca da pos-
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sível má-fé do responsável, entendemos que deva ser firmada a
boa-fé do mesmo, pois no que tange a boa-fé, verificamos que,
conforme princípio geral de direito, a mesma sempre se presume
(presunção “iuris tantum”, ou relativa), só cabendo falar em má-fé
quando efetivamente comprovada por quem incumbe acusar. Como
no caso em epígrafe não houve qualquer comprovação da má-fé
do defendente, cabe concluir pela boa-fé do mesmo no recebimento dos valores, inadmitindo, destarte, a condenação do mesmo no
ressarcimento ao erário estadual dos valores recebidos quando da
acumulação indevida de cargos públicos.
Cabe acrescentar, também, que o servidor prestou efetivamente os
serviços nas duas funções, impondo-se a contraprestação, sob pena
de enriquecimento ilícito do erário. Assim, não seria lícito que os
pagamentos recebidos sejam devolvidos, primeiro porque demonstrada a boa-fé do defendente ao exercer a opção no prazo quando
notificado, e segundo por os serviços terem sido efetivamente prestados pelo servidor, mesmo em acumulação indevida, o que, caso
contrário, daria ensejo a um enriquecimento ilícito inverso em prol
do Estado do Espírito Santo.
Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MÉDICO.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.
I - A acumulação lícita de cargos exige que se atenda ao requisito
da compatibilidade de horários, a teor do art. 119 da Lei 8.112/90.
II - As sanções do art. 12, da Lei 8.429/92 não são necessariamente
cumulativas, cabendo ao magistrado a sua dosimetria.
III - Não é devida a devolução dos valores percebidos a título de salários quando verificado que o trabalho foi efetivamente prestado, ainda que as nomeações tenham sido irregulares, visto que seria o mesmo que admitir enriquecimento
sem causa da União.
IV - Apelação provida em parte. Sentença reformada.
(AC 2003.41.00.005421-8/RO, Rel. Desembargador Federal Cândido Ribeiro. Terceira Turma. TRF1.Publicado em 21 de setembro de
2007.) (grifo nosso).
Ante o exposto, entende-se pela manutenção da irregularidade, porém pela não aplicação da pena de multa, por ter havido prescrição
da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas, conforme item 2
desta peça, e que seja afastada a responsabilidade do Sr. Roberto
Fortunato Fiorin pelo ressarcimento ao mesmo imputado, pelos fundamentos acima aduzidos.
Seguindo-se o trâmite regimental, foram encaminhados os autos ao
Ministério Público Especial de Contas, cujo representante, dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se à fl. 1156, concordando integralmente com o opinamento veiculado pela área técnica na
Instrução Técnica conclusiva – ITC 629/2016, com o qual também
concorda este Relator.
II- DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acompanhando, na totalidade, o opinamento da
área técnica e, do Ministério Público Especial de Contas, VOTO nos
seguintes termos:
1) Pela procedência da Denúncia, ante a violação ao disposto no
art. 37, XVI, da Constituição da República:
4.1.1. Acumulação indevida de cargos públicos
Base Legal: infração ao art. 37. Inciso XVI, da Constituição da
República.
Responsável: Roberto Fortunato Fiorin
2) Pelo Reconhecimento da prescrição relativa à aplicação da pena
de multa ao indício de irregularidade retratado na ITI 670/2014,
eis que a pretensão punitiva sancionatória, atribuída constitucionalmente a este E. Tribunal, extinguiu-se no decorrer do mês
de outubro do exercício de 2014, a teor do disposto no inciso II
do § 2º do art. 71 da LC 621/2012, ressaltando-se a competência
para atribuir débito ao responsável, conforme § 5º do art. 71 da Lei
Complementar n° 621/2012;
3) Acolher parcialmente as razões de justificativas apresentadas pelo responsável Roberto Fortunato Fiorin – Ex-Vice-Prefeito
da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES –, em razão da irregularidade acima citada, pelo afastamento da aplicação de multa
ao mesmo, com base na prescrição declarada no item 4.2.1 acima,
e pelo afastamento do ressarcimento imputado ao mesmo na ITI
670/2014, pelo reconhecimento da boa-fé do mesmo, dentre outros
fundamentos, conforme item 3.1 da ITC629/2016 e consoante as
razões neste voto expostas.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre membro do Ministério Público de
Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos.
ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4937/2008,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quatro de maio de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Julgar procedente a Denúncia, ante a violação ao disposto no
art. 37, XVI, da Constituição da República:
4.1.1. Acumulação indevida de cargos públicos
Base Legal: infração ao art. 37. Inciso XVI, da Constituição da República.
Responsável: Roberto Fortunato Fiorin;
2. Reconhecer a prescrição relativa à aplicação da pena de multa ao indício de irregularidade retratado na ITI 670/2014, eis que
a pretensão punitiva sancionatória, atribuída constitucionalmente a
este E. Tribunal, extinguiu-se no decorrer do mês de outubro do
exercício de 2014, a teor do disposto no inciso II do § 2º do art. 71
da LC 621/2012, ressaltando-se a competência para atribuir débito
ao responsável, conforme § 5º do art. 71 da Lei Complementar n°
621/2012;
3. Acolher parcialmente as razões de justificativas apresentadas pelo responsável Roberto Fortunato Fiorin, em razão da irregularidade acima citada, pelo afastamento da aplicação de multa
ao mesmo, com base na prescrição declarada no item 4.2.1 acima,
e pelo afastamento do ressarcimento imputado ao mesmo na ITI
670/2014, pelo reconhecimento da boa-fé do mesmo, dentre outros
fundamentos, conforme item 3.1 da ITC629/2016 e consoante as
razões expostas no voto do Relator.
4. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, Domingos
Augusto Taufner e o Conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti.
Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 04 de maio de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-478/2016 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3311/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - SÉLIA GOMES ROSA MARTINELLI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2013 –REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São
Gabriel da Palha, relativa ao exercício de 2013, sob a responsabilidade da Sra. Sélia Gomes Rosa Martinelli – Secretária Municipal de
Assistência Social.
As peças contábeis, tempestivamente encaminhadas a esta Corte
de Contas, foram analisadas pela 6ª Secretaria de Controle Externo, que expediu relatório constante das folhas 13/21 (Relatório
Técnico Contábil – RTC 389/2015) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação da agente responsável para
apresentação de justificativas quanto ao:
- não envio do inventário de bens móveis (item 4.3.1);
- divergência entre os valores do inventário de bens em almoxarifado e dos registrados nos demonstrativos contábeis (item 4.3.3).
Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na
Instrução Técnica Inicial – ITI 1978/2015 (fls. 22/23), propiciaram a citação da responsável para apresentação de suas justificativas, determinada monocraticamente pelo Auditor Relator João Luiz
Cotta Lovatti às folhas 25/26 (Decisão Monocrática Preliminar
nº 1944/2015).
Regularmente citada (fl. 27), a responsável exercitou seu direito de

www.tce.es.gov.br

Página 79

Segunda-feira, 6 de junho de 2016
defesa, apresentando suas justificativas e documentos comprobatórios às folhas 33/38.
Ao proceder à análise das justificativas apresentadas a 6ª Secretaria de Controle Externo, em Instrução Contábil Conclusiva – ICC
328/2015 (fls. 42/44), acata parcialmente as justificativas submetidas ao exame, sugerindo julgar REGULARES COM RESSALVA as
contas em apreço nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012.
Prosseguindo, nos termos regimentais, o Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas – NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 5814/2015, à folha 46, também sugerindo julgar
REGULARES COM RESSALVA as contas em apreço, nos termos dos
artigos 84, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012.
Por seu turno, o douto representante do Ministério Público de Contas,
Luciano Vieira, à folha 49, requer o retorno dos autos à área técnica,
em razão desta não ter indicado as providências saneadoras necessárias à correção da falha subsistente, em atendimento ao prescrito
no art. 86 do retro mencionado dispositivo legal.
Em atendimento ao pleito ministerial, foram expedidas a Manifestação Técnica MTP 73/2016 (fls. 53/54) e a Instrução Técnica Conclusiva Complementar ITC 495/2016 (fl. 56), ambas opinando pela
REGULARIDADE COM RESSALVA das contas, nos termos do art.
84, inciso II da Lei Complementar Estadual 621/2012, com quitação
à responsável e expedição de determinação ao instituto para que
a Norma Brasileira de Contabilidade NBCT 16.5 seja rigorosamente
observada por ocasião do registro contábil.
O douto representante do Ministério Público de Contas, Luciano Vieira, à folha 59, por considerar que as irregularidades remanescentes
não maculam as contas apresentadas em razão dos aspectos relevantes dos resultados da execução orçamentária e financeira apresentados ter sido adequadamente demonstrados, opina pela REGULARIDADE COM RESSALVA das contas na forma do art. 84, inciso
II, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c art. 161 do RITCEES e
expedição da determinação recomendada à folha 54, em razão de
restarem configuradas os seguintes indicativos de irregularidades:
- item 4.3.1 do RTC 389/2015 - Não envio do inventário de bens
móveis;
- item 4.3.3 do RTC 389/2015 - Divergência entre os valores do
inventário de bens em almoxarifado e dos registrados nos demonstrativos contábeis.
É o relatório.
No compulsar dos autos, vejo que a presente Prestação de Contas foi
considerada regular com ressalva pelos técnicos deste sodalício,
bem como pelo digno Representante do Ministério Publico de Contas,
assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas por ambos, que me permito acolhê-las, passando a fazer parte integrante
deste voto.
Pelo exposto, acompanhando o entendimento da área técnica e do
douto Ministério Público de Contas e obedecido o trâmite processual
legal, proponho VOTO no sentido de que seja julgada REGULAR
COM RESSALVA a presente prestação de contas anual do Fundo
Municipal da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de
São Gabriel da Palha referente ao exercício financeiro de 2013, sob
a responsabilidade da Senhora Sélia Gomes Rosa Martinelli, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012, dando
a devida quitação aos responsáveis nos termos do artigo 86 da Lei
acima mencionada, em razão de restarem configuradas os seguintes
indicativos de irregularidades:
- item 4.3.1 do RTC 389/2015 - Não envio do inventário de bens
móveis;
- item 4.3.3 do RTC 389/2015 - Divergência entre os valores do
inventário de bens em almoxarifado e dos registrados nos demonstrativos contábeis.
Ainda, nos termos do art. 86, em face às impropriedades remanescentes, proponho VOTO pela DETERMINAÇÃO ao(à) gestor(a) atual e ao contabilista responsável pelo Fundo Municipal da Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente de São Gabriel da Palha para que
seja a Norma Brasileira de Contabilidade NBCT 16.5 rigorosamente
observada quando dos registros contábeis, sob pena de sofrerem
sanções por violação às regras legais e regulamentares aplicáveis.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, ARQUIVEMSE OS AUTOS.
Em 06 de abril de 2016.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3311/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e sete de abril de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos da
proposta de voto do Relator, Auditor João Luiz Cotta Lovatti:
1. Julgar regular com ressalva a presente prestação de contas
anual do Fundo Municipal da Defesa dos Direitos da Criança e do
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Adolescente de São Gabriel da Palha, referente ao exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade da Senhora Sélia Gomes Rosa
Martinelli, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar nº
621/2012, dando a devida quitação à responsável, nos termos do
artigo 86 da Lei acima mencionada, em razão de restarem configurados os seguintes indicativos de irregularidades:
- item 4.3.1 do RTC 389/2015 - Não envio do inventário de bens
móveis;
- item 4.3.3 do RTC 389/2015 - Divergência entre os valores do inventário de bens em almoxarifado e dos registrados nos demonstrativos contábeis;
2. Determinar ao(à) gestor(a) atual e ao contabilista responsável
pelo Fundo Municipal da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Gabriel da Palha para que seja a Norma Brasileira
de Contabilidade NBCT 16.5 rigorosamente observada quando dos
registros contábeis, sob pena de sofrerem sanções por violação às
regras legais e regulamentares aplicáveis;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento o Senhor Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, Auditor, João Luiz
Cotta Lovatti, Relator, os Conselheiros José Antônio Almeida Pimentel
e Domingos Augusto Taufner. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 27 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
PORTARIA P 208
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012, de 8/3/2012,
RESOLVE:
declarar vago o cargo em comissão de Assessor de Controle Externo
ocupado pelo servidor Eduardo Elias, matrícula nº 202.529, a
contar de 10/05/2016, em virtude de seu falecimento.
Vitória, 02 de junho de 2016.
Conselheiro SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
ERRATA DA PORTARIA N nº 044, de 02 de junho de 2016 –
PUBLICADA EM 03/06/2016:
ONDE SE LÊ:
“Anexo Único da Portaria N nº 097, de 18 de novembro de
2015.”
LEIA-SE:
“Anexo Único da Portaria N nº 097, de 18 de dezembro de
2015.”
PORTARIA P 206
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012,
RESOLVE:
Revogar, a pedido, a Portaria P 204/2016, publicada no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES de 03/06/2016, somente no tocante
a designação do servidor WAGNER KORIMAN RONCONI DOS
SANTOS, matrícula 203.223, ocupante do cargo efetivo de Auditor
de Controle Externo, para exercer a atividade de coordenação
técnica FG-3 na SecexGoverno.
Vitória, 02 de junho de 2016.
Conselheiro SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Republicada por incorreção
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 6 de junho de 2016
PORTARIA P 207
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012 de 8/3/2012,
RESOLVE:
designar a servidora MARIZA DE SOUZA MACEDO, matrícula
nº 203.535, ocupante do cargo efetivo de Auditor de Controle
Externo, para exercer a atividade de coordenação técnica FG-3
na SecexGoverno, de acordo com o artigo 20, inciso V da Lei
Complementar nº 660, publicada no Diário Oficial de 21/12/2012.
Vitória, 02 de junho de 2016.
Conselheiro SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Republicada por Incorreção

[ATOS DA SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES]
ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
Data de disponibilização no DOE – TCEES: 18 de abril de 2016,
considerando-se publicado no dia 19 de abril de 2016.
Pag. 57.
PROCESSO - TC-1350/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - JOSÉ ADRIANO RAMOS
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RESPONSÁVEIS - ANDERSON PEDRONI GORZA, GUILHERME
GUERRA REIS, THAIZ DE SOUSA, VANESSA DO LIVRAMENTO
LUZ, NILTON BELINE DOS SANTOS E RASTRO CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA-ME
ADVOGADOS - TIAGO DAMIANI (OAB-ES Nº 19.696), PEDRO
AUGUSTO AZEREDO CARVALHO (OAB-ES Nº 12.623), GUILHERME
GUERRA REIS (OAB-ES Nº 10.983), FELIPE OSÓRIO DOS SANTOS
(OAB-ES Nº 6.381), CLÁUDIA RODRIGUES NASCIMENTO (OABES Nº 9.787), KARLA LYRIO DE OLIVEIRA (OAB-ES Nº 19.807),
LUCIANA DE OLIVEIRA SACRAMENTO (OAB-ES Nº 19.260), MILENA
GOTARDO COSME (OAB-ES Nº 19.148), ALINE DUTRA DE FARIA
(OAB-ES Nº 12.031), VICENTE DE FREITAS JALLES (OAB-ES Nº
23.718), WATT JANES BARBOSA (OAB-ES Nº 9.694)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDÃO - PREGÃO PRESENCIAL 68/2011 – 1)
PROCEDÊNCIA – MANTER IRREGULARIDADES – 2) AFASTAR
RESPONSABILIDADE DO EX-PREFEITO E DA CONTROLADORA
GERAL – 3) MULTA – 4) ARQUIVAR EM FACE DE ÓBITO – 6)
DETERMINAÇÃO – 8) ARQUIVAR.
Onde se lê:
“5- Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Itarana,
com fundamento no artigo 87, inciso VI, da Lei Complementar nº
621/2012:”;
Lê-se:
“5- Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Fundão,
com fundamento no artigo 87, inciso VI, da Lei Complementar nº
621/2012:”.
Odilson Souza Barbosa Junior
Secretário Geral das Sessões
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Segunda-feira, 6 de junho de 2016
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