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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-127/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO
TC-5681/2015
(APENSO:
TC1585/2004)
JURISDICIONADO
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ECOPORANGA
ASSUNTO
- RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
INTERESSADO
- SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BONFIM
ADVOGADO
- MILTRO JOSÉ DALCAMIN (OAB/ES 9.232)
EMENTA: TOMADA DE CONTAS - CONVÊNIO Nº 233/1998
- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 1) DECRETAR
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - 2) CONTAS
IRREGULARES
RESSARCIMENTO
RECURSO
DE
RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – PROVIMENTO – REGULAR
COM QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Trata este processo de Recurso de Reconsideração formulado
pelo Senhor Sebastião de Oliveira Bonfim, em face do Acórdão
TC 104/2015 que julgou irregulares as contas do recorrente, na
qualidade de Prefeito Municipal de Ecoporanga, relativas ao Convênio
233/1998, firmado entre o Estado do Espirito Santo e o Município
de Ecoporanga, condenando-o a ressarcir ao erário a importância
equivalente a 115.409,32 VRTE, em razão da alteração do objeto
conveniado se autorização da SEDU – desvio de finalidade
(item A2 da ITI 216/2010).
Por despacho deste Relator à fl. 30, foram os autos encaminhados
à SEGEX para instrução pela 8ª SCE, que se manifestou por meio
da Instrução Técnica de Recurso ITR 58/2015 (fls. 32-38),
opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela negativa
de seu provimento, mantendo-se a irregularidade descrita no
acórdão recorrido e a obrigação de ressarcimento.
O Ministério Público de Contas se manifestou às fls. 42, de acordo
com a ITR 58/2015.

Por despacho às fls. 44 vieram os autos a este Gabinete para
emissão de voto.
É o relatório.
2 Fundamentação
Examinado o processo, ratifico o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, e adoto, como
motivação de decisão, os fundamentos da Instrução Técnica de
Recurso ITR 58/2015, abaixo transcritos:
DO MÉRITO
Os autos referem-se ao Convênio 233/1998 firmado em 26/05/98
entre o Estado do Espírito Santo, com interveniência da SEDU e do
DEO, e o Município de Ecoporanga. O objeto deste Convênio foi a
construção de um centro de educação física anexo à EP “Itapeba”,
no valor de R$ 152.824,11, a serem repassados em quatro parcelas
iguais de R$ 38.206,02.
Observa-se do Acórdão TC – 104/2015 que, após a análise das
justificativas apresentadas pelos responsáveis, da Instrução
de Engenharia Conclusiva (IEC 45/2003), da Instrução Técnica
Conclusiva (ITC 5761/2013), e do Parecer do Ministério Público de
Contas (fls. 438/440), persistiu a seguinte irregularidade constante
da Instrução Técnica Inicial (ITI 216/2010):
1 – Alteração do objeto conveniado sem autorização da SEDU
– desvio de finalidade (item A.2 da ITI 216/2010).
Base legal: Cláusulas primeira e segunda, inciso III, alínea “a” do
Convênio nº 233/98; artigos 65 e 66 c/c artigo 116, caput, todos
da Lei nº 8.666/93; artigo 37, caput, da CRFB/88.
Segundo a auditoria, o ginásio foi construído numa área distante
cerca de 350 metros da escola, sem aprovação por parte da SEDU
e num local inadequado, sujeito a alagamentos, o que, aliado ao
pagamento indevido, resultou na paralisação e abandono da obra,
inviabilizando o reaproveitamento dos serviços já executados.
Ou seja: a construção da obra teria ocorrido em desvio de finalidade,
porque apesar de constar do Convênio que a construção seria anexa
a escola, tal ginásio foi construído numa área distante cerca de 350
metros da escola.
Nesse contexto, entendeu-se que a responsabilidade seria do
recorrente que, contrariamente ao disposto no Convênio, teria
alterado o local de construção da quadra de esportes sem prévia
comunicação ao DEO ou mesmo à SEDU, além de ter realizado a
obra ao lado de um córrego, local inadequado.
O recorrente, em suma, apresenta os seguintes argumentos para
afastar o ressarcimento ao erário a que foi condenado pelo Plenário
deste TCEES:
a decisão não deve prosperar, tendo em vista a regra contida no
inciso I, §2º, do art. 71, da Lei Orgânica do TCE/ES, que determina
que a pretensão punitiva do Tribunal de Contas prescreve em 5
anos;
não houve desvio de finalidade. A SEDU e o DEO não só estavam
cientes da distância em que o ginásio seria contruído como
autorizaram a realização da obra àquela distância.
a simples distância entre a quadra e a escola não caracteriza por
si só motivo relevante para a imputação de ressarcimento do
recorrente. Nesse sentido foi o entedimento do próprio Conselheiro
Relator;
a alegação de que teria conhecimento dos defeitos do terreno
destinado à construção do ginásio é totalmente improcedente.
Nunca foi técnico ou engenheiro civil/ambiental para detectar
que tal local era sujeito a alagamentos. Tal função cabia ao DEO,
esse sim perito e com profissionais qualificados para detectar as
irregularidades da área;
o que contribuiu para que a finalidade do Convênio não fosse
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almejada, qual seja, a utilização da quadra pela municipalidade, foi
um fato da natureza – inundação imprevisível, pois até o final de
sua gestão a então área nunca tinha sido sujeita a alagamentos,
tanto que a escola EP “Itapeba” nunca tinha sido inundada.
de acordo com Doc. Nº 02 juntado aos autos, em 05/01/2004 o
Prefeito de Ecoporanga da época decretou situação de emergência
tendo em vista a intensa precipitação pluriométrica que atingiu
toda a área municipal, com inundações e destruições de residências
urbanas, bueiros, estradas e muros de contenção, etc. Sendo assim,
não pode ser responsabilizado por tal caso fortuito.
DA PRESCRIÇÃO
O Acórdão TC – 104/2015, nos termos do voto do Relator Conselheiro
Rodrigo Chamoun, decretou a prescrição da pretensão punitiva
desda Corte de Contas nos termos do art. 71, da Lei Orgânica do
TCEES, com relação às várias irregularidades apuradas pela área
técnica.
Ocorre que o dever de ressarcir ao erário é imprescritível, conforme
disposição do §5º, do art. 71, da Lei Ogânica do TCEES. Assim,
embora prescrita a penalidade aplicável à irregularidade de
alteração do objeto conveniado sem autorização da SEDU (desvio
de finalidade), o respectivo ressarcimento ao erário não prescreve.
Dessa forma, uma vez comprovada nos autos a ocorrência de dano
injustificado ao erário, cujo valor é passível de ressacimento, não
há que se falar em prescrição.
DO DESVIO DE FINALIDADE
Quanto à construção do ginásio em área distante cerca de 350
metros da escola, sem aprovação da SEDU, insta salientar que a
eventual ciência dos secretários e servidores estaduais de educação
à época dos fatos não elide a responsabilidade do recorrente. A
responsabilidade nos processos dos Tribunais de Contas origina-se
de conduta comissiva ou omissiva do agente, dolosa ou culposa,
cujo resultado seja a violação dos deveres impostos pelo regime
de direito público aplicável àqueles que administram recursos do
Estado ou ainda aos que, sem deter essa condição, causarem
prejuízo aos cofres públicos.
De acordo com o Convênio nº 233/98, sua finalidade era “estabelecer
os Termos de compromissos entre as partes, para a construção de
um Centro de Educação Física, anexo a “EP Itapeba”. (grifou-se)
No entanto, a obra foi realizada a 350 metros da escola, descumprindo
a cláusula primeira do convênio e deixando de alcançar a finalidade
almejada, pois um centro de educação física a 350 metros da
escola, se não impede a prática de esportes pelos alunos, dificulta-a
muito, pois há perda de tempo nos deslocamentos, exposição a sol
e chuva e saída dos alunos do ambiente escolar.
Ademais, houve infringência à cláusula segunda, inciso III, alínea
“a”, do convênio, visto que a Prefeitura obrigou-se a “submeter
previamente à aprovação do DEO, os projetos técnicos e as
especificações das obras, bem como as alterações que se fizerem
necessárias à execução do objeto conveniado, para as retificações
devidas”.
Ao decidir, por conta própria, modificar o local de construção da
obra, sem autorização formal, escrita, da SEDU, o defendente agiu,
pelo menos, com imprudência.
Corroborando com o voto do Relator, entende-se que a simples
distância entre a quadra e a escola não caracteriza por si só motivo
relevante para a imputação de ressarcimento ao recorrente. Ocorre
que, além da distância, a escolha do terreno não foi devidamente
motivada e a obra não foi expressamente autorizada pela SEDU,
após tramitação legal de pedido de alteração. Sendo assim, a
obra, construída em local inadequado, sujeito a alegamentos, não
atendeu ao interesse público almejado pelo convênio, gerando
gasto que deve ser ressarcido ao erário pelo gestor.
Não há como aceitar o argumento do recorrente de que nunca foi
técnico ou engenheiro civil/ambiental e, sendo assim, não poderia
detectar que tal local era sujeito a alagamentos. Ora, quando
deixou de submeter os projetos técnicos e especificações das obras
ao órgão competente para tanto, assumiu o risco do insucesso da
construção, atuando de forma totalmente irregular.
Da mesma forma, não pode prosperar a alegação de que a
finalidade do Convênio não foi atingida em função de um fato da
natureza – inundação imprevisível. Quando o defendente, sem
autorização da SEDU, contrariou os termos do convênio e alterou o
local de construção da obra, indicando como apto a receber a obra
um terreno ao lado de um córrego, sujeito a alagamentos, tomou
para si a responsabilidade pelos danos advindos desta má-escolha.
Se sua intenção é demonstrar que a área indicada para a contrução
do ginásio não era imprópria, cumpre-lhe trazer aos autos a devida
comprovação, sendo insuficiente para tanto um Decreto declarando
situação de emergência que provocou inúmeros alagamentos no
Município de Ecoporanga em 2004.
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Por fim, entende-se que o recorrente, ao construir a quadra de
esportes numa área distante cerca de 350 metros da escola, sem
aprovação por parte da SEDU e em local inadequado, inviabilizando
o reaproveitamento dos serviços já executados e configurando
desperdício de recursos públicos, violou princípios expressos no
caput do artigo 37, da Constituição Federal de 1988.
Houve violação ao princípio da legalidade, pois deixou de cumprir
à exatidão os termos do convênio e legislação correlata; da
moralidade, pois atuou em afronta aos padrões médios exigidos de
qualquer cidadão e, em especial, daqueles que se colocam como
representantes de uma coletividade, e ao princípio da eficiência, na
medida em que realizou a obra em local inadequado, inviabilizando
o reaproveitamento dos serviços executados, ocasionando prejuízos
aos munícipes daquela localidade.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade
descrita no Acórdão TC – 104/2005, devendo o recorrente ressarcir
ao erário a importância de R$ 114.618,06, equivalente a 115.409,32
VRTE, referente ao total de recursos repassardos ao Município e
gastos em despesas cujo interesse público não foi evidenciado.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e
legais, corroborando o entendimento da área técnica exarado na
Instrução Técnica de Recurso ITR 58/2015 e do Ministério
Público de Contas, VOTO pelo conhecimento do presente Recurso
de Reconsideração, interposto pelo Senhor Sebastião de Oliveira
Bonfim em face do Acórdão TC 104/2015, para que no mérito
lhe seja negado provimento, mantendo-se o referido acórdão
pela irregularidade da prestação de contas relativa ao Convênio
233/1998, assim como a obrigação de ressarcir ao erário a
importância equivalente a 115.409,32 VRTE.
VOTO VENCEDOR
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Sebastião
de Oliveira Bonfim inconformado com o Acórdão TC 104/2015 de fls.
466/490, proferido nos autos TC 1585/2004 (apenso), que imputou
ressarcimento decorrente de alteração do objeto conveniado sem
autorização da SEDU – desvio de finalidade relativo ao Convênio
nº 233/1998 firmado entre o Estado do espírito santo com
interveniência da SEDU e do DEO com o Município de Ecoporanga.
Na sessão ordinária desta Corte de Contas ocorrida em 10 de
novembro passado, pedi vista dos autos para exame mais acurado
da matéria e do voto proferido pelo eminente Relator, o Conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Na ocasião, o ilustre Relator, acompanhando a conclusão do corpo
técnico e ministerial, votou pelo não provimento do recurso,
conforme consignado na parte dispositiva do seu voto, que ora
reproduzo:
“Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e
legais, corroborando o entendimento da área técnica exarado na
Instrução Técnica de Recurso ITR 58/2015 e do Ministério
Público de Contas, VOTO pelo conhecimento do presente Recurso
de Reconsideração, interposto pelo Senhor Sebastião de Oliveira
Bonfim em face do Acórdão TC 104/2015, para que no mérito
lhe seja negado provimento, mantendo-se o referido acórdão
pela irregularidade da prestação de contas relativa ao Convênio
233/1998, assim como a obrigação de ressarcir ao erário a
importância equivalente a 115.409,32 VRTE”.
Peço vênia ao eminente Relator para apresentar divergência, que
ora passo a me manifestar.
De plano devo anotar que o Recorrente se insurgiu quanto ao
ressarcimento imposto em sede de Acórdão TC 104/2015 prolatado
nos autos do TC 1585/2004, em razão do alcance da prescrição
ocorrida nas demais irregularidades descritas naqueles autos.
A matéria recursal refere ao Convênio nº 233/98 firmado entre
o Governo do Estado e o Município de Ecoporanga objetivando a
construção de um Centro de Educação Física anexo à Escola Pública
Itapeba, onde o Plenário desta Corte de Contas, acompanhando
o entendimento técnico, condenou o Recorrente à devolução dos
valores repassados a título de convênio, pois verificou que o ginásio
foi construído numa área distante cerca de 350 metros da escola
sem aprovação prévia por parte da SEDU e em local inapropriado,
sujeitos a alagamentos conforme declaração de moradores do local
resultando na paralisação e abandono da obra, inviabilizando o
reaproveitamento dos serviços já executados.
Pois bem, compulsando do processo administrativo nº 13438271
em apenso que deflagrou o Convênio em apreço, verifico que o
Município de Ecoporanga encaminhou documentos à Secretaria de
Estado de Educação para a construção de um Centro de Educação
Física do Distrito de Itapeba, no valor de R$ 152.824,11 em março
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de 1998, visando atender a demanda de 235 alunos.
O Convênio foi firmado em maio de 1998 em quatro parcelas de R$
38.206,02 conforme consta do Cronograma de Desembolso à fl. 22.
A primeira parcela foi repassada em 16/06/98, a segunda parcela
foi repassada em 38.206,02 e a terceira parcela foi repassada em
08/05/00. As parcelas foram repassadas após homologação por
parte da SEDU da prestação de Contas do Convênio constando,
inclusive, o Relatório de Vistoria de Obras emitido pelo DEO (fl.122
do processo administrativo).
À fl. 126 do processo administrativo, o Recorrente em 19 de agosto
de 2000 encaminhou os documentos para prestação de contas da
3ª parcela. Em setembro de 2000 a SEDU observando que a 3ª
parcela estava pendente de documentos, encaminhou Ofício ao
Recorrente solicitando a regularização da prestação de contas (fl.
145 do processo administrativo).
Em 15 de dezembro de 2000, o Recorrente encaminhou a
documentação faltante à SEDU para análise e prosseguimento do
Convênio (fl. 148).
Em janeiro de 2001, a SEDU observando que não houve aplicação
dos recursos no mercado financeiro por parte do Município no
período de maio a agosto de 2000, solicita a restituição do valor
de R$ 202,54, valor que poderia ser depositado na conta do
Convênio para ser utilizado no objeto do mesmo ou devolução após
a prestação de contas. (fl.155 do processo administrativo).
Lado outro, consta à fl. 156/157 onde o engenheiro – Flávio José M.
Grando em abril de 2002, faz algumas observações em relação ao
convênio, concluindo pela necessidade de visitar o local das obras;
solicitar parecer da PGE acerca da legalidade da licitação; solicitar
ao atual prefeito os documentos faltantes.
Em novembro de 2002, o DEO realizou vistoria na obra informando
que o percentual físico executado é de 60% enquanto que o
financeiro repassado é de 75% (fl. 161).
Os autos do processo administrativo foram encaminhados em
janeiro de 2003 para a Auditoria Geral do Estado que conforme
Parecer ASS/AGE nº 009/2003 de fls. 177/178 datado de março de
2003, sugere a instauração de Tomada de Contas.
A SEDU em agosto de 2003 adotou medidas visando regularizar a
pendência junto ao Município de Ecoporanga, instaurando Tomada
de Contas em dezembro de 2003.
Consta no Processo Administrativo de Tomada de Contas à fl. 20
o Relatório de Vistoria de Obras onde o Engenheiro Civil da SEDU
concluiu que:
A quadra encontra-se a 350 m de distância da escola;
A quadra encontra-se ao lado de um córrego e em estado de
abandono;
A quadra foi construída em local inadequado, pois segundo
moradores da localidade e também verificado na vistoria que em
tempo de chuva intensa a quadra fica cerca de 50 cm totalmente
alagada;
O Recurso repassado deverá ser devolvido pelo Município
O Recorrente exerceu o mandato de Prefeito durante os exercícios
de 1997 a 2000.
Fiz estas observações demonstrando a ordem cronológica dos
fatos para registrar que até meados de dezembro de 2000 quando
Recorrente exercia o cargo de Prefeito junto ao Município de
Ecoporanga, adotou os procedimentos adequados para a realização
e finalização do Convênio. Explico.
Em primeiro plano, quanto ao aspecto de a obra da quadra esportiva
estar localizada a 350 metros da escola, por si só, não configura
desvio de finalidade como, de fato foi rechaçado pelo Relator de
piso do acórdão recorrido.
Em segundo plano, no caso concreto, observei ás fls. 21, 42 a
47 do processo administrativo nº 1338271 e fl. 97 do processo
administrativo nº 14087359 que o DEO realizou vistoria da obra,
sempre fazendo ressaltar que a quadra estava localizada a cerca
de 350 metros da escola, não fazendo qualquer ressalva quanto a
possível inadequação do local (alagamento).
Nesse aspecto, entendo que as alegações recursais de que o
Recorrente não seria expert no assunto para delimitar quanto à
possibilidade ou não da realização de obra em terreno supostamente
inadequado merece prosperar, pelo fato de que os engenheiros da
Prefeitura e do próprio DEO em momento algum ao longo de dois
anos do convênio fizeram qualquer menção sobre tal fato.
Cabe relevo registrar que somente em 2003 que o engenheiro da
SEDU trouxe a lume a suposta inadequação do local, quando o
Recorrente já não mais exercia o mandato de Prefeito. Lado outro,
trouxe como fundamento a vistoria realizada e depoimento de
moradores da região não sendo acostado aos autos qualquer estudo
com a metodologia empregada para que restasse demonstrada de
forma hábil a possível inadequação do terreno, o que entendo ser
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frágil esta afirmação a ponto de imputar responsabilidades.
O Recorrente informa que até o final de sua administração
(31/12/2000) a área nunca sofreu alagamento e tem ciência que no
dia 05/01/2004 em razão das fortes e intensas chuvas que ocorreu
no Município de Ecoporanga, o Prefeito daquela ocasião decretou
situação de emergência, em decorrência de várias inundações,
destruições de residências urbanas, bueiros, pontes, muros de
contenção, deslizamentos de barreiras, entre outros.
Em terceiro plano, observo que em relação ao percentual repassado
(75%) e o executado (60%) onde a municipalidade, a SEDU por meio
de ofício instou o Município, na pessoa do então Prefeito Francisco
Roberto Figueiredo Lopes para manifestar sobre a divergência,
quedando-se silente, conforme se depreende do documento de fl.
44 do Processo Administrativo nº 43823874.
Não há qualquer menção ou documento trazido aos autos de que o
Recorrente teve conhecimento deste fato quando da realização da
Tomada de Contas pela SEDU.
Nesse quadrante, penso que a paralização da obra em decorrência
da não explicação das pendências não poderá ser imputada ao
Recorrente, pois sequer era o Prefeito na época e, relembrando
até o final de seu mandato agiu com prudência para solucionar os
problemas até então detectados e de seu conhecimento.
Verifico, ainda, à fl. 43 do Processo Administrativo nº 43823874
que a Tomada de Contas promovida pela SEDU foi finalizada em
26/03/2004 concluindo pela irregularidade na aplicação do valor
de R$ 5.730,00 correspondente a 15% da parcela repassada e não
executada do convênio. Posteriormente, encaminhada a Tomada de
Contas concluída para este Tribunal, foi promovida a notificação
a SEDU para complementação da TCE que após vistoria da obra
em 19/02/2009 onde além da localização, da suposta construção
em local inadequado a obra encontrava-se em completo estado de
abandono, concluindo o relatório pela devolução total dos recursos
repassados e apontado diversos responsáveis.
Embora este Tribunal tenha imputado a responsabilidade tão
somente ao ora Recorrente, excluindo os demais responsáveis, creio
que neste caso concreto a decisão atacada merece reforma pelas
razões acima elencadas, quais sejam: (i) Localização do ginásio
afastado 350 metros por si só não configura desvio de finalidade;
(ii) Durante a gestão do Recorrente (1998 a 2000) não houve
qualquer manifestação quanto a possível inadequação do terreno
sujeito a alagamento, por parte de engenheiros do Município e do
DEO; (iii) A afirmação de que o terreno estaria sujeito a alagamento
não foi comprovado por meio de estudo técnico e sim de oitiva de
moradores da região; (iv) A execução da obra durante o mandato do
Recorrente seguiu o curso normal; (v) Após pendência na prestação
de contas da 3ª parcela já ultrapassado o mandato do Recorrente os
sucessores não adotaram qualquer medida para sanar e retomar as
obras; (vi) O abandono da obra não foi ocasionada pelo Recorrente.
Face ao exposto, divergindo do eminente Relator VOTO
pelo conhecimento do recurso e quanto ao mérito pelo seu
PROVIMENTO para reformar o Acordão TC 104/2015 julgando
regular a Prestação de Contas em relação ao Convênio nº 23/1998
sob a responsabilidade do Sr. Sebastião de Oliveira Bonfim durante
os exercícios de 1998 a 2000.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5681/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de
fevereiro de dois mil e dezesseis,
1. À unanimidade, preliminarmente, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, conhecer o
Recurso de Reconsideração:
2. No mérito, por maioria, nos termos do voto vencedor do
Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel dar provimento ao
recurso para reformar Acórdão TC-104/2015, julgando regular a
Prestação de Contas em relação ao Convênio nº 23/1998;
3. À unanimidade, arquivar 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. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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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. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
Lido na sessão do dia 31/05/2016
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC- 361/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO          	
TC-9000/2013
(APENSOS:
TC1269/2005; TC-2490/2005; TC-1708/2008; TC-7240/2011)
JURISDICIONADO
- CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ASSUNTO         
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECORRENTE
- CLAUDIO SPINASSÉ
ADVOGADOS
- NILSON FRIGINI (OAB/ES Nº 3003), EDIMAR
MOLINARI (OAB/ES Nº 14655) E FLÁVIA SPINASSÉ FRIGINI (OAB/
ES Nº 17452)
EMENTA:
CLÁUDIO
SPINASSÉ
PRESIDENTE
DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PRESTAÇÃO DE
CONTAS - EXERCÍCIO DE 2004 - CONTAS IRREGULARES RESSARCIMENTO - MULTA - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
- PROVIMENTO PARCIAL - EXCLUIR RESSARCIMENTO (ITENS
1.2 E IV) - RETIFICAR RESSARCIMENTO DOS ACÓRDÃOS
TC-739/2007 E TC-393/2008 - RECURSO DE REVISÃO CONHECER PARCIALMENTE - NEGAR PROVIMENTO - MANTER
ACÓRDÃO TC-089/2010 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – MANTER OS TERMOS
DO ACÓRDÃO TC-465/2013 - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração,
interpostos pelo senhor Cláudio Spinassé, Presidente da Câmara
Municipal de Aracruz, no exercício de 2004, em face do Acórdão TC
nº 465/2013, prolatado nos autos do Processo TC nº 7240/2011
– Recurso de Revisão, que conheceu parcialmente aquele recurso,
para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os termos do
Acórdão TC nº 089/2010, prolatado às folhas 242/244 dos autos do
Processo TC nº 1708/2008.
O Embargante, em síntese, alega que houve omissão, obscuridade
e contradição no v. Acórdão atacado, no que se refere à abordagem
de pontos inerentes à realidade jurídica do processo administrativo,
expondo suas razões e questionamentos.
Alega também o Embargante, que o “julgamento tornou-se omisso/
obscuro/contraditório nos referidos pontos, ora por não declinar a
origem da natureza jurídica do recurso de revisão; ora por não
analisar tecnicamente os itens do recurso de revisão; ora por
admitir o recurso e não promover a análise de mérito dos itens
de rebatimento obrigatório; ora por não reconhecer a mudança de
paradigma da Corte e, ora por deixar de analisar e fundamentar
todos os pontos do recurso de revisão, inclusive quanto ao controle
de constitucionalidade”.
Aduz o Embargante, com fundamento na Lei Complementar nº
032/1993, que busca com estes embargos declaratórios a resposta
aos seguintes pontos, alvo dos questionamentos, litteris:
a) Qual o fundamento constitucional para o exercício do controle de
Constitucionalidade pelo Tribunal de Contas?
b) O v. Acórdão, ao admitir o recurso de revisão com fundamento
em violação literal da lei (84, lI), não estaria obrigado a analisar os
itens 2.1.3 (fls. 19 a 22), 2.1.4 (fls. 23 e 24), 2.2 (fls. 24 a 27),
2.2.1 (fls. 28 a 32), 2.2.2 (fls. 32 a 33), 2.3 (fls. 33 a 38), 2.3.2
(fls. 39 a 41) e 2.3.3 (fls. 42 a 43) do recurso de revisão?
Por fim, requer o Embargante que os presentes embargos sejam
conhecidos e providos, bem como pelo pronunciamento acerca dos
pontos acima mencionados.
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
1) DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
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Da análise dos autos, verifico que o embargante foi notificado
do teor do v. Acórdão atacado em 04/11/2013 (fls. 97/98 do
Processo TC nº 7240/2011), interpondo os presentes Embargos de
Declaração em 08/11/2013.
Assim sendo, entendo que os Embargos de Declaração interposto é
tempestivo e o embargante possui interesse e legitimidade, razão
pela qual conheço dos embargos opostos, às folhas 01/10 dos
presentes autos, pelo Sr. Cláudio Spinassé, Presidente da Câmara
Municipal de Aracruz, no exercício de 2004.
2) DA OBSCURIDADE, OMISSÃO e CONTRADIÇÃO ALEGADA
PELO EMBARGANTE.
Verifico da análise dos autos que consta da peça inicial manifestação
do embargante, acerca do ocorrido nos autos, nos seguintes termos:
[...]
Pergunta-se:
1. Qual a base legal que orienta, sustenta e garante que o
recurso de revisão possui natureza de ação rescisória segundo a
lei complementar n.º 32/1993?
2. O Tribunal de Contas utilizou a natureza jurídica do
recurso de revisão da Lei Complementar n.º 32/1993 ou a
Lei Complementar n.º 621/2012?
3. O v. Acórdão explicita que o recurso de revisão do Embargante
não se amolda as hipóteses do art. 84, inciso I, IlI, IV a V; porém,
admite o recurso de revisão em face da impossibilidade
de controle de constitucionalidade - art. 84, inciso lI. Qual
é o fundamento para o Tribunal admitir o recurso e não
analisar os elementos fáticos relacionados ao Controle de
Constitucionalidade, consoante a discussão a respeito de violação
literal de lei?
4. Qual o fundamento para que o Tribunal apure a violação
literal da lei e não discuta o respectivo rebatimento para os
itens 2.1.3 (fls. 19 a 22), 2.1.4 (fls. 23 e 24), 2.2 (fls. 24 a
27), 2.2.1 (fls. 28 a 32), 2.2.2 (fls. 32 a 33), 2.3 (fls. 33 a
38), 2.3.2 (fls. 39 a 41) e 2.3.3 (fls. 42 a 43) do recurso de
revisão?
5. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo mudou
paradigma de controle dos gastos com telefone celular
durante a tramitação do processo do Embargante -, ParecerConsulta n. 030/2003 e decisões (inclusive decisão em face
do Município de Presidente Kennedy juntado aos autos por
meio do recurso de revisão). A mudança de paradigma não
autoriza a revisão da condenação do Embargante?
6. Pelo compulsar dos autos, a Corte de Contas não deveria expor
os fundamentos que autorizam o exame da Constitucionalidade da
Resolução da Câmara Municipal de Aracruz n.0569/2001?
7. Por qual motivo o Tribunal de Contas não analisou a tese
de impossibilidade de controle de constitucionalidade
da Resolução n.º 569/2001? O Tribunal de Contas, na
medida em que analisou a possibilidade de controle de
constitucionalidade para o item “subsidio”, não deveria ter
realizado o mesmo para o item “resolução n.0569/2001?
8. É possível que o Tribunal de Contas declare inconstitucional um
ato normativo do Poder Legislativo mesmo não estando investido
na qualidade de um dos Poderes da Federação?
9. Qual é o fundamento constitucional que ampara o
direito das Cortes de Contas realizarem o controle de
Constitucionalidade, na medida em que o STF, na qualidade
de corte Constitucional do Brasil, desde o ano de 2003,
proferiu manifestação afirmando que os Tribunais de Contas
não podem fazer o controle de Constitucionalidade? – grife e
negritei
O embargante argumenta, ainda, a ocorrência de obscuridade,
omissão e contradição no v. Acórdão atacado no v. Acórdão
embargado, conforme questionamentos constantes dos itens 1 ao
9, elencados às folhas 02/03 da peça inicial, vez que os pontos
questionados, “ora por não declinar a origem da natureza
jurídica do recurso de revisão; ora por não analisar
tecnicamente os itens do recurso de revisão; ora por admitir
o recurso e não promover a análise de mérito dos itens de
rebatimento obrigatório; ora por não reconhecer a mudança
de paradigma da Corte e, ora por deixar de analisar e
fundamentar todos os pontos do recurso de revisão, inclusive
quanto ao controle de constitucionalidade”.
Argumenta, também, o Embargante, que busca resposta a “qual
o fundamento constitucional para o exercício do controle de
Constitucionalidade pelo Tribunal de Contas” e o “v. Acórdão, ao
admitir o recurso de revisão com fundamento em violação
literal da lei (84, lI), não estaria obrigado a analisar os itens
2.1.3 (fls. 19 a 22), 2.1.4 (fls. 23 e 24), 2.2 (fls. 24 a 27), 2.2.1
(fls. 28 a 32), 2.2.2 (fls. 32 a 33), 2.3 (fls. 33 a 38), 2.3.2 (fls. 39
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a 41) e 2.3.3 (fls. 42 a 43) do recurso de revisão”.
Denota-se da decisão embargada, no que tange ao item enfrentado
que, de fato, existe omissão e contradição na decisão em análise,
vez que conforme ali fundamentado, a manutenção do Acórdão
TC nº 465/2013, exarado nos autos do Processo TC n° 7240/2011
se refere as contas, relativas ao exercício de 2004, na Prefeitura
Municipal de Aracruz e, em havendo, violação literal da lei, tal
enfrentamento deve ser objeto de explicitação, de motivação, em
face do disposto no art. 90, da Carta Magna, litteris:
[...]
IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos,
às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em
casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado
no sigilo não prejudique o interesse público à informação. – grifei
e negritei
No lecionar do Mestre Nelson Nery Júnior: Fundamentar significa
o magistrado dar as razões, de fato e de direito, que o
convenceram a decidir a questão daquela maneira, a
fundamentação tem implicação substancial e não meramente
formal, donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões
postas a seu julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua
decisão [...]
Assim sendo, as razões do embargante de fato se prestam
a demonstrar que não houve o necessário enfrentamento
da questão, inclusive no que se refere à apreciação de
constitucionalidade por parte das Cortes de Contas, e,
conquanto estejamos em integração de julgados, esta não se
presta a modificar a parte da decisão embatida que ensejou
nulidade, como in casu.
Os embargos de declaração não se prestam a suprir nulidade, tal
qual decidido pelo Tribunal Regional Federal da 1º Região, verbis:
[...]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. PREMISSA EQUIVOCADA
DO JULGADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de
declaração afiguram-se instrumento processual adequado para
sanar as contradições, obscuridades ou omissões, bem como
corrigir eventuais erros materiais. 2. Julgado o feito a partir
de errônea premissa, dissociada da discussão dos autos,
impõe-se sua nulidade para que outro seja proferido em
seu lugar. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes, para declarar a nulidade do acórdão embargado.
(TRF-1 - EDAG: 46487 BA 0046487-14.2010.4.01.0000, Relator:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data
de Julgamento: 14/12/2012, OITAVA TURMA, Data de Publicação:
e-DJF1 p.1193 de 01/03/2013) - grifei e negritei
Desta maneira, entendo que assiste razão ao embargante,
sobretudo sobre a premissa decisória indicada, não havendo
delimitação, tampouco motivação quanto à questão de apreciação
de constitucionalidade por parte das Cortes de Contas, bem como
decisão quando à violação literal da lei, que ensejara o conhecimento
do recurso de revisão.
Afinal este assim se pronunciou: “ora por não declinar a origem
da natureza jurídica do recurso de revisão; ora por não
analisar tecnicamente os itens do recurso de revisão; ora
por admitir o recurso e não promover a análise de mérito dos
itens de rebatimento obrigatório; ora por não reconhecer a
mudança de paradigma da Corte e, ora por deixar de analisar
e fundamentar todos os pontos do recurso de revisão,
inclusive quanto ao controle de constitucionalidade”.
Deste modo, os embargos opostos pelo embargante devem ser
acolhidos, tendo em vista existir omissão e contradição no v. Acórdão
TC nº 465/2013, então atacado, a ensejar o reconhecimento de
ausência de motivação, porquanto, é de se declarar sua nulidade,
em face da ocorrência de matéria de ordem pública.
Em sendo assim, no que se refere ao v. Acórdão TC nº 465/2013,
prolatado nos autos do Processo TC nº 7240/2011 (Recurso de
Revisão), em apenso, deve ser tornado insubsistente em todos os
seus termos, a fim de que outro venha a ser proferido em seu lugar.
Ante ao exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e pelo
ACOLHIMENTO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
pelo Sr. Cláudio Spinassé, Presidente da Câmara Municipal de
Aracruz, no exercício de 2004, em face do Acórdão TC nº 465/2013,
prolatado nos autos do Processo TC nº 7240/2011 (Recurso
de Revisão), em apenso, por ausência de fundamentação
suficiente, desconstituindo-se o v. Acórdão atacado para que
outro seja prolatado em seu lugar.
VOTO, ainda, no sentido de que sejam os autos encaminhados ao

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

Página 5
Gabinete do relator para providências supervenientes.
É como voto.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO
CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 - Relatório
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração
interpostos pelo CLÁUDIO SPINASSÉ, em face do Acórdão TC
465/2013 – que, à unanimidade, em julgamento de pedido de
Revisão, foi acolhido o voto do Conselheiro em substituição João Luiz
Cotta Lovatti, para manter os termos do Acórdão TC-089/2010,
este resultante do julgamento do Recurso de Reconsideração, de
relatoria do Conselheiro em Substituição Marco Antonio da Silva, e
com o qual este Tribunal prolatou decisão mantendo as seguintes
irregularidades:
I. Da remuneração dos agentes políticos:
I.1 Aumentos irregulares nos subsídios dos vereadores através
da Lei Municipal nº 2.552/03, no valor total de R$ 288.864,00,
equivalente a 194.050,78 VRTE’s – infringência aos artigos 39,
parágrafo 4º, e 37, inciso X, da Constituição Federal, ao Parecer/
Consulta TC-013/2003 e aos Princípios da Autonomia dos Entes
Federativos, do Planejamento e da Transparência;
II. Ausência de Licitação: realização de duas licitações na modalidade
“Convite” para locação de 04 (quatro) veículos, ultrapassando
o limite máximo permitido para esta modalidade de licitação –
infringência ao artigo 23, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93;
III. Gastos com telefonia móvel:
III.1 Pagamento de contas de celulares para os Vereadores no valor
de R$1.957,66 equivalente a 1.315,10 VRTE’s – infringência ao
artigo 37, caput, da Constituição Federal, e ao Parecer/Consulta
TC-030/2003;
III.2 Gasto a maior com o pagamento da conta de celular do
Presidente da Câmara, no valor de R$ 4.158,54, equivalente a
2.763,37 VRTE’s - infringência ao artigo 37, caput, da Constituição
Federal, e ao Parecer/Consulta TC-030/2003;
Em razão do que restou, ao final, a imposição de obrigação do
recorrente de ressarcir ao erário a importância correspondente a
198.159,48 VRTE (cento e noventa e oito mil, cento e cinquenta e
nove VRTE e quarenta e oito centésimos), relativa a irregularidades
apontadas, mantendo-se a imputação de pagamento de multa no
valor correspondente a 1.000 (mil) VRTE.
Conforme se nota, o Acórdão que rejeitou o pedido de Revisão,
em seu conteúdo de mérito, apenas manteve na inteireza o teor
do Acórdão TC-089/2010, do qual fora aberto prazo para a
apresentação de Embargos de Declaração inclusive para o senhor
CLÁUDIO SPINASSÉ, vide Termo de Notificação n. 700/2010, f.
245-250 do TC 1708/2008.
No entanto, conforme se verifica das folhas 256-259 do TC
1708/2008, o prazo correu in albis, ou seja, sem que o ora
recorrente embargasse os termos do Acórdão que julgou o pedido
de Reconsideração, do qual derivou decisão que foi mantida no
julgamento que negou provimento ao pedido de Revisão (Acórdão
TC 465/2013).
Em seu pedido de Revisão, o senhor CLÁUDIO SPINASSÉ, como
bem assinalou a 8ª Secretaria de Controle Externo no trecho
adiante transposto, apenas repisou os argumentos já enfrentados
no Recurso de Reconsideração, quando também lhe foi ofertada
a oportunidade, mas não utilizada, a oportunidade de embargar
acerca de possível omissão, obscuridade ou contradição.
Nos itens 2.1.3 (fls. 19 a 22), 2.1.4 (fls. 23 e 24), 2.2 (fls. 24 a 27),
2.2.1 (fls. 28 a32), 2.2.2 (fls. 32 a 33), 2.3 (fls. 33 a 38), 2.3.2 (fls.
39 a 41) e 2.3.3 (fls. 42 a 43) o interessado busca rediscutir, em
sede de Recurso de Revisão, matéria já suficientemente enfrentada,
inclusive em sede de Recurso de Reconsideração (fls. 186 a 189;
191 a 196), e que não se subsume a nenhuma das hipóteses
previstas no art. 84 da Lei Complementar nº 32/93.
Pelo que se colhe da peça de instrução técnica da 8ª SCE, a matéria
apresentada como argumentos no Recurso de Reconsideração e
repisada no Pedido de Revisão, relacionada nos itens aqui referidos,
inclui os seguintes temas:
a) constitucionalidade da lei municipal;
b) alegação de incompetência do Tribunal para exercício do controle
de constitucionalidade, de ausência de prova de dolo quanto
à violação da autonomia do ente federativo, do planejamento e
transparência orçamentaria, ausência de dano ao erário;
c) lei herdada de exercício anterior.
Toda essa matéria já foi exame no Recurso de Reconsideração
(f. 183-244 do TC 1708/2008), quando foram afastadas as
irregularidades atinentes aos itens I.2, no valor de 47.230,95 VRTE,
e IV, no valor de 76.522,71 VRTE.
Em seu Pedido de Revisão, o ora embargante repisou todos esses
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temas, inclusive na sustentação oral de sua defesa, que foram mais
uma vez examinados pela área técnica, pelo Ministério Publico de
Contas e pelo Relator do expediente revisional (f. 48-95 do TC
7240/2011).
Agora, em expediente autuado como Embargo de Declaração,
requer sejam aclarados pontos integrantes da decisão contida no
Acórdão TC 465/2013, que, genericamente, alega conterem
omissão, obscuridade e contradição.
Procedida à autuação do feito, foram os autos encaminhados
ao então Relator, Conselheiro em Substituição, João Luiz Ciotta
Lovatti, Relator do Acórdão ora objeto de embargo, que, ao
encerrar seu período de substituição, foi sucedido pelo Conselheiro
em Substituição MARCO Antonio da Silva.
Em seu voto, o Conselheiro Substituto assim resumiu as alegações
e pedidos do embargante:
... o “julgamento tornou-se omisso/obscuro/contraditório nos
referidos pontos, ora por não declinar a origem da natureza jurídica
do recurso de revisão; ora por não analisar tecnicamente os itens
do recurso de revisão; ora por admitir o recurso e não promover
a análise de mérito dos itens de rebatimento obrigatório; ora por
não reconhecer a mudança de paradigma da Corte e, ora por deixar
de analisar e fundamentar todos os pontos do recurso de revisão,
inclusive quanto ao controle de constitucionalidade”.
... busca com estes embargos declaratórios a resposta aos seguintes
pontos, alvo dos questionamentos, litteris:
a) Qual o fundamento constitucional para o exercício do controle de
Constitucionalidade pelo Tribunal de Contas?
b) O v. Acórdão, ao admitir o recurso de revisão com fundamento
em violação literal da lei (84, lI), não estaria obrigado a analisar os
itens 2.1.3 (fls. 19 a 22), 2.1.4 (fls. 23 e 24), 2.2 (fls. 24 a 27),
2.2.1 (fls. 28 a 32), 2.2.2 (fls. 32 a 33), 2.3 (fls. 33 a 38), 2.3.2
(fls. 39 a 41) e 2.3.3 (fls. 42 a 43) do recurso de revisão?
Na sequência, o ilustre o Conselheiro em Substituição repassa em
seu voto as indagações adiante:
1. Qual a base legal que orienta, sustenta e garante que o
recurso de revisão possui natureza de ação rescisória segundo a
lei complementar n.º 32/1993?
2. O Tribunal de Contas utilizou a natureza jurídica do
recurso de revisão da Lei Complementar n.º 32/1993 ou a
Lei Complementar n.º 621/2012?
3. O v. Acórdão explicita que o recurso de revisão do Embargante
não se amolda as hipóteses do art. 84, inciso I, IlI, IV a V; porém,
admite o recurso de revisão em face da impossibilidade
de controle de constitucionalidade - art. 84, inciso lI. Qual
é o fundamento para o Tribunal admitir o recurso e não
analisar os elementos fáticos relacionados ao Controle de
Constitucionalidade, consoante a discussão a respeito de violação
literal de lei?
4. Qual o fundamento para que o Tribunal apure a violação
literal da lei e não discuta o respectivo rebatimento para os
itens 2.1.3 (fls. 19 a 22), 2.1.4 (fls. 23 e 24), 2.2 (fls. 24 a
27), 2.2.1 (fls. 28 a 32), 2.2.2 (fls. 32 a 33), 2.3 (fls. 33 a
38), 2.3.2 (fls. 39 a 41) e 2.3.3 (fls. 42 a 43) do recurso de
revisão?
5. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo mudou
paradigma de controle dos gastos com telefone celular
durante a tramitação do processo do Embargante -, ParecerConsulta n. 030/2003 e decisões (inclusive decisão em face
do Município de Presidente Kennedy juntado aos autos por
meio do recurso de revisão). A mudança de paradigma não
autoriza a revisão da condenação do Embargante?
6. Pelo compulsar dos autos, a Corte de Contas não deveria expor
os fundamentos que autorizam o exame da Constitucionalidade da
Resolução da Câmara Municipal de Aracruz n.0569/2001?
7. Por qual motivo o Tribunal de Contas não analisou a tese
de impossibilidade de controle de constitucionalidade
da Resolução n.º 569/2001? O Tribunal de Contas, na
medida em que analisou a possibilidade de controle de
constitucionalidade para o item “subsidio”, não deveria ter
realizado o mesmo para o item “resolução n.0569/2001?
8. É possível que o Tribunal de Contas declare inconstitucional um
ato normativo do Poder Legislativo mesmo não estando investido
na qualidade de um dos Poderes da Federação?
9. Qual é o fundamento constitucional que ampara o
direito das Cortes de Contas realizarem o controle de
Constitucionalidade, na medida em que o STF, na qualidade
de corte Constitucional do Brasil, desde o ano de 2003,
proferiu manifestação afirmando que os Tribunais de Contas
não podem fazer o controle de Constitucionalidade?
Recorda o Relator que o embargante argumenta, ainda, a ocorrência
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de obscuridade, omissão e contradição no v. Acórdão atacado no
v. Acórdão embargado, conforme questionamentos constantes
dos itens 1 ao 9, elencados às folhas 02/03 da peça inicial, vez
que os pontos questionados, “ora por não declinar a origem
da natureza jurídica do recurso de revisão; ora por não
analisar tecnicamente os itens do recurso de revisão; ora
por admitir o recurso e não promover a análise de mérito dos
itens de rebatimento obrigatório; ora por não reconhecer a
mudança de paradigma da Corte e, ora por deixar de analisar
e fundamentar todos os pontos do recurso de revisão,
inclusive quanto ao controle de constitucionalidade”.
E reitera que o Embargante argumenta que busca resposta para
“qual o fundamento constitucional para o exercício do controle de
Constitucionalidade pelo Tribunal de Contas” e o “v. Acórdão, ao
admitir o recurso de revisão com fundamento em violação
literal da lei (84, lI), não estaria obrigado a analisar os itens
2.1.3 (fls. 19 a 22), 2.1.4 (fls. 23 e 24), 2.2 (fls. 24 a 27), 2.2.1
(fls. 28 a 32), 2.2.2 (fls. 32 a 33), 2.3 (fls. 33 a 38), 2.3.2 (fls. 39
a 41) e 2.3.3 (fls. 42 a 43) do recurso de revisão”.
Iniciando o exame das questões suscitadas pelo requerente, o
Relator aduz:
... no que tange ao item enfrentado que, de fato, existe omissão
e contradição na decisão em análise, vez que conforme ali
fundamentado, a manutenção do Acórdão TC nº 465/2013, exarado
nos autos do Processo TC n° 7240/2011 se refere as contas,
relativas ao exercício de 2004, na Prefeitura Municipal de Aracruz
e, em havendo, violação literal da lei, tal enfrentamento deve ser
objeto de explicitação, de motivação, em face do disposto no art.
90, da Carta Magna, litteris:
[...]
IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade [...]
No lecionar do Mestre Nelson Nery Júnior: Fundamentar significa
o magistrado dar as razões, de fato e de direito, que o
convenceram a decidir a questão daquela maneira, a
fundamentação tem implicação substancial e não meramente
formal, donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões
postas a seu julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua
decisão [...]
Assim sendo, as razões do embargante de fato se prestam
a demonstrar que não houve o necessário enfrentamento
da questão, inclusive no que se refere à apreciação de
constitucionalidade por parte das Cortes de Contas, e,
conquanto estejamos em integração de julgados, esta não se
presta a modificar a parte da decisão embatida que ensejou
nulidade, como in casu.
Destaca o Conselheiro Relator:
Os embargos de declaração não se prestam a suprir nulidade, tal
qual decidido pelo Tribunal Regional Federal da 1º Região, verbis:
[...]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. PREMISSA EQUIVOCADA
DO JULGADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de
declaração afiguram-se instrumento processual adequado para
sanar as contradições, obscuridades ou omissões, bem como
corrigir eventuais erros materiais. 2. Julgado o feito a partir
de errônea premissa, dissociada da discussão dos autos,
impõe-se sua nulidade para que outro seja proferido em
seu lugar. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes, para declarar a nulidade do acórdão embargado.
(TRF-1 - EDAG: 46487 BA 0046487-14.2010.4.01.0000, Relator:
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data
de Julgamento: 14/12/2012, OITAVA TURMA, Data de Publicação:
e-DJF1 p.1193 de 01/03/2013) –
E segue o nobre Relator concluindo:
Desta maneira, entendo que assiste razão ao embargante,
sobretudo sobre a premissa decisória indicada, não havendo
delimitação, tampouco motivação quanto à questão de apreciação
de constitucionalidade por parte das Cortes de Contas, bem como
decisão quando à violação literal da lei, que ensejara o conhecimento
do recurso de revisão.
Afinal este assim se pronunciou: “ora por não declinar a origem
da natureza jurídica do recurso de revisão; ora por não analisar
tecnicamente os itens do recurso de revisão; ora por admitir
o recurso e não promover a análise de mérito dos itens de
rebatimento obrigatório; ora por não reconhecer a mudança de
paradigma da Corte e, ora por deixar de analisar e fundamentar
todos os pontos do recurso de revisão, inclusive quanto ao controle
de constitucionalidade”.
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[...]
Deste modo, os embargos opostos pelo embargante devem ser
acolhidos, tendo em vista existir omissão e contradição no v. Acórdão
TC nº 465/2013, então atacado, a ensejar o reconhecimento de
ausência de motivação, porquanto, é de se declarar sua nulidade,
em face da ocorrência de matéria de ordem pública.
Por derradeiro, o Relator apresenta voto pelo CONHECIMENTO
e pelo ACOLHIMENTO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS pelo Sr. Cláudio Spinassé, por ausência de
fundamentação suficiente, desconstituindo-se o v. Acórdão atacado
para que outro seja prolatado em seu lugar.
É o relatório, passo a apresentar meu voto.
2 – Fundamentação
2.1 – Das providências preliminares
Para Humberto Theodoro, as providências preliminares exsurgem
da necessidade de dar continuidade ao processo sob o domínio do
princípio do contraditório.
Trata-se de procedimento cujas atividades se concentram na
fase de saneamento do feito que, de regra, ocorre logo após o
encerramento do prazo de resposta do réu ou interessado, ou logo
depois da fase postulatória.
É nesse instante processual que deve o magistrado adotar as
providências para regularizar eventuais defeitos processuais, dentre
elas aquela atinente à necessidade de intervenção do Ministério
Público (art. 82 do CPC), devendo o juiz determinar que se lhe
abra oportunidade de falar nos autos, pois se assim não proceder
ensejará vício que acarretará nulidade do processo (artigos 84 e
246 do CPC).
Na situação vertida no presente feito, a obrigatoriedade atuação do
Ministério Público de Contas ficou evidente até pela extensão que
o Relator afirmou pretender conferir aos Embargos de Declaração
em exame.
Em seu voto, fez consignar o Conselheiro em Substituição que
pretende receber o expediente recursal com efeitos infringentes,
pretensão que, na verdade, parece se amoldar mais à hipótese de
efeito modificativo, prevista no art. 155 e no seu parágrafo 1º, da
LC 621/2012, do que resulta expressa previsão de remessa do feito
ao órgão Ministerial.
Nesses casos, o Relator, depois de realizar o juízo de processamento
do recurso e entendendo cabível o efeito modificativo, deve
encaminhar o processo para exame e manifestação do Parquet.
Lembro que esse juízo de admissibilidade prévio, feito apenas a
partir da assertiva do recorrente, além de fixar a dimensão dos
embargos, visa apenas permitir a instrução do remédio recursal
pela área técnica e Ministério Público de Contas, tendo particular
importância nos casos de pedido de efeito suspensivo (no reexame)
e nas situações que comportem contrarrazões.
Impõe-se, porém, esclarecer que essa decisão não substitui aquela
de competência exclusiva dos colegiados, a ser procedida depois
da instrução da área técnica e do opinamento do órgão ministerial,
quando serão examinados os requisitos de admissibilidade do
recurso (condições da ação) e os pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo.
E sendo assim posta, a matéria atinente à necessidade de
intervenção do Ministério Público de Contas deve ser apreciada
e decidida em sede de questões prévias, eis que a sua definição
deve anteceder o exame da matéria de mérito, que deve ocorrer
somente após o pronunciamento ministerial.
3 DISPOSITIVO
Em face da argumentação de fato e de direito até aqui exposta, e
especialmente tendo conta o que dispõe o art. 155 e seu parágrafo
1º da LC 621/2012, em instante de apreciação das questões prévias,
VOTO no sentido de que os presentes autos sejam enviados ao
Ministério Público de Contas para o exame e opinamento cabíveis,
ressalvando que somente depois da manifestação do órgão
ministerial é que será oportuna a análise da matéria de fundo,
inclusive em pedido de vista.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS
AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão
TC 465/2013, proferido pelo Plenário deste Tribunal nos autos do
Processo TC 7240/2011, em que se apreciaram recurso de revisão
conhecendo-o parcialmente para no mérito negar-lhe provimento,
mantendo-se integralmente os Termos do Acórdão TC 089/2010.
Inconformado com a decisão proferida, o senhor Cláudio Spinasse
opôs Embargos de Declaração, pretendendo conferir efeitos
modificativos ao julgado, sob a alegação de que o Acórdão TC
465/2013 (fls. 87/95 do Processo 7240/2011) conteria omissão,
contradição e obscuridade:
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Qual a base legal que orienta, sustenta e garante que o recurso de
revisão possui natureza de ação rescisória segundo lei complementar
nº. 32/1993?
O Tribunal de Contas utilizou a natureza jurídica do recurso da Lei
Complementar nº 32/1993 ou Lei Complementar nº. 621/2012?
O v. Acórdão explicita que o recurso de revisão do Embargante
não se amolda as hipóteses do art. 84, inciso I, III, IV a V; porém,
admite o recurso de revisão em face da impossibilidade de controle
de constitucionalidade – art. 84, inciso II. Qual é o fundamento
para o Tribunal admitir o recurso e não analisar os elementos
fáticos relacionados ao Controle de Constitucionalidade, consoante
a discussão a respeito de violação literal de lei?
Qual fundamento para que o Tribunal apure a violação literal da lei
e não discuta o respectivo rebatimento para os itens 2.1.3 (fls. 19 a
22), 2.1.4 (fls. 23e 24), 2.2 (fls. 24 a 27), 2.2.1 (fls. 28 a 32), 2.2.2
(fls. 32 a 33), 2.3 (fls. 33 a 38), 2.3.2 (fls. 39 a 41) e 2.3.3 (fls. 42
a 43) do recurso de revisão?
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Sato mudou o paradigma
de controle de gastos com telefone celular durante a tramitação
do processo do Embargante – Parecer Consulta nº. 30/2003
e decisões (inclusive decisão em face do Município de Presidente
Kennedy juntado aos autos por meio do recurso de revisão). A
mudança de paradigma não autoriza a revisão da condenação do
Embargante?
Pelo compulsar do autos, a Corte de Contas não deveria expor os
fundamentos que autorizam o exame da Constitucionalidade da
Resolução da Câmara Municipal de Aracruz nº. 569/2001?
Por qual motivo o Tribunal de Contas não analisou a tese de
impossibilidade de controle de inconstitucionalidade da Resolução
nº. 569/2001? O Tribunal de Contas, na medida em que analisou
a possibilidade de controle de constitucionalidade para o item
subsídio, não deveria ter realizado o mesmo para o item “resolução
nº. 569/2011”?
É possível que o Tribunal de Contas declare inconstitucional um ato
normativo do Poder Legislativo mesmo não estando investido na
qualidade de um dos Poderes da Federal?
Qual é o fundamento constitucional que ampara o direito das Cortes
de Contas realizarem o controle de Constitucionalidade, na medida
em que o STF, na qualidade de Corte Constitucional do Brasil, desde
o ano de 2003, proferiu manifestação afirmando que os Tribunais
de Contas não podem fazer o controle de Constitucionalidade?
Eis a omissão, obscuridade e a contradição.
Destarte, o Relator dos presentes autos, Conselheiro em
Substituição Marco Antonio da Silva, em seu voto, explícito as fls.
23/28, firmou entendimento pelo conhecimento e pelo acolhimento
dos Embargos de Declaração, por ausência de fundamentação
suficiente, desconstituindo-se o v. Acórdão atacado para que
outro seja prolatado em seu lugar. Votou ainda, para que os autos
fossem encaminhados ao Gabinete do Relator para providências
supervenientes.
Na 21ª Sessão Ordinária de 2015, o Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo pediu vista dos autos e, às fls. 33/42, proferiu
voto no sentido de que os presentes autos fossem enviados ao
Ministério Público de Contas para o exame e opinamento cabíveis,
ressalvando que somente após o parecer ministerial é que seria
oportuna a análise da matéria de fundo, inclusive em pedido de
vista.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas que
por meio do Parecer de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, fls. 45/62, opinou pelo conhecimento do recurso, e no
mérito pugnou pelo seu não provimento, mantendo-se incólume os
termos do Acórdão 465/2016, haja vista a inexistência de vícios de
omissão, obscuridade ou contradição a aclarar.
É o relatório, passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, quanto ao cabimento dos embargos de declaração,
verifico que encontram respaldo no art. 167, caput, da Lei Orgânica
deste Tribunal (Lei Complementar Estadual 621/2012).
Ademais, verifico que o referido apresenta-se tempestivo e que o
interessado possui legitimidade, estando, portanto, atendidos os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual entendo que os
embargos devem ser conhecidos.
No tocante ao mérito, após análise dos autos, verifico que a
oposição dos presentes Embargos tem o nítido intuito de rediscutir
o mérito do julgamento proferido por esta Corte de Contas, o que
obsta o seu provimento.
Observo que o Embargante pretende revolver questões de mérito
pela via processual inadequada, mormente quando as alegadas
contradição e obscuridade no julgado, na verdade, se referem à
mera divergência entre o posicionamento do corpo técnico e o
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entendimento final conduzido pela decisão do Colegiado.
Não se trata, portanto, das hipóteses legais autorizadoras dos
embargos de declaração, pois inexiste contradição, obscuridade ou
omissão no Acórdão TC 465/2013 deste Plenário, mas sim, mero
inconformismo do embargante em relação às consequências que
advirão do julgado, que lhe são desfavoráveis.
Nesse sentido, ante a ausência dos pressupostos processuais para
o processamento dos embargos e, observando a longevidade do
processo, observo que esta via não é adequada à rediscussão do
mérito, razão pela qual entendo que deve ser negado o provimento
dos embargos de declaração, uma vez que o julgado combatido não
possui nenhum dos vícios previstos no artigo 167 da Lei Orgânica
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
DECISÃO
Pelo exposto e corroborando entendimento do Ministério Público
de Contas, VOTO para que sejam CONHECIDOS os presentes
Embargos de Declaração e, quanto ao mérito, que lhe seja NEGADO
PROVIMENTO, mantendo-se incólume o teor do Acórdão TC
465/2013 proferido pelo Plenário deste Tribunal.
Dê-se ciência ao interessado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-9000/2013,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e
nove de março de dois mil e dezesseis, por maioria, conhecer os
presentes Embargos de Declaração e, quanto ao mérito, negarlhes provimento, mantendo incólume o teor do Acórdão TC465/2013, nos termos do voto-vista do Conselheiro Domingos
Augusto Taufner.
Vencidos o Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da
Silva, e o Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, que votaram
pelo provimento dos Embargos.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
José Antônio Almeida Pimentel, Vice-Presidente no exercício da
Presidência, 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, ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de março de 2016.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Vice-Presidente no exercício da Presidência
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 do Ministério Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 07/06/2016
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC- 482/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO           - TC-9295/2015
JURISDICIONADO - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
BANESTES S/A
ASSUNTO              - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE     - ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DO BANCO DO ESTADO
ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A – NÃO CONHECER –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Tratam os autos de Representação protocolizada em 17/08/2015,
pela empresa ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, em face de
atos decorrentes do Pregão Presencial nº 27/2015, promovido pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A.
O Representante relata diversos atos irregulares praticados pela
Administração Pública que teriam ocorrido durante o processo
licitatório em questão, maculando a decisão quanto ao vencedor
do certame. Requer concessão de medida cautelar, reformando-se
referida decisão. Requer, ainda, a retomada do processo licitatório
quanto ao Lote II.
De acordo com o relato da inicial, a Ata da sessão do Pregão é
imprecisa, não confirmando o acesso das empresas participantes aos
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documentos dos licitantes; registra que despareceram documentos
da empresa que teria ofertado o menor preço e que o Pregoeiro
facultou à empresa em questão apresentar nova documentação;
afirma existir conluio entre participantes, pois empresas diferentes
apresentaram o mesmo número de telefone para contato; quanto
à capacitação técnica, alega que o vencedor do Lote II apresentou
atestado incompatível com a exigência do edital.
Após análise da peça inaugural e dos documentos apresentados,
constatei que os requisitos de admissibilidade não estão presentes
nos autos. Aplicam-se à Representação, as normas relativas à
Denúncia (art. 101, parágrafo único).
Destarte, em que pese a petição inicial esteja redigida com clareza
e contenha informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção, não está acompanhada de indício
de prova, ferindo frontalmente o art. 94, III, da LC 621/2012:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria
de competência do Tribunal:
[...]
III - estar acompanhada de indício de prova;
As irregularidades relatadas deveriam, pois, estar corroboradas por
documentação comprobatória. No mínimo, esperava-se a juntada
de cópia do edital do Pregão Presencial nº 27/2015, o que não se
verifica nos autos.
Ademais, o Representante faz menção a outros documentos
específicos, quais sejam, a ata da sessão pública do pregão
presencial e um atestado de capacidade técnica de determinada
empresa, sem, contudo, apresentar esses documentos. Registrese que o Autor sequer relata que teve dificuldades em obter essa
documentação perante o órgão licitante.
Pois bem.
A Representação segue o mesmo rito processual da denúncia, de
modo que cabe ao Relator o juízo de admissibilidade e na hipótese
de não conhecimento, a decisão deverá ser submetida ao Plenário,
conforme art. 94, §2º e 3º da LC 621/2012:
Art. 94. [...]
§ 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.
Nestes termos, o corolário lógico é o não conhecimento da
presente Representação, ante o não atendimento ao requisito
de admissibilidade disposto no art. 94, III, da Lei Complementar
nº 621/2012, reproduzidos no artigo 177 da Resolução TC nº
261/2013 – Regimento Interno do TCEES, com o seu consequente
arquivamento.
Opinou o Ministério Público Especial de Contas, através do PPJC
880/2016, fls. 54/56, da lavra do Procurador Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, pelo não conhecimento.
CONCLUSÃO:
Na forma do exposto, acompanhando integralmente o
entendimento do Ministério Público Especial de Contas, e de acordo
com a competência que me foi outorgada pelo art. 94, §2º da LC
621/2012, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO da Representação,
em virtude do não atendimento ao requisito de admissibilidade
disposto no art. 94, inciso III, da LC 621/2012, com o consequente
ARQUIVAMENTO dos autos, conforme art. 176, §3º, inc. I c/c art.
177, inc. III e art. 186 da Resolução TC 261/2013 do RITCEES.
Dê-se ciência ao interessado do teor da presente decisão e, após as
formalidades legais, ARQUIVE-SE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-9295/2015,
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, não conhecer a presente
Representação, dar ciência ao representante, arquivando os
autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
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 Especial de Contas.
Sala das Sessões, 03 de maio de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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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 Especial de Contas
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC- 483/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO           - TC-12628/2015
JURISDICIONADO - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN
ASSUNTO              - AGRAVO
AGRAVANTE  - TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA
ADVOGADOS       - MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI (OAB/
BA 19.015), LUCAS ANDRADE KREJCI (OAB/BA 24.002), VITOR
GOMES MADEIRA (OAB/BA 23.746), RICARDO ARAÚJO SILVA
(OAB/BA 27.099), PEDRO HENRIQUE EUCLIDES DA SILVA (OAB/
BA 23.860), PATRIC SESTELO LEAHY (OAB/BA 30.270) E TIAGO
ANDRADE KREJCI (OAB/BA 27.220)
EMENTA: AGRAVO EM FACE DA DECISÃO PLENÁRIA TC4557/2015 – NÃO CONHECER – APENSAR AO PROCESSO TC6019/2015.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I - RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de Agravo com pedido de efeito suspensivo encaminhado
pela empresa TuboNews Construção e Montagem LTDA, terceiro
interessado, neste processo representado por seu advogado Lucas
Andrade Krejci (OAB/BA 24.002), em face da Decisão Plenária
TC 4557/2015 - Plenário, constante dos autos do processo TC nº
6019/2015, referente à concessão de medida cautelar no sentido
de suspender, na fase em que estiver, o certame licitatorio referente
ao Edital 11/2015 da Companhia Espírito Santense de Saneamento
- CESAN.
Ato contínuo, foram os autos encaminhados à 8ª Secretaria de
Controle Externo para análise do mérito.
O juízo de admissibilidade inicial foi feito às fls. 252 a 254 dos
autos.
Contudo, cabe fazer algumas considerações acerca do feito. O
agravante se insurge contra a Decisão Plenária TC-4557/2015
proferida nos autos do processo TC nº 6019/2015 que determinou
a suspensão, na fase em que estiver do Edital de Concorrência
Pública 011/2015 – CESAN e caso a licitação já tenha sido concluída,
abstendo-se de efetivar as contratações dela decorrentes até decisão
proferida por esta Corte de Contas, por entender estarem presentes
os requisitos ensejadores da concessão da medida cautelar.
Consoante a documentação acostada nos autos, infere-se que
a decisão agravada decorre de Representação formulada por
Leandro Scadua (Proc. TC nº 6019/2015) em face de possiveis
irregularidades no edital da Concorrência 11/2015 da Companhia
Espírito Santense de Saneamento - Cesan, que tem como objeto
a “contratação de empresa para execução dos serviços relativos à
operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e
de tratamento de esgoto sanitário nos municípios do interior onde
a Cesan atua como concessionária, neste Estado” dividido em dois
lotes: Lote 01 para atender à Gerência Operacional Norte e Lote 02
para atender à Gerência Operacional Sul.
A medida cautelar pleiteada pelo representante foi concedida,
porquanto afigurou-se o fumus boni iuris, tendo em vista a
demonstração naqueles autos de que o certame possui cláusulas
restritivas que podem frustar o caráter competitivo da concorrência
pública e prejudicar o alcance da proposta mais vantajosa , bem
como o periculum in mora, ante o receio de que as contratações
provenientes do certame licitatório venham a se realizar, devido a
fase avançada no qual se encontra.
Inconformado, o agravante intenta rechaçar as causas apontadas
nos autos da Representação para a concessão da medida cautelar
ora recorrida, alegando que o representante faz apenas alegações
genéricas e imprecisas de que realmente houve limitação de
concorrência e que os fatos divergem de suas exposições teóricas.
Aduz ainda, a respeito de que as exigências técnicas pugnadas, as
que restringiriam o caráter competitivo do edital não somam mais de
3% do valor global, bem como não se relacionam diretamente com
o objeto principal tratando-se meramente de atividades acessórias
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à execução do serviço. Explana também que como as qualificações
combatidas representam parcela insignificante, de menor
expressividade, não representariam óbice para atrair maior número
de interresados em participar da licitação, nem de impedir qualquer
interessado de participar da seleção, sobretudo considerando que
os valores orçados e a possibilidade de subcontratação do objeto
em 30%.
Outrossim, alega que os requisitos ensejadores para a concessão
de deferimento de cautelar inexistem. O fumus boni iuris não se
encontra devidamente justificado uma vez que o representante
não conseguiu demonstrar a existência de algum interessado que
não pôde participar da concorrência pública devido às qualificações
técnicas exigidas; ou que o resultado do certame ocorreria de modo
diverso se o edital estivesse conforme o requerido pelo reresentante.
Traz à baila ainda, a figura do periculum in mora inverso já que
a suspensão do certame prejudica o serviço de saneamento em
vários municípios do Estado.
Conclui dizendo que todas as alegações estão escoradas em
conjecturas e que não restou efetivamente demonstrado o
cerceamento à ampla concorrência nem quanto à existência
de qualquer empresa que tenha deixado de participar devido à
limitação de consórcio ou pelas exigências técnicas de menor
parcela do contrato. E que mesmo que com a repetição da licitação,
conforme termos exigidos pelo representante, o resultado seria o
mesmo.
Ocorre que após o deferimento da medida cautelar, houve a
revogação de todo o certame licitatório referente ao Edital CPE
011/2015 – CESAN. Sendo assim, houve a perda superveniente do
objeto, do agravo em voga.
O artigo 70 da Lei Complementar 621/2012 (LOTCEES) disciplina
que nos processos no ambito do TCEES aplica-se subsidiariamente
o disposto no Código de Processo Civil.
Isto posto, tem-se no artigo 485 do Código de Processo Civil que
dispõe acerca das formas de extinção do processo, sem resolução
de mérito, o qual transcreve-se a seguir:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por
negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de
coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse
processual;
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem
ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;
VIII - homologar a desistência da ação;
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada
intransmissível por disposição legal; e
X - nos demais casos prescritos neste Código. (grifo nosso).
Considerando que todo o edital, alvo de representação, foi revogado
entende-se que o agravante não possui mais interesse recursal.
Com isso, configura-se o inciso VI da disposição legal supra.
Lançando luz ao argumento, analisam-se as condições da ação,
com enfoque ao requisito interesse que é o que será relevante para
o caso. O interesse recursal assenta-se no binômio necessidadeutilidade. A primeira entende-se do provimento jurisdicional
pleiteado para se alcançar o objetivo almejado, já a segunda
traduz-se em constituir situação mais vantajosa ao legitimado com
o julgamento do recurso.
Ora, verifica-se ocorrência de fato superveniente, tendo em vista a
revogação do Edital CPE 011/2015 – CESAN, extinguindo o objeto
do agravo, o que implica na perda do interesse – utilidade – recursal
do recorrente com isso há de ser extinto o processo sem resolução
de mérito enquadrado no artigo 485, VI do CPC.
Para que não restem mais dúvidas, de que em decorrência da perda
do objeto há uma superveniente falta de interesse recursal que torna
a análise de mérito desnecessária, transcreve-se jurisprudência
que corrobora com este entendimento:
“EMENTA: DENÚNCIA – EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL –
AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS – CERTAME SUSPENSO
EM SEDE DE DECISÃO LIMINAR – SUPERVENIÊNCIA DA
REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELO
ÓRGÃO DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO DA DENÚNCIA
– ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – INTIMAÇÃO DAS PARTES
– INTIMAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA ADOÇÃO DE
PROVIDÊNCIAS, COM ADVERTÊNCIA PELO NÃO CUMPRIMENTO.
www.tce.es.gov.br
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Com a revogação do certame, objeto da denúncia, ocorreu
a perda do objeto do presente feito, razão pela qual se
determina o arquivamento dos autos, bem como a intimação
dos responsáveis para que, caso promova nova licitação com objeto
idêntico ou semelhante ao do certame sob exame, seja enviado
a esta Corte de Contas cópia do novo edital, sob pena de multa”.
[grifos nossos]
“REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
- 1) EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - 2)
RECOMENDAÇÃO - 3) DETERMINAÇÃO - 4) ARQUIVAR.[...]
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente é importante frisar que a Tomada de Preço nº 013/2012,
que teve como objeto a contratação de empresa para a prestação
de serviços na elaboração de projetos de engenharia, foi anulada
com a devida publicação no Diário Oficial do Estado no dia 10 de
agosto de 2012. Segundo a nossa Lei Complementar 621/2012
podemos aplicar subsidiariamente as disposições do Código de
Processo Civil no âmbito do Tribunal de Contas. Entendo com isso,
que a anulação do certame fez com que houvesse a extinção do
processo sem resolução de mérito por perda superveniente do
objeto e consequente ausência de interesse de agir, segundo o
artigo 267, inciso VI do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: VI
– quando não concorrer qualquer das condições da ação, como
possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse
processual.
Assim sendo houve a perda superveniente do objeto, em virtude da
anulação do certame.[...]
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2959/2012,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão realizada no dia doze de dezembro
de dois mil e treze, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Extinguir o processo sem resolução de mérito na forma do
artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, em virtude
da ausência de interesse processual;
2. Recomendar ao atual Prefeito do Município de Ibiraçu que nos
próximos certames licitatórios:
2.1 Abstenha-se de exigir qualificação técnica em desacordo com a
Lei 8.666/93, em especial ao artigo 30;
2.2 Abstenha-se de utilizar referencial de preço incompatível com
o objeto contratado, bem como de inserir item orçamentário com
preços acima do mercado;
3. Determinar que seja encaminhado ao Excelentíssimo Procurador
Geral de Justiça e ao representante e representado a cópia desta
decisão na íntegra;
4. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.” [grifos
nossos]
Tendo em vista que a pretensão satisfativa do agravante não será
alcançada diante da ausência de uma das condições da ação, temse que será inútil o julgamento de mérito.
Este é o opinamento da área técnica veiculado na Instrução Técnica
de Recurso – ITR 07/2016, corroborado pelo representante do
Ministério Público de Contas à fl. 270 dos autos, argumentos com
os quais também concorda este Relator.
II – DECISÃO
Ante o exposto, em consonância com o opinamento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido do
NÃO CONHECIMENTO do presente Agravo.
Notifique-se o recorrente, na forma do artigo 358, inciso III da
Resolução TC n° 261/2013 da decisão que venha ser prolatada.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento,
remetam-se os autos ao ilustre representante do Ministério
Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC
621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo,
apensem-se os presentes ao processo 6019/2015.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-12628/2015,
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, não conhecer o presente Agravo,
dar ciência ao agravante, e, após o trânsito em julgado, apensar
os presentes autos ao Processo TC-6019/2015, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
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, José Antônio
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Almeida Pimentel, 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, 03 de maio de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-546/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO
- TC-3604/2015
JURISDICIONADO
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO CASOTTI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REGULAR COM
QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BROGES:.
I – RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual do DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
– DER-ES, referente ao exercício financeiro de 2014, sob a
responsabilidade da Sra. TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO
CASOTTI, composta pelas demonstrações contábeis e demais peças
e documentos que integram a referida prestação de contas.
Conforme se verifica da Análise Inicial de Conformidade AIC
117/2015 da 1ª Secretaria de Controle Externo (fls. 6/8), elaborada
pelo Auditor de Controle Externo, Cesar Augusto Tononi de Matos,
os arquivos digitais encaminhados pelo jurisdicionado atendem as
exigências e especificações técnicas estabelecidas no Anexo 3 da IN
28/2013 e Nota Técnica SEGEX nº 003/2015, devendo merecer os
trâmites regimentais.
Seguiu-se o Relatório Técnico Contábil RTC 62/2016, elaborado
pela 4ª. Secretaria de Controle Externo, culminando em opinar
“4 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta da Sra. Tereza
Maria Sepulcri Neto Casotti, Diretora Geral, no exercício de suas
funções administrativas, no Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado do Espírito Santo - DER-ES, no exercício de 2014.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014,
alterada pelas Resoluções TC 281/2014 e 285/2015 e, as orientações
da Secretaria Geral de Controle Externo, contidas na Nota Técnica
SEGEX 005/2015, 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, alterada pela
Instrução Normativa 33/2014.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da
prestação de contas da Sra. Tereza Maria Sepulcri Neto Casotti,
na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Vitória – ES, 16 de fevereiro de 2016. AUDITOR DE CONTROLE
EXTERNO: Cesar Augusto Tononi de Matos - Matrícula 203.091”
As fls. 24 vem a Instrução Técnica Conclusiva ITC 685/2016,
elaborada pelo Auditor de Controle Externo, Eduardo Rios Santos,
vem adotar idêntico posicionamento, por entender que aquela
manifestação técnica preenche os requisitos do artigo 319 da
Resolução TC nº 261/2013.
Por fim, submetida a questão ao crivo do Ministério Público Especial
de Contas, vem aquele órgão, por meio de parecer da lavra do
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva – Procurador de Contas,
manifestar-se de acordo com a área técnica, conforme fls. 27 dos
autos.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
No compulsar dos autos, depreende-se que a presente Prestação
de Contas fora considerada regular pelos técnicos deste sodalício,
não se vislumbrando subsistência de quaisquer ocorrências que
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pudessem comprometer a sua regularidade, quando analisada sob os
aspectos de recolhimento de contribuições previdenciárias; regime
próprio de previdência social (RPPS); parcelamento de débitos
previdenciários; acompanhamento e avaliação dos incentivos
fiscais; movimentação da dívida ativa; registros patrimoniais e
disponibilidades financeiras, como bem fundamentado no Relatório
Técnico Contábil RTC 62/2016, cujas razões foram anuídas
integralmente pela Instrução Técnica Conclusiva ITC 685/2016.
Quanto ao prazo para entrega das contas, protocolada em
27/03/2014, por meio do Ofício nº 0234/2015-DER-ES/DG a
prestação de contas, cumprido o prazo regimental estabelecido no
artigo 139 da Resolução TC nº 261/2013.
Relativamente as assinaturas eletrônicas, constato que os arquivos
encaminhados foram assinados eletronicamente por Sr. Halpher
Luiggi Monico Rosa e Silvania Cardoso Malta, gestor e contabilista
responsável, respectivamente.
Assim, acolho os fundamentos e conclusões demonstradas pelo
corpo técnico, encampadas pelo Ministério Público Especial de
Contas, por meio de parecer da lavra do Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva, tornando-os parte integrante do presente voto.
III- DISPOSITIVO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas VOTO
pela REGULARIDADE das contas do Departamento de Estradas e
Rodagem do Espírito Santo – DER-ES, exercício financeiro de 2014,
figurando como responsável a Sra. TEREZA MARIA SEPULCRI
NETTO CASOTTI, dando-lhes a devida QUITAÇÃO, nos termos do
artigo 84, inciso I, c/c o art. 85, da Lei Complementar n◦ 621/2012.
ARQUIVE-SE, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3604/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e
quatro de maio de dois mil e dezesseis, à unanimidade, julgar
regulares as contas do Departamento de Estradas e Rodagem do
Espírito Santo – DER-ES, exercício financeiro de 2014, figurando
como responsável a Sra. Tereza Maria Sepulcri Netto Casotti, dando
a devida quitação à responsável, arquivando os autos após o
trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária da deliberação os Senhores Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e o Senhor Conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, ProcuradorGeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FEREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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
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.
PARECER PRÉVIO TC-40/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO
- TC-2698/2014
JURISDICIONADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITO
RESPONSÁVEL - JAIR CORREA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
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2013 – APROVAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – DETERMINAÇÃO
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do
Município de Linhares, referente ao exercício financeiro de 2013,
sob a responsabilidade do Sr. Jair Correa.
De acordo com a análise feita através do Relatório Técnico
Contábil RTC 414/2014, fls. 51/77, foi sugerida a citação
do gestor responsável, por meio da Instrução Técnica Inicial
ITI 1764/2014, fl. 78, para apresentação das justificativas e
documentação cabíveis.
Devidamente citado, conforme se depreende da DECM 2073/2014,
fl. 80, e do Termo de Citação nº 2316/2014, fl.81, compareceu
o responsável aos autos, fls. 101/213, apresentando seus
esclarecimentos e documentos.
A 5ª Secretaria de Controle Externo, após analisar toda a defesa
apresentada, manifesta-se por meio da Instrução Contábil
Conclusiva ICC 79/2015, fls. 235/257, concluindo da seguinte
forma:
“CONCLUSÃO :
...Assim, quanto ao aspecto técnico-contábil, considerando as
análises e ponderações estabelecidas nesta Instrução Contábil
Conclusiva, não vislumbramos a manutenção de impropriedades
aptas a contaminar a integralidade das contas, de forma que somos
de opinião que o Parecer Prévio oriundo deste processado seja
emitido com a sugestão de APROVAÇÃO das presentes contas,
nos termos do art. 80, II da Lei Complementar nº 621/12, com as
recomendações anteriormente discriminadas.”
A 5ª SCE, entendendo que no presente processo há matéria cujo
setor competente para a análise é o Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas – NEC, o encaminhou para elaboração
de Instrução Técnica Conclusiva ITC 4337/2015, fls. 266/287,
alinhavada nos termos que segue:
“2.3 Face o exposto, opina-se, diante do preceituado no Art. 319,
§1º, inciso IV da Resolução TC 261/2013, no sentido de que:
2.3.1. seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando a
APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas do senhor Jair Correa,
Prefeito Municipal frente à Prefeitura Municipal de Linhares no
período de 01/01/2013 a 31/12/2013.
2.4 Sugere-se, ainda, que o Conselheiro Relator determine ao Chefe
do Executivo do Município de Linhares que por ocasião da execução
orçamentária, não promova abertura de créditos suplementares em
desacordo com o art. 167, inciso VII, e art. 165, §8º da CRB/88,
e a vedação contida no § 4º do art. 5º da Lei de Responsabilidade
Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000.
2.5 Por fim, sugere-se recomendar ao atual gestor sejam
feitos os ajustes devidos, no exercício corrente, que proceda à
contabilização das participações em consórcios conforme dispõem
as Normas Brasileiras de Contabilidade e os normativos emitidos
pela Secretaria do Tesouro Nacional.”
Encaminhado o feito ao Ministério Público Especial de Contas,
o Procurador Luciano Vieira, acompanhou integralmente o Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, fazendo acrescer
apenas algumas determinações, nos seguintes termos:
Seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas do Executivo
Municipal de Linhares, referente ao exercício de 2013, na forma
do art. 80, inciso II, da LC n. 621/12 c/c art. 71, inciso II, da
Constituição Estadual:
Nos termos do art. 87, incisos VI e VII, da LC n. 621/12, sejam
expedidas a determinação e a recomendação sugeridas pelo NEC à
fl. 286 (itens 2.4 e 2.5);
- Sejam, ainda, expedidas as seguintes determinações:
3.1 – ao Conselho Municipal de Saúde para que emita parecer
conclusivo sobre a aplicação dos recursos destinados à saúde no
âmbito do município de Linhares logo após o encerramento do último
quadrimestre do exercício financeiro, em tempo hábil a instruir a
prestação de contas anual do Chefe do Executivo Municipal a ser
apresentada até o dia 29 de março do exercício subsequente:
3.2 – ao Chefe do Executivo Municipal para que apresente o
relatório de gestão do SUS/prestação de contas ao Conselho
Municipal de Saúde imediatamente após o encerramento do
último quadrimestre do exercício financeiro, instruindo-o com as
documentações exigidas por aquele órgão, proporcionando-lhe
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tempo razoável para análise e emissão do perecer conclusivo, que
deverá instruir a prestação de contas anual do Ente;
3.3 – ao Chefe do Executivo Municipal para que divulgue
amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a
prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o
respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF.”
Em síntese, é o relatório.
VOTO
TC – 2698/2014
Cuidam os autos de Prestação de Contas Anual do Município de
Linhares, referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade
do Sr. Jair Correa. Preliminarmente, indícios de irregularidades
foram detectados, resultando na citação do responsável, com
relação aos seguintes itens:
1. Evidências de Inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei
Orçamentária Anual nº 3.256/2012 (item 4.1)
2. Abertura de Créditos Adicionais em Inobservância ao limite
estabelecido na Lei Orçamentária Anual e ao Art. 167 da Constituição
da República (item 4.2)
3. Desequilíbrio Evidenciado no Balanço patrimonial entre Ativo e
Passivo (item 6.1)
4. Ausência de Registro das Participações em Consórcio (item 6.3)
5. Ausência do Parecer emitido pelo Conselho de Acompanhamento
e Controle Social da Saúde (item 8.4)
Compulsando
os
autos,
evidencia-se
que
as
supostas
irregularidades, após apresentação das justificativas do gestor,
foram devidamente reanalisadas pela 5ª SCE, que opinou pelo
afastamento das mesmas, sugerindo a Aprovação das presentes
contas com recomendações, de acordo com a Instrução
Contábil Conclusiva – ICC 79/2015.
Por sua vez, o NEC, através da Instrução Técnica Conclusiva
ITC 4337/2015, ao analisar as justificativas e documentação
complementares apresentadas pelo gestor, opinou pela emissão
de Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalva das contas,
ressaltando as irregularidades constantes no item 4.1 e 4.2. O
Ministério Público acompanhou integralmente o Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, fazendo acrescer apenas
algumas determinações.
Dentro dessa análise, com relação aos apontes de irregularidades,
passo a me manifestar:
Evidências de Inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei
Orçamentária Anual nº 3.256/2012 e Abertura de Créditos
Adicionais em Inobservância ao limite estabelecido na
Lei Orçamentária Anual e ao Art. 167 da Constituição da
República (item 4.1 e 4.2):
Verificou-se que o mencionado artigo 5º da LOA – Lei Orçamentária
Anual – Lei nº 3256/2012 concede abertura de créditos adicionais
ilimitados à conta de excesso de arrecadação e superávit financeiro,
em desacordo com o artigo 167, inciso VII da Constituição Federal.
Tal vedação se dá em decorrência da obrigatoriedade de fixação da
despesa na lei orçamentária.
No presente caso, o orçamento municipal teve uma consignação
de crédito inicial de 458,4 milhões, aprovado na Lei Orçamentária
Anual, contudo, sofreu um acréscimo de 8,4 milhões, sem a
participação do Poder Legislativo, senão a inicial.
Assim, tendo em vista que o artigo 5º da Lei nº 3256/2012 está em
desacordo com a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade
Fiscal, no que tange à autorização de dotação ilimitada ao Poder
Executivo, sugere a equipe técnica que este Tribunal decida
incidentalmente pela inconstitucionalidade destes incisos da LOA,
impondo-se a negativa de executoriedade.
Todavia, a mesma irregularidade já fora objeto de análise nos autos
do processo TC-1871/2012, que trata de Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Linhares no exercício de 2011, sendo
afastada, gerando por consequência, determinação ao gestor,
para que nos próximos exercícios, a administração municipal “deixe
de incluir na Lei Orçamentária Anual, cuja iniciativa é do Prefeito
Municipal, a consignação de autorização com dotação ilimitada”.
Entretanto, considerando que a decisão dos referidos autos ocorreu
em abril de 2014 e o presente processado trata-se de fatos
ocorridos no exercício de 2013, executados por lei sancionada em
2012, entendo que as irregularidades aqui aventadas devem ser
afastadas, vigorando a determinação anterior, tendo em vista, que
já fora objeto de análise.
Desequilíbrio Evidenciado no Balanço patrimonial entre
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Ativo e Passivo (item 6.1)
Conforme constatação da equipe técnica desta Casa, o balanço
patrimonial consolidado do município não se encontra em
conformidade com as normas contábeis uma vez que apresenta um
desequilíbrio entre as contas de ativo e passivo.
Em sede de justificativas, o gestor encaminhou balanços
individualizados que foram incluídos na presente prestação de
contas, onde a divergência indicada não existe. Informou, ainda,
que a consolidação do balanço é efetuada por meio eletrônico, tendo
como base o sistema contábil, o que impossibilitou a identificação
da origem da inconsistência.
Relata que ao efetuar a nova consolidação do balanço ocorreu
uma diferença na conta e que depois de ter verificado, realizou o
ajuste no exercício em referência, conforme Norma Brasileira de
Contabilidade - NBCT.
De acordo com a equipe técnica, no novo balanço patrimonial foi
encontrado o equilíbrio suscitado quando da elaboração do Relatório
Técnico Contábil nº 414/2014, sendo constatados os equívocos
ocorridos. Desta forma, opino pelo afastamento da presente
irregularidade.
Ausência de Registro das Participações em Consórcio (item
6.3):
Foi identificado ausência de registro das participações, avaliadas
pelo método da equivalência patrimonial, no Consórcio Público
da Região Polinorte e Cisabes, confrontando a informação de
transferência a título de investimento em consórcio no valor de R$
35.314,50 (trinta e cinco mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta
centavos), em desacordo com o art. 13 da Portaria STN 72/2012.
Justifica o gestor, tratar-se de informações referentes ao SAAE,
fazendo acostar documentos sobre a participação do município em
consórcios. Verificando tal documentação, observa-se que, apesar
de não haver descrição de qual ou quais consórcios se referem, o
valor descrito acima corresponde ao valor identificado à conta do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, constando nas
contas municipais face à consolidação.
Desta forma, entendemos sanada a inconsistência aqui levantada,
sugerindo, de acordo com a orientação técnica, que as participações
em consórcios, sempre que ocorridas, sejam devidamente
contabilizadas, conforme previsto no art. 13 da Portaria STN nº
72/2012.
Ausência
do
Parecer
emitido
pelo
Conselho
de
Acompanhamento e Controle Social da Saúde (item 8.4)
Observou-se que não foi encaminhado a esta Casa o parecer do
Conselho Municipal de Saúde de Linhares, em desacordo com a
previsão Constitucional contida no §3º do art. 198, regulamentado
pela Lei Complementar nº 141/2012.
Alega o gestor que o Conselho de Saúde foi informado em relação
à apresentação do parecer, porém não apresentou o documento
tempestivamente. Contudo, acostou o parecer quando do
encaminhamento das justificativas.
Verifica-se que o referido parecer não depende do Chefe do Poder
Executivo, uma vez que é confeccionado pelo órgão de “controle
social” da comunidade, que não está vinculado ao Poder Executivo,
por tratar-se de um órgão fiscalizador.
Ademais, observa-se que o Município de Linhares aplicou o mínimo
constitucional estabelecido para serem aplicados na Saúde.
Sopesando as alegações do gestor e a análise realizada pela equipe
técnica desta Casa, entendo por sanada a presente irregularidade,
recomendando ao gestor que em futuras prestações de contas,
solicite e encaminhe a esta Corte de Contas o “Parecer do Conselho
de Fiscalização sobre Prestação de Contas dos Recursos Aplicados
em Ações e Serviços Públicos de Saúde” assinados por todos os seus
membros, e caso o conselho ainda não tenha avaliado e emitido o
mencionado Parecer, que se junte uma Declaração firmada pelos
componentes do órgão de que aquela atribuição não tenha sido
cumprida até o momento em que se referir a solicitação.
Por fim, destaca-se na presente prestação de contas, que os limites
legais e constitucionais foram respeitados em relação às despesas
com pessoal, dívida pública, operações de crédito, aplicação de
recursos na saúde, remuneração dos profissionais do magistério,
manutenção e desenvolvimento do ensino e transferência para o
Poder Legislativo.
Diante do exposto, não vislumbrando subsistência de quaisquer
ocorrências que pudessem comprometer a aprovação das presentes
contas, encampo integralmente os fundamentos e conclusões
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explicitadas pela 5ª Secretaria de Controle Externo, por meio
da Instrução Contábil Conclusiva ICC-79/2015, e parcialmente
o posicionamento do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC e o parecer Ministerial.
Assim, VOTO no sentido de que seja emitido PARECER PRÉVIO
recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO das contas
de responsabilidade do Senhor Jair Correa, Prefeito Municipal de
Linhares, relativas ao exercício de 2013, nos termos do art. 80,
inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art. 132, inciso I
da Resolução TC-261/13.
VOTO para que seja expedida a seguinte determinação ao Chefe
do Poder Executivo:
Não promova abertura de créditos suplementares em desacordo
com o art. 167, inciso VII, e art. 165, §8º da CRB/88, e a vedação
contida no § 4º do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei
Complementar nº 101/2000.
VOTO ainda, para que sejam expedidas as seguintes
recomendações ao Chefe do Poder Executivo:
Que as participações em consórcios, sempre que ocorridas, sejam
devidamente contabilizadas, conforme previsto no art. 13 da
Portaria STN nº 72/2012.
Que em futuras prestações de contas, solicite e encaminhe a esta
Corte de Contas o “Parecer do Conselho de Fiscalização sobre
Prestação de Contas dos recursos aplicados em Ações e Serviços
Públicos de Saúde” assinados por todos os seus membros, e caso o
Conselho ainda não tenha avaliado e emitido o mencionado Parecer,
que se junte uma Declaração firmada pelos componentes do órgão
de que aquela atribuição não tenha sido cumprida até o momento
em que se referir a solicitação.
Que apresente o relatório de gestão do SUS/prestação de contas ao
Conselho Municipal de Saúde imediatamente após o encerramento
do último quadrimestre do exercício financeiro, instruindo-o com
as documentações exigidas por aquele órgão, proporcionando-lhe
tempo razoável para análise e emissão do perecer conclusivo, que
deverá instruir a prestação de contas anual do Ente;
Que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em
questão e o respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF.”
Arquive-se após o trânsito em julgado.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2698/2014,
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, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Emitir Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal
a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Linhares, de
responsabilidade do Senhor Jair Correa, relativas ao exercício de
2013;
2. Determinar ao Chefe do Poder Executivo que não promova
abertura de créditos suplementares em desacordo com o art. 167,
inciso VII, e art. 165, §8º da CRB/88, e a vedação contida no § 4º
do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº
101/2000;
3. Recomendar ao Chefe do Poder Executivo:
3.1 Que as participações em consórcios, sempre que ocorridas,
sejam devidamente contabilizadas, conforme previsto no art. 13 da
Portaria STN nº 72/2012;
3.2 Que em futuras prestações de contas, solicite e encaminhe a
esta Corte de Contas o “Parecer do Conselho de Fiscalização sobre
Prestação de Contas dos recursos aplicados em Ações e Serviços
Públicos de Saúde” assinados por todos os seus membros, e caso o
Conselho ainda não tenha avaliado e emitido o mencionado Parecer,
que se junte uma Declaração firmada pelos componentes do órgão
de que aquela atribuição não tenha sido cumprida até o momento
em que se referir a solicitação;
3.3 Que apresente o relatório de gestão do SUS/prestação de
contas ao Conselho Municipal de Saúde imediatamente após o
encerramento do último quadrimestre do exercício financeiro,
instruindo-o com as documentações exigidas por aquele órgão,
proporcionando-lhe tempo razoável para análise e emissão do
perecer conclusivo, que deverá instruir a prestação de contas anual
do Ente;
3.4 Que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro
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em questão e o respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da
LRF;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os Senhores Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, Relator, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, Procurador-Geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO 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
PARECER PRÉVIO TC-44/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO
- TC-8079/2014 (APENSOS: TC-3813/2011,
TC-7066/2011, TC-1327/2012, TC-2245/2012)
JURISDICIONADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
MATEUS
ASSUNTO
- RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE
- MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL - AMADEU BOROTO
ADVOGADO - JEAN FRANCO PIMENTA SANTOS (OAB/ES
15.155)
EMENTA:RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO
PELO MPEC EM FACE DO PARECER PRÉVIO TC-025/2014 – 1)
CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – 2) REFORMAR PARECER
PRÉVIO PARA RETIRAR AS RESSALVAS – RECOMENDAR
APROVAÇÃO - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre Recurso de Reconsideração
impetrado pelo Ministério Público de Contas, da lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, pretendendo a
reforma do Parecer Prévio 025/2014, proferido nos autos do
processo TC 2245/2012 – Prestação de Contas Anual – que
recomendou à Câmara Municipal a aprovação com ressalva
da Prestação de Contas do exercício de 2011, do Prefeito
Municipal senhor Amadeu Boroto.
Recebido e autuado, o recurso foi encaminhado à 8ª
Secretaria de Controle Externo que, às fls. 13-14, opinou
pelo conhecimento do recurso e sugeriu a notificação do
responsável para apresentação de contrarrazões.
Assim, proferi Decisão Monocrática Preliminar DECM
1658/2014 (fls. 16-17) determinando a notificação do
senhor Amadeu Boroto, que apresentou suas contrarrazões
às fls. 20-32.
Em seguida os autos foram novamente encaminhados à 8ª
Secretaria de Controle Externo que solicitou análise contábil
dos autos (fls. 35), o que foi atendido pela 4ª Secretaria
de Controle Externo, por meio da Manifestação Contábil de
Recurso MCR 6/2015 (fls.37-52), que concluiu, do ponto
de vista técnico-contábil, pela ausência de elementos que
pudessem modificar o posicionamento expresso pela área
técnica anteriormente na ICC nº 279/2013 e ITC 1165/2014
(fls. 1309-1337, TC 2245/2012), pela rejeição da prestação
anual de contas.
A 8ª Secex, então, proferiu a ITR 84/2015 (fls.49-52)
opinando pelo conhecimento do recurso e quanto ao mérito,
pelo seu provimento total.
O Ministério Público de Contas manifesta-se de acordo com
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a ITR 84/2015, por meio do parecer PPJC 6336/2015 de fls.
56.
O senhor Amadeu Boroto apresentou sustentação oral de
suas razões, conforme notas taquigráficas de fls. 63-64
É o relatório.
2 Fundamentação
Tanto a MCR 6/2015 (fls. 37-47) da 4ª Secretaria quanto a
ITR 84/2015 da 8ª Secretaria (fls. 49-52) contêm análise
dos pressupostos de admissibilidade recursal, assim como
do mérito deste processo.
A análise constante da Manifestação Contábil de Recurso
MCR 6/2015 contém os fundamentos da decisão que foi
incorporada pela 8ª Secex e aqui se transcreve:
(...)
Depreende-se da análise das contrarrazões apresentadas
que o Gestor ateve-se tão somente a discorrer sobre o
mérito da decisão plenária, expressa no Parecer Prévio TC
025/2014, enfatizando que as irregularidades apontadas
por este Tribunal não ocasionaram danos ao erário e,
ainda, esclarecendo a sua concordância com a decisão
de aprovação com ressalva da Prestação de Contas Anual
daquele Executivo Municipal, tendo em vista a adoção, em
seu entendimento, dos princípios da Proporcionalidade e
Razoabilidade no caso em tela.
Complementarmente às alegações trazidas aos autos,
o Agente Responsável destacou que, relativamente às
determinações exaradas no Parecer Prévio TC 025/2014,
foi instaurado processo administrativo para apuração de
possível responsabilidade da Contadora Municipal referente
às irregularidades apontadas na Prestação de Contas Anual
do exercício de 2011.
Na argumentação encaminhada pelo senhor Amadeu
Boroto, informou-se que foram devidamente cumpridas as
determinações do Plenário deste Tribunal, “com exceção do
prazo para inventário dos bens móveis, imóveis e almoxarifado
cujo prazo foi prorrogado por este Tribunal para todos os
municípios até o ano de 2015”. Verificou-se que procede a
alegação do Agente Responsável quanto a este item, haja
vista que o art. 1º da Resolução TC 221/2010, alterada pelas
Resoluções TC 258/2013 e TC 280/2014, estabelece que “os
jurisdicionados desta Corte deverão estar aptos a atender
às novas normas de Contabilidade Pública gradualmente,
a partir do exercício de 2012 e, integralmente, até o final
de 2015, observados os prazos estabelecidos na Resolução
242/2012 para os jurisdicionados por ela alcançados”.
Registra-se que não foi encaminhado pelo Agente
Responsável nenhum documento, demonstrativo contábil
ou informação que repercutisse nos aspectos técnicocontábeis analisados e relatados por ocasião da elaboração
da Instrução Contábil Conclusiva – ICC nº 279/2013 por
esta 4ª Secretaria de Controle Externo (Fls. 1277/1303), a
qual concluiu nos seguintes termos:
“(...)
Isto posto e, considerando o disposto no artigo 80, inciso III,
da Lei Complementar 621/2012, sugere-se que seja emitido
Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal recomendando a
REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal de São Mateus,
de responsabilidade do senhor Amadeu Boroto – Prefeito
Municipal, referentes ao exercício de 2011, em face da
manutenção dos seguintes indicativos de irregularidade:
3.3 Saldo apurado da conta “bens móveis” diverge daquele
demonstrado no Balanço Patrimonial.
Inobservância aos artigos 85, 94, 95, 96, 100 e 104 da Lei
Federal nº 4.320/1964.
Agentes responsáveis: senhor Amadeu Boroto – Prefeito
Municipal e senhora Michelle Hoffman Cremasco –
Contabilista Responsável
3.4 Saldo apurado da conta “bens imóveis” diverge daquele
demonstrado no Balanço Patrimonial.
Inobservância aos artigos 85, 86, 89, 95, 96, 100 e 104 da
Lei Federal nº 4.320/1964.
Agentes responsáveis: senhor Amadeu Boroto – Prefeito
Municipal e senhora Michelle Hoffman Cremasco –
Contabilista Responsável
3.6 Saldo apurado da conta “almoxarifado” diverge daquele
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demonstrado no Balanço Patrimonial.
Inobservância aos artigos 85, 86, 89, 100 e 104 da Lei
Federal nº 4.320/1964.
Agentes responsáveis: senhor Amadeu Boroto – Prefeito
Municipal e senhora Michelle Hoffman Cremasco –
Contabilista Responsável
Em tempo, reitera-se recomendação, contida no item 3.3
desta Instrução, de que seja determinado à administração
municipal a adoção de medidas no sentido de que sejam
cumpridas as disposições contidas na NBC T 16.5 (Resolução
CFC Nº. 1.132/08), sobretudo, naquilo que versa sobre
ajustes contábeis decorrentes de exercícios encerrados.
Por fim, cumpre-nos recomendar, ainda, ao Relator que
seja determinado ao gestor a apuração da responsabilidade
técnica da contabilista subscritora das contas em análise,
Senhora Michelle Hoffman Cremasco, em face das
irregularidades apontadas nesta Instrução, tendo-se como
base a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n.º
803/1996”.
iii CONCLUSÃO
Após análise do conteúdo dos autos TC 8079/2014,
considerando-se a ausência de documentação de natureza
contábil,
demonstrativos
contábeis,
informações
ou
fatos supervenientes que repercutissem nos aspectos
analisados e relatados na Instrução Contábil Conclusiva
ICC nº 279/2013, conclui-se que, do ponto de vista técnicocontábil, a peça recursal e as contrarrazões prestadas
pelo defendente não trouxeram elementos que pudessem
modificar o posicionamento expresso por esta Secretaria de
Controle Externo quando da análise da Prestação de Contas
Anual em tela.
De acordo com a Instrução Contábil Conclusiva ICC nº
279/2013, a qual sugeriu a rejeição das contas sob a
responsabilidade do senhor Amadeu Boroto, referentes
ao exercício de 2011, as irregularidades apuradas se
enquadraram nas hipóteses do artigo 80, inciso III, da
Lei Complementar 621/2012 (grave infração à norma
constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial).
Registra-se que, em sua Instrução Técnica Conclusiva – ITC
1165/2014 (Fls. 1309/1337 dos autos TC 2245/2012), o
Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC
acompanhou a sugestão de rejeição da Prestação de Contas
Anual em tela.
Tendo em vista todo o exposto, considerando-se, ainda, que
transcende à competência desta unidade técnica a análise
da fundamentação que conduziu à deliberação plenária
objurgada, bem como dos argumentos apresentados pelo
Ministério Público de Contas, sugere-se o encaminhamento
dos autos à Secretaria Geral de Controle Externo para
ciência e o posterior envio à 8ª SCE, para cumprimento da
determinação apresentada às Fls. 34, com prosseguimento
nos termos do artigo 406 do Regimento Interno desta Corte
de Contas.(...)”
A ITR 104/2014 da 8ª Secex, por sua vez, conclui nos
seguintes termos:
“(...) Ante o exposto, opinamos pelo CONHECIMENTO do
recurso e, quanto ao mérito, no que diz respeito às razões
apresentadas quanto aos aspectos técnico-contábeis, somos
pelo seu PROVIMENTO TOTAL, nos termos da Manifestação
Contábil de Recurso nº MCR 06/2015 (fls. 37-47) exarada
pela 4ª Secretaria de Controle Externo. (...)”
Na sustentação oral de suas razões o interessado ressalta
que as pendências já foram sanadas. Acrescenta que as
metas de saúde, educação, gasto com pessoal, enfim
todas as demais obrigações foram cumpridas pelo gestor.
Invoca os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância. Por fim reporta-se à diferenciação existente
entre contas de governo e contas de gestão.
Pois bem.
Cumpre ressaltar que foi aprovada, pelo Plenário desta Corte,
em 07/12/2010, a Resolução nº TC 221 (posteriormente
revogada pelas Resoluções nºs 258/2013 e 280/2014 e pela
IN 36/2016).
Com efeito, tal Resolução suspendeu, inclusive, a
www.tce.es.gov.br
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obrigatoriedade constante do inciso IV e V do artigo 105 da
Resolução TC 182/2002, dos órgãos e entes jurisdicionados,
pessoas jurídicas de direito público, de encaminharem os
relatórios de inventário na forma regimental, referentes ao
exercício de 2011 para o Estado e de 2012 para todos os
Municípios:
Resolução TC nº221/2010,
“Art.1º Os jurisdicionados desta Corte deverão estar aptos
a atender as novas normas de contabilidade pública a partir
de sua obrigatoriedade, ou seja, 2012 para o Estado e 2013
para todos os Municípios.
Art. 2º Para cumprimento do artigo anterior os jurisdicionados
ficam autorizados a levantar toda situação patrimonial e as
devidas reavaliações até o término do exercício anterior ao
da obrigatoriedade prevista na legislação.
Parágrafo único durante o prazo de adequação, os
jurisdicionados estarão desobrigados de encaminhar o
relatório de inventário dos bens móveis e imóveis, bem
como, de almoxarifado junto à Prestação de Contas Anual,
conforme determinação regimental.”
Como se constata, a Resolução TC nº 221/2010 dispõe sobre
a orientação e a fiscalização das questões patrimoniais
nos jurisdicionados do TCEES para o exercício em análise,
e determina que os jurisdicionados estão desobrigados de
encaminhar o relatório de inventário dos bens móveis e
imóveis, bem como de almoxarifado, junto à Prestação de
Contas Anual, no prazo de adequação ali especificado.
Assim, considerando o prazo estabelecido pela Resolução
Nº 221/2010 para a regularização dos saldos dos bens
patrimoniais e almoxarifado, opina-se no sentido de afastar
os itens apontados como irregulares no Parecer Prévio TC
25/2014 (fls. 1385- 1402 – TC 2245/2012), devendo as
contas do senhor Amadeu Boroto, referente ao exercício
de 2011, da Prefeitura Municipal de São Mateus, serem
aprovadas.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e
legais, discordando do opinamento contido na ITR 84/2015
da 8ª Secretaria de Controle Externo e no parecer do
Ministério Público de Contas, VOTO pelo conhecimento do
recurso do Ministério Público de Contas, para que no mérito
lhe seja negado provimento e ser reformulado o Parecer
Prévio 25/2014 deste Tribunal de Contas, recomendando
à Prefeitura Municipal de São Mateus a APROVAÇÃO das
contas do senhor Amadeu Boroto, relativas ao exercício de
2011.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC8079/2014, RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária
realizada no dia vinte e quatro de maio de dois mil e
dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Conhecer o Recurso de Reconsideração interposto pelo
Ministério Público Especial de Contas e, no mérito, negar-lhe
provimento;
2. Reformar o Parecer Prévio TC-25/2014, constante do
processo TC-2245/2012, em apenso, recomendando à
Câmara Municipal de São Mateus a aprovação da Prestação
de Contas Anual da Prefeitura Municipal de São Mateus,
sob a responsabilidade do Sr. Amadeu Boroto, relativas ao
exercício de 2011;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação 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
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Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 24 de maio 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
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 393/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO
- TC-1211/2006
JURISDICIONADOS
COMPANHIA
INTEGRADA
DE
DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO ESPÍRITO SANTO – CIDA E
COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESPÍRITO SANTO–CASES
S/A
ASSUNTO
- TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – RECONHECER
PRESCRIÇÃO – EXTINGUIR PROCESSO COM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO – CONTAS ILIQUIDÁVEIS – TRANCAMENTO –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial, nos
termos da Decisão Plenária TC 2524/2008 (fl. 36), na Companhia
Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Espírito Santo – CIDA e
na Companhia de Armazéns e Silos do Espírito Santo – CASES, após
apresentação pela própria liquidante dos entes, senhora Tânia Saad
Noé, de expediente noticiando levantamento realizado por auditoria
independente, no qual ficou constatada a “não contabilização” de
recursos repassados àquelas companhias entre 1996 e 2002.
A Decisão Plenária TC 2524/2008 determinou a desapensação do
Processo Administrativo original, inicialmente encaminhado, de nº
30844452 e, seu posterior encaminhamento para cumprimento da
determinação.
Em cumprimento à determinação, a liquidante protocolizou
documentação, que foi inicialmente analisada mediante a
Manifestação Técnica Preliminar MTP 23/2009 (fls. 271/276),
concluindo pela devolução da Tomada de Contas Especial à
liquidante, em virtude da ausência de documentação exigida na
Instrução Normativa TC 08/2008, norma regulamentadora à
época. A manifestação acentuou a ausência de conclusão quanto
à existência do dano, ausência de documentação comprobatória
dos repasses realizados, bem como da adoção de procedimentos
estabelecidos na citada instrução normativa.
Tal proposição foi acolhida na Decisão TC 3016/2009 (fls.
317/318).
A Secretaria Estadual de Controle e Transparência - SECONT,
devidamente notificada da decisão, nomeou comissão especial para
proceder à Tomada de Contas Especial determinada na Decisão
TC-2524/2008 e complementar as informações solicitadas na
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Manifestação Técnica Preliminar nº 23/2009 nos termos da Decisão
TC-3016/2009. O resultado da apuração foi apresentado em
relatório específico acostado nos autos do Processo Administrativo
46944370.
Ato contínuo, o relatório apresentado foi analisado na Manifestação
Técnica Preliminar MTP 24/2010 (fls. 354/368), que concluiu
pelo atendimento parcial da Manifestação Técnica Preliminar nº
23/2009, ressaltando que os valores apurados baseavam-se na
divergência entre os valores efetivamente repassados e aqueles
contabilizados nas empresas CIDA e CASES e que não haviam
sido apresentados os responsáveis pela gestão das Secretarias às
quais as empresas estavam ligadas, extratos bancários de contas
correntes indicadas em Ordens Bancárias (OB) relacionadas e cópia
das notificações de cobrança emitidas, recomendando a devolução
para complementação de informações, o que foi acatado nos termos
da Decisão Plenária 4784/2010 (fl. 387).
Em resposta à notificação, a SECONT promoveu levantamentos e
encaminhou documentos, que foram analisados na Manifestação
Técnica Preliminar MTP-545/2013 (fls. 492/515).
Posteriormente, tendo em vista documentação complementar
apresentada pela SECONT, a 9ª Secretaria de Controle Externo
elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 916/2015
(fls. 669/690, com documentação de suporte às fls. 692/700),
opinando nos seguintes termos:
4 – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando todo o exposto, propõe-se submeter à consideração
superior a seguinte proposta de encaminhamento:
4.1
Preliminarmente, com fundamento no artigo 71 da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012, reconhecer a prescrição da
pretensão punitiva do Tribunal em relação aos exercícios de 1997
e 2000 da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola –
CIDA e ao exercício de 1997 da Companhia de Armazéns e Silos do
Espírito Santo – CASES S/A;
4.2 Com fundamento no artigo 165, §1º do RITCEES, considerar
iliquidável a Tomada de Contas Especial em relação ao exercício
de 1996 da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola –
CIDA e ordenar seu trancamento pelos motivos alinhavados nesta
instrução;
4.3
Com fundamento no artigo 166 do RITCEES, arquivar a
Tomada de Contas Especial sem julgamento de mérito em relação
aos exercícios de 1997 e 2000 da Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola – CIDA e da Companhia de Armazéns e
Silos do Espírito Santo – CASES;
Foram, então, os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas, onde foi elaborada a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 5647/2015 (fls. 703/709), corroborando
parcialmente a proposta constante da Manifestação Técnica
Preliminar MTP 916/2015, sugerindo a prescrição e extinção do
feito, por ausência de justa causa, conforme transcrito a seguir:
3. CONCLUSÃO /PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Ante o exposto, diante do preceituado no artigo 142, §4º da Lei
Complementar 621/2012, bem como o art. 90 da Lei Complementar
621/2012, conclui-se opinando nos seguintes termos:
3.1.1. Seja declarada a prescrição da pretensão punitiva com
fundamento no artigo 71 da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, em relação aos exercícios de 1996 a 2002 da Companhia
Integrada de Desenvolvimento Agrícola – CIDA e aos exercícios de
1996 e 1997 da Companhia de Armazéns e Silos do Espírito Santo
– CASES S/A;
3.1.2. Seja extinto o presente processo, por ausência de justa
causa, tendo em vista a consumação da prescrição da pretensão
punitiva deste Tribunal de Contas, conforme art. 375 do Regimento
Interno deste TCE/ES.
Nos termos do Parecer PPJC 209/2016 (fls. 712/716), o Ministério
Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, corroborou o
opinamento da 9ª Secretaria de Controle Externo, por entender que
a conclusão que se afigura mais adequada ao caso em tela seria a
consignada na Manifestação Técnica Preliminar MTP 916/2015.
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico parcialmente o posicionamento da área técnica constante
da Manifestação Técnica Preliminar MTP 916/2015 e do Ministério
Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a
fundamentação exarada na Manifestação Técnica Preliminar
MTP 916/2015, Instrução Técnica Conclusiva ITC 5647/2015
e no Parecer PPJC 209/2016, divergindo parcialmente no
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tocante à proposta de encaminhamento, conforme exposto a
seguir:
- Manifestação Técnica Preliminar MTP 916/2015
3 – CONCLUSÃO
Frente a indícios de desvio de recursos públicos decorrentes da não
contabilização de repasses realizados pelo Estado para a liquidação
da CIDA e da CASES, a liquidante que assumiu os trabalhos de
liquidação das empresas em 2003 noticiou o fato ao Tribunal, que
determinou a realização de uma Tomada de Contas Especial para
apurar a existência de dano ao erário.
O relatório inicial da Comissão de Tomada de Contas Especial,
nomeada pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência
– SECONT, constatou divergências na contabilização dos recursos
repassados para a CASES no exercício de 1997 e para a CIDA nos
exercícios de 1996, 1997 e 2000 que totalizaram R$ 1.074.657,27
(um milhão setenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e sete reais
e vinte e sete centavos), sem, contudo, afirmar conclusivamente
sobre a ocorrência de dano ao erário decorrentes da não
contabilização.
Após sucessivas devoluções da Tomada de Contas Especial para
complementação de informações e apresentação de documentos
comprobatórios dos fatos narrados, bem como para que se
emitisse opinião conclusiva sobre a existência ou não de dano,
foram encaminhados diversos extratos de contas correntes e notas
técnicas, sem, contudo, apresentar opinião conclusiva.
Em relação aos exercícios de 1996 e 1997, ficou consignado no
relatório que não foram repassados os livros contábeis da CIDA
e da CASES para a comissão, tendo em vista que se encontram
desaparecidos, logo, a divergência foi apontada com base na
ausência de livros onde se pudesse confirmar a contabilização dos
recursos repassados.
Para o exercício de 1996 da CIDA, diante da ausência de registros
individualizados dos repasses (divergência foi apontada tendo
como base o Balanço Geral do Estado), considerando que o SIAFEM
somente entrou em operação em 1997, não foi possível cruzar as
informações dos repasses com os extratos bancários, contudo,
conforme já mencionado na Manifestação Técnica Preliminar MTP545/2013 (fl. 503 e seguintes), qualquer ação na tentativa de se
obter dos responsáveis justificativas tornar-se-ia infrutífera visto
que, conforme relata a liquidante, durante as tentativas de se obter
documentação desse período,
No que diz respeito aos exercícios de 1996 e 1997, os valores
não puderam ser apurados por falta de documentação, pois
nos arquivos das referidas empresas, constam somente as
demonstrações contábeis, não existindo registro de Livro Diário e
Razão, como também não há nos arquivos das empresas Extrato
Consolidado, bem como não foi encontrado Publicação dos Balanços
de Encerramento.
Este é o quadro que encontramos as empresas, quando assumimos
a designação de liquidante, assunto este devidamente informado
ao ilustre Senhor Secretário da SEGER às folhas 10 do processo
supre mencionado [...]
Também não foram indicados elementos que permitissem avaliar a
responsabilidade dos gestores do exercício de 1996 em relação ao
desaparecimento dos livros contábeis da CIDA, tornando temerária
a imputação de responsabilidade aos agentes indicados, pois a
ausência de documentação contábil das empresas dificultaria
sobremaneira o exercício da ampla defesa e do contraditório,
quanto a fatos ocorridos a mais de quinze anos.
Em casos semelhantes o Tribunal de Contas da União (TCU) tem
considerado iliquidáveis as contas dos administradores, vejamos:
72037065 - PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO DE INVESTIMENTO
DA AMAZÔNIA (FINAM). PERÍODO DE 1/7/1998 A 31/12/1998.
CERTIFICADO DE AUDITORIA PELA IRREGULARIDADE DAS
CONTAS. Responsabilizações e condutas dos responsáveis não
analisadas pelo controle interno nem pela unidade técnica. 12 anos
decorridos dos fatos geradores. Prejuízo ao contraditório e ampla
defesa. Contas iliquidáveis. Trancamento. Arquivamento. (TCU;
PrestCont 010.111/1999-9; Ac. 6585/2010; Primeira Câmara; Rel.
Min. Weder de Oliveira; Julg. 05/10/2010; DOU 14/10/2010)
Conclui-se, portanto, que a Tomada de Contas Especial não foi
conclusiva em relação aos repasses realizados para a CIDA no
exercício de 1996. Depreende-se, portanto, em nome da segurança
jurídica, não ser razoável esta Corte de Contas, responsabilizar os
administradores na época por omissão ou emitir qualquer outro
juízo sobre suas contas após dezessete anos da data do fato gerador,
uma vez que os documentos contábeis e processos que seriam
utilizados na defesa foram extraviados em decorrência de fato
superveniente, conforme consignado na apuração, sem que conste
dos autos qualquer elemento que permita avaliar a configuração da
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situação de omissão, regularidade ou irregularidade.
O RITCEES prevê essa situação em seu artigo 165, transcrito na
integra a seguir:
Art. 165. As contas serão consideradas iliquidáveis quando caso
fortuito ou de força maior, comprovadamente alheio à vontade do
responsável, tornar materialmente impossível o julgamento de
mérito.
§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, o Tribunal ordenará o
trancamento das contas e o consequente arquivamento do processo.
Para o exercício de 1997, de ambas as empresas, foi possível
verificar, com base nos extratos bancários das empresas, obtidos
pela Comissão junto aos bancos correspondentes, e os registros
individualizados das remessas constantes do SIAFEM, que os
recursos repassados foram creditados nas contas correntes das
companhias indicadas nas Ordens Bancárias, indicando que, durante
o processo de transferência dos recursos, objeto de análise desta
Tomada de Contas Especial, não se evidenciou dano ao erário.
Em relação ao exercício de 2000 para a CIDA, a exemplo do que
ocorreu no exercício de 1997, pôde-se verificar, através do confronto
de informações obtidas no SIAFEM com extratos de contas bancárias
da companhia, que os recursos repassados ingressaram em contas
correntes pertencentes a CIDA ou a Centrais de Abastecimento do
Espírito Santo S/A - CEASA, que se encontrava incorporada pela
CIDA na época, não restando confirmada a ocorrência de dano ao
erário durante o processo de transferência dos recursos, objeto de
análise desta Tomada de Contas Especial.
Durante o exercício de 2000 na CIDA verificou-se, também, a
existência de disparidade e descontrole quanto à contabilização dos
recursos recebidos em empresas que se encontravam em liquidação
simultânea sob a responsabilidade de um único liquidante, tal
assunto já foi objeto de análise do Processo TC-5085/2002,
Acórdão TC-504/06, que julgou irregulares as contas ordinárias da
CIDA, sob responsabilidade do Sr. Luiz Otávio Rodrigues Coelho,
liquidante da companhia à época.
[omissis]
Convém ressaltar que as empresas em questão, atualmente,
finalizaram seu processo de liquidação. A CIDA, conforme deliberação
constante da Ata da Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária
ocorrida em 29/04/2013 (registro JUCEES sob nº 20130334087),
e a CASES em 25/08/2008, em conformidade com o detalhado na
Certidão de Baixa de inscrição no CNPJ e registro na Junta Comercial
do Estado do Espírito Santo, conforme documentação anexa a esta
Manifestação Técnica. (Anexo 02)
- Parecer PPJC 209/2016
Em que pesem os argumentos esposados pelo Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC quanto à extinção do feito
com julgamento do mérito, há que se observar que o dispositivo
normativo que embasou tal opinamento não se amolda ao caso
específico. Veja-se:
Art. 375. A identificação da prescrição ainda na fase de instrução,
quando inexistente as hipóteses de imputação de débito e a
expedição de determinações ao gestor para o exato cumprimento
da lei, autoriza a extinção do processo, desde logo, por ausência de
justa causa, mediante deliberação do colegiado.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos
processos com o dever constitucional de julgamento ou apreciação
de contas e registro de atos atribuído ao Tribunal.
Em outras palavras, o próprio artigo, em seu corpo, reverbera
alguns requisitos necessários para que ocorra o julgamento pela
extinção do processo, quando identificada à prescrição na fase
de instrução, sendo eles: só poderá ocorrer quando inexistente a
imputação de débito, bem como expedição de determinações; além
de ser inaplicável em processos de apreciação de contas.
Por seu turno, da leitura da Manifestação Técnica Preliminar
MTP 916/2015 (fl.669/691) registra-se, em diversas partes,
informações acerca da impossibilidade de se concluir quanto à
existência ou não de dano ao erário. Confere-se:
3 – CONCLUSÃO
[...]
O relatório inicial da Comissão de Tomada de Contas Especial,
nomeada pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência
– SECONT, constatou divergências na contabilização dos
recursos repassados para a CASES no exercício de 1997 e para
a CIDA nos exercícios de 1996, 1997 e 2000 que totalizaram
R$ 1.074.657,27 (um milhão setenta e quatro mil seiscentos e
cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos), sem, contudo,
afirmar conclusivamente sobre a ocorrência de dano ao
erário decorrentes da não contabilização.
Após sucessivas devoluções da Tomada de Contas Especial para
complementação de informações e apresentação de documentos
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comprobatórios dos fatos narrados, bem como para que se emitisse
opinião conclusiva sobre a existência ou não de dano, foram
encaminhados diversos extratos de contas correntes e notas
técnicas, sem, contudo, apresentar opinião conclusiva. (fl.
686/687) (grifos do Parecer)
[...]
Conclui-se, portanto, que a Tomada de Contas Especial não
foi conclusiva em relação aos repasses realizados para a
CIDA no exercício de 1996. (fl. 688) (grifos do Parecer)
Logo, não se pode falar em inexistência de hipóteses de imputação
de dano, quando, em verdade, por motivos alheiros à vontade, há
a impossibilidade de verificação/quantificação de possíveis danos.
Destarte, como cediço, a Tomada de Contas Especial encarta-se,
nos termos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Espírito Santo
(Lei Complementar 621/2012), como um processo de contas. É o
que se dessume da leitura do seu artigo 50.
Nesse passo, salvo melhor juízo, a conclusão que se afigura mais
adequada ao caso versado seria a consignada na Manifestação
Técnica Preliminar MTP 916/2015, de lavra da 9ª SCE, ou seja,
reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de
Contas em relação aos anos 1997 e 2000 da Companhia Integrada
de Desenvolvimento Agrícola – CIDA e da Companhia de Armazéns
e Silos do Espírito Santo – CASES S/A; considerando-se as contas
iliquidáveis em relação ao exercício de 1996 da Companhia Integrada
de Desenvolvimento Agrícola – CIDA; e arquivamento da Tomada
de Contas Especial sem julgamento do mérito em relação aos anos
1997 e 2000 da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola
– CIDA e da Companhia de Armazéns e Silos do Espírito Santo –
CASES.
No tocante à Conclusão/Proposta de Encaminhamento, corroboro
o opinamento constante da Instrução Técnica Conclusiva ITC
5647/2015, no sentido de que seja declarada prescrita a
pretensão punitiva desta Corte, com fundamento no artigo 71 da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em relação aos exercícios
de 1996 a 2002 da Companhia Integrada de Desenvolvimento
Agrícola – CIDA e aos exercícios de 1996 e 1997 da Companhia
de Armazéns e Silos do Espírito Santo – CASES S/A, abarcando-se
todo o período compreendido pela Tomada de Contas Especial.
Tendo corroborado a fundamentação exarada na Manifestação
Técnica Preliminar MTP 916/2015, Instrução Técnica Conclusiva
ITC 5647/2015 e no Parecer PPJC 209/2016, divirjo apenas
relativamente à proposta de encaminhamento no tocante ao
não julgamento de mérito. Ao declarar a prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do art. 269 do Código de Processo Civil, estarse-á julgando os autos com resolução de mérito:
Art. 269. Haverá resolução de mérito:
I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor;      
II - quando o réu reconhecer a procedência do pedido;       
III - quando as partes transigirem;      
IV - quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição;       
V - quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação.
(grifos nossos)
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando parcialmente o entendimento da 9ª Secretaria de
Controle Externo e do Ministério Público de Contas, em manifestação
da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Heron Carlos
Gomes de Oliveira, VOTO:
3.1
Por declarar prescrita a pretensão punitiva desta
Corte de Contas nos presentes autos, extinguindo-se o feito
com resolução de mérito, nos termos dos artigos 70 e 71 da
Lei Complementar 621/2012 c/c artigos 373 e 375 da Resolução
TC 261/2013, e artigo 269, IV do Código de Processo Civil, em
relação aos exercícios de 1997 a 2002 da Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola – CIDA e aos exercícios de 1996 e 1997
da Companhia de Armazéns e Silos do Espírito Santo – CASES S/A;
3.2
Com fundamento no artigo 165, §1º c/c 330, II da
Resolução TC 261/2016, por considerar iliquidável a Tomada de
Contas Especial em relação ao exercício de 1996 da Companhia
Integrada de Desenvolvimento Agrícola – CIDA e ordenar seu
trancamento e o consequente arquivamento, pelos motivos
alinhavados neste Voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1211/2006,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira 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, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Declarar prescrição da pretensão punitiva desta Corte de
Contas nos presentes autos, extinguindo o feito com resolução
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de mérito, nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Complementar
621/2012 c/c artigos 373 e 375 da Resolução TC 261/2013, e artigo
269, IV do Código de Processo Civil, em relação aos exercícios de
1997 a 2002 da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola
– CIDA e aos exercícios de 1996 e 1997 da Companhia de Armazéns
e Silos do Espírito Santo – CASES S/A;
2. Considerar iliquidável a Tomada de Contas Especial
em relação ao exercício de 1996 da Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola – CIDA;
3. Ordenar o trancamento das contas, arquivando os autos.
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 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, 06 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
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- 464/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-13096/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO CALÇADO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - LILIANA MARIA REZENDE BULLUS
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 José do Calçado, sob a responsabilidade da
senhora Liliana Maria Rezende Bullus.
Diante da referida omissão, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
ITI – 2344/2015 (fls.02), opinando pela Notificação e Citação do
responsável.
Assim, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar - DECM
2175/2015 (fl.06/07), concedendo o prazo de 15 (quinze) dias
para o envio dos dados faltantes - Termo de Citação n° 2278/2015
e Termo de Notificação Nº 3335/2015. As informações foram
prestadas (fls. 23/26), e os autos encaminhados para análise e
manifestação.
Através do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO No 14/2016
(fls.28), a Auditora de Controle Externo – Lenita Loss, 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 13.096/2015.
Encaminhados os autos para manifestação ao Ministério Público
Especial de Contas, este se manifestou mediante Parecer, (fls.32),
da lavra do Ilustre Procurador de Contas – Dr. Luciano Vieira, 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, em conformidade com o Relatório
Conclusivo de Omissão – RCO 14/2016 (fl. 28) da 4ª SCE, manifestase pelo ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do art. 330, IV, do
RITCEES.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito
encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um
julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais
e regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo
com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
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Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão
de decidir a fundamentação exarada no Relatório Conclusivo de
Omissão – RCO Nº 14/2016 e no Parecer do Ministério Público de
Contas PPJC (fls.32).
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-13096/2015,
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, tendo
em vista o saneamento da omissão, arquivar os presentes autos
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e o Conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. 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- 493/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-1245/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAGUARÉ – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre Representação oriunda de
reiteradas solicitações do Ministério Público do Estado do Espírito
Santo para que seja informado se os fatos narrados no seu Inquérito
Civil nº. IC MPES 2014.0009.8026-56 (fls. 4/127 do protocolo
eletrônico TC nº 58.507/2015-4) teriam sido objeto de inspeção,
solicitando o encaminhamento de cópia do acórdão proferido ou,
caso contrário, a instauração de auditoria.
Considerando que o objeto relaciona-se a obras e serviços de
engenharia, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Engenharia
e Obras Públicas - NEO, o qual elaborou o Relatório de Solicitação
de Informações 00025/2016-8 (fls. 138/140), informando que
os fatos narrados no referido inquérito civil estariam adstritos a
cinco aquisições, todas firmadas com a empresa Construtora
PAVISOL Ltda. Registra não ter notícia da deflagração de nenhum
procedimento fiscalizatório que abarcasse estas aquisições e/ou
quaisquer outras relacionadas entre a Construtora PAVISOL Ltda. e
a Prefeitura Municipal de Jaguaré.
No tocante à solicitação de auditoria pelo Ministério Público Estadual,
a área técnica observa que tal instituição não possui competência
legal para solicitar a realização de inspeções ou auditorias, nos
termos do art. 92 da Lei Complementar 621/2012. Entretanto, seus
membros são legitimados para representar a este Tribunal, nos
termos do inc. II, art. 182 da Resolução TC 261/2013.
Entretanto, não obstante o vislumbre da prerrogativa legítima
de uma Representação, o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas
verifica a ausência de requisitos fundamentais para admissibilidade
prescritos no art.. 177, incisos II e III, c/c art. 182, parágrafo
único, ambos da Resolução TC 261/2013, tendo em vista que,
na documentação acostada, não se apresentam elementos de
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convicção, assim como indícios de prova. Também ressalta que em
nenhum momento esta documentação identifica com clareza a quem
deveria ser creditada a autoria dos fatos. Pelos motivos expostos,
pugna pelo não conhecimento da presente Representação.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em
manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira (MMPC 13/2016 - fl. 146).
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 no Relatório de Solicitação de
Informações 00025/2016-8 de fls. 138/140, que aqui se transcreve:
Em se tratando do objeto “obras e serviços de engenharia”, podese deduzir da documentação acostada, com algum esforço, que os
fatos narrados no referido inquérito civil estariam adstritos as cinco
seguintes aquisições, todas firmadas com a empresa Construtora
PAVISOL Ltda.:
1) Reforma e ampliação do pronto socorro municipal (valor total da
despesa: R$ 11.094,56);
2) Instalação da maternidade municipal (valor total da despesa:
não identificado);
3) Esgoto sanitário em Aricanga - Água Limpa (valor total da
despesa: não identificado);
4) Melhoramento, adaptação e pintura do posto de saúde e
odontologia de Barra Seca de Ponte Nova (valor total da despesa:
R$ 13.529,18);
5) Recuperação da rede de drenagem pluvial em Lagoa Seca bairro Trevisan - e travessia do Córrego Palmital - bairro Laquini
-; recuperação da rede de drenagem pluvial em Trevo da BR-101 Água Limpa -; recuperação de abrigo de ponto de ônibus em Barra
Seca de Ponte Nova (valor total da despesa: R$ 11.873,78).
Antes, porém, perquerindo-se os autos do referido inquérito, a título
de contextualização, o assunto já teria se iniciado nesta Corte de
Contas em ofício oriundo da Promotoria-geral de Justiça de Jaguaré
(Of. PGJA Nº 052/2006), originalmente endereçado à Procuradoria
de Justiça de Contas, comunicando-a de contratações de obras
públicas pela Prefeitura Municipal de Jaguaré sem a realização de
certames licitatórios, com o intuito deste Tribunal empreender uma
auditoria para averiguação dos fatos, remetendo-lhe o relatório da
auditoria, quando concluído.
Nesse sentido, em decorrência da troca de alguns outros expedientes
de cobrança, culminou com a edição do ofício da Procuradoria de
Justiça de Contas sob referência OFÍCIO/PJC/TCEES/Nº 0114/2009,
no qual seguiu anexada uma manifestação da então denominada
5ª Controladoria Técnica, informando ao Ministério Público, em
resumo, que estas aquisições não haviam sido objeto de auditoria,
bem como também não teria sido constatado a existência de
quaisquer processos pertinentes ao assunto (vide fls. 118 - 120 do
protocolo eletrônico nº. 58.507/2015-4).
A esse propósito, pesquisando-se nos arquivos deste Núcleo de
Engenharia e Obras Públicas - NEO, adiantamos que essa situação
descrita pela então 5ª Controladoria Técnica persiste inalterada
até os dias atuais, ou seja, não se tendo notícia da deflagração de
nenhum procedimento fiscalizatório que abarcasse estas aquisições
e/ou quaisquer outras relacionadas entre a Construtora PAVISOL
Ltda. e a Prefeitura Municipal de Jaguaré, respondendo, portanto, à
primeira questão do pleito ora formulado.
Quanto ao segundo quesito, observa-se de plano que a instituição
MINISTÉRIO PÚBLICO não possui competência legal para solicitar
a realização de inspeções ou auditorias, nos termos do art. 92, da
Lei Complementar nº. 621/2012 (e alterações), entretanto, seus
MEMBROS são legitimados para REPRESENTAR a este Tribunal,
nos termos do inc. II, art. 182 da Resolução TC nº. 261/2013 (e
alterações).
Sobre esse aspecto da REPRESENTAÇÃO, é razoável se deduzir
que as circunstâncias do fato se resumem unicamente a já referida
“contratações de obras públicas pela Prefeitura Municipal de
Jaguaré sem a realização de certames licitatórios”, o que por si
só não caracteriza irregularidade ou ilegalidade, porquanto, em se
tratando do objeto “obras e serviços de engenharia”, passível de
amparo na Lei de Licitações, art. 24, inc. I.
Observe-se que das cinco ocorrências elencadas, três delas, cujos
valores se conseguiram identificar, enquadram-se perfeitamente
na exceção “contratar com dispensa de licitar”, pois que abaixo do
limite máximo estabelecido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Ademais, pelas próprias ementas, nenhuma destas contratações
se referem a parcelas de uma mesma obra, tampouco podem ser
consideradas obras de mesma natureza e no mesmo local. Em
suma, não permitem caracterizar elementos de convicção.
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Claro que ainda se poderia aventar um suposto beneficiamento da
pessoa escolhida, a Construtora PAVISOL Ltda., entretanto, não
se tem notícia do universo das licitações realizadas e respectivas
modalidades, das obras processadas pelo Executivo Municipal de
Jaguaré, especialmente as dispensadas de licitação, e empresas
contratadas. Em suma, o conjunto das obras relacionadas também
não permitem se caracterizar como indício de prova.
Assim, não obstante o vislumbre da prerrogativa legítima de uma
representação, percebe-se, por outro lado, a ausência de requisitos
fundamentais para a sua admissibilidade, prescritos no art. 177,
incisos II e III, c/c art. 182, parágrafo único, ambos da Resolução
TC nº. 261/2013 (e alterações), eis que, na documentação
acostada, não se apresentam elementos de convicção, assim como
desprovida de indícios de prova. Também há que se considerar que
em nenhum momento esta documentação identifica com clareza a
quem deveria ser creditada a autoria dos fatos.
Em conclusão, apresentamos a informação de que os fatos narrados
não foram objeto de inspeção por parte desta Corte de Contas, aliás,
de nenhum dos seus instrumentos regulamentares de fiscalização,
bem como a sugestão, ante o exposto e se ressalvando o juízo
do Conselheiro-relator, de que esses fatos não sejam acolhidos
como representação, via de consequência denegando o pedido de
instauração de auditoria.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO:
3.1 Pelo não conhecimento da presente Representação, nos termos
do §1º do art. 94 c/c art. 99, §2º da Lei Complementar 621/2012,
por ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 94,
incisos II e III da mesma lei;
3.2 Para que seja dada ciência ao Representante do teor da decisão
final a ser proferida, conforme art. 307, §7º, da Resolução TC
261/2013;
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-1245/2016,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira 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, não
conhecer a presente Representação, nos termos do §1º do art. 94
c/c art. 99, §2º da Lei Complementar 621/2012, por ausência dos
requisitos de admissibilidade previstos no art. 94, incisos II e III da
mesma lei, arquivando os autos, após o trânsito em julgado, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e 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, 04 de maio de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC- 549/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO
- TC-2791/2014
JURISDICIONADO
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
FUNDÃO
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES
RESPONSÁVEL - MARIA DULCE RUDIO SOARES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADORES
– EXERCÍCIO DE 2013 – 1) MULTA – 2) REITERAR CITAÇÃO
E NOTIFICAÇÃO – 3) COMUNICAR À CÂMARA MUNICIPAL.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
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Segunda-feira, 13 de junho de 2016
1 RELATÓRIO
Trata este processo de Prestação de Contas Anual - PCA, da
Prefeitura Municipal de Fundão, relativa ao exercício de 2013, sob a
responsabilidade da senhora Maria Dulce Rudio Soares.
Foi realizada a Análise Inicial de Conformidade – AIC 331/2014
(fls. 03-05) onde se verificou o não envio de peças e documentos
da PCA 2013 especificados no Anexo 3 da IN TC 28/2013 e a
ausência de assinatura digital em alguns arquivos encaminhados,
em desconformidade como o parágrafo único do artigo 12 da IN
28/2013:
ANEXO 03 (ARQUIVOS NÃO ENVIADOS)
ITEM DO ANEXO
NOME DO ARQUIVO
03
RELGES
16
INVMOV
19
INVIMO
22
INVALM
36
CERSIT
37
FIXSUB
39
CONFUN
40
CONSAU

Considerando este fato foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
ITI 1239/2014 (fls. 06), sugerindo a notificação da responsável,
o que foi feito por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM
1360/2014, de folhas 09.
Em atendimento ao Termo de Notificação nº 1941/2014, o
senhor Ramon Rigoni Gobetti, Secretário Municipal de Finanças,
encaminhou arquivos do Anexo 3 da IN 28/2013 em mídia digital
(fls. 14-15).
Seguiu-se Plano de Diligência nº 212/2015 (fls.18) para fins de
análise contábil das peças enviadas. A 4ª Secretaria de Controle
Externo emitiu a Manifestação Técnica Preliminar MTP 795/2015
(fls. 20-22), cuja análise técnica assim dispôs:
“[...]
2 – Análise Técnica
Após apreciação das peças e demonstrativos encaminhados,
constatamos a impossibilidade de conclusão da análise técnica
contábil, em virtude do não envio dos documentos relacionados a
seguir:
a) Balancete da execução orçamentária - BALEXO, conforme
descrito no item 15, Anexo 03 da Instrução Normativa TCEES nº
28/2013 (g.n.);
Balancete da execução orçamentária, da receita e da despesa,
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, os valores
empenhados, liquidados e pagos, e a fonte de recursos, detalhando:
Órgão/Unidade orçamentária
Função/subfunção
Programa
Projeto/atividade
Elemento de despesa
Execução da receita
b) Inventário anual dos bens móveis - INVMOV, conforme descrito
no item 16, Anexo 03 da Instrução Normativa TCEES nº 28/2013;
c) Inventário anual dos bens imóveis – INVIMO, conforme descrito
no item 19, Anexo 03 da Instrução Normativa TCEES nº 28/2013;
d) Inventário anual dos bens em almoxarifado – INVALM, conforme
descrito no item 22, Anexo 03 da Instrução Normativa TCEES nº
28/2013 (g.n.).
3 – Proposta de Encaminhamento
Assim, com fundamento nos artigos 358, incisos I e III, e 359 do
RITCEES, aprovado pela Resolução TC 261/2013, sugere-se:
1 – CITAÇÂO da responsável, Sra. Maria Dulce Rúdio Soares, para
apresentar as justificativas que julgar necessárias, em razão do
descumprimento do Termo de Notificação 1941/2014 (fl. 10);
2- NOTIFICAÇÃO da referida responsável, para encaminhar os
documentos supramencionados, observando-se os termos da
Instrução Normativa TCEES 28/2013.
Vitória/ES, 16 de outubro de 2015.
[...]
Seguiu-se a Instrução Técnica Inicial ITI 2204/2015 (fls.23-24)
sugerindo por reiterar a notificação e pela citação da responsável
por descumprimento dos termos da notificação nº 1941/2014
(fls.10), onde aponta a ausência dos itens 16, 19 e 22 do Anexo
3 da IN 28/2013 na Prestação de Contas Anual, e pela notificação
para apresentar o arquivo BALEXO (item 15 do Anexo 3 da IN
28/2013), o que foi realizado por meio da Decisão Monocrática
Preliminar DECM 2115/2015, de folhas 26-27 (Termo de Notificação
nº 3281/2015 e Termo de Citação nº 2261/2015, fls.28-29), para
que a senhora Maria Dulce Rudio apresentasse justificativas quanto
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ao descumprimento das decisões desta Corte, concedendo-lhe
prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação, bem como por
alertar mais uma vez a responsável acerca das consequências do
descumprimento de Decisão emanada por esta Corte de Contas.
Reitera-se que todos os termos de notificação e de citação foram
recebidos por mãos próprias.
Em despacho de folhas 33, a Secretaria-Geral das Sessões nos
informa que o prazo para o atendimento à Decisão TC 2115/2015
encerrou-se em 15/12/2015 sem que houvesse o adimplemento da
obrigação.
Os autos encaminhados à área técnica esta elaborou a Instrução
Técnica Inicial ITI 42/2016 (fls.35) sugerindo a aplicação de multa e
por nova notificação para que fossem encaminhado a documentação
dos itens 16, 19 e 22 do Anexo 3 da IN 28/2013, da Prestação
de Contas Anual. Olvidou, contudo, a área técnica, em sugerir a
citação e reiterar a notificação da gestora para o encaminhamento
do arquivo BALEXO (item 15 do Anexo 3 da IN 28/2013).
Mais uma vez, em abril de 2016, o Núcleo de Controle de
Documentos informa o não recebimento de qualquer documentação
encaminhada pela responsável (fls.38).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas efetua a fiscalização dos atos de que resulte
receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos à sua
jurisdição, para assegurar a eficácia do controle dos recursos
públicos e para instruir o julgamento das contas.
Assim, compete ao Tribunal, conforme inciso VIII do artigo 71
da Constituição Federal, aplicar aos responsáveis, em caso de
ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções
previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa
proporcional ao dano causado ao erário.
Na Lei Complementar Nº 621/2012, temos, entre outras, multas
decorrentes da verificação de não atendimento à decisão da Corte
de Contas, não envio ou envio fora do prazo de documentos e
ou informações que compõem a prestação de contas ou ainda
ocasionadas pela reincidência no descumprimento de determinação
do Tribunal.
Esses permissivos estão todos elencados no Capítulo II da Lei
Orgânica desta Casa. Quanto ao caso concreto – não envio ou envio
de documentos e ou informações que compõem a prestação de
contas - temos as seguintes previsões legais:
Art.135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$
100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente em outra moeda
que venha a ser adotada como moeda nacional.
[...]
VIII – não envio ou envio fora do prazo de documentos e ou
informações que compõem a prestação de contas.
§ 1º Ficará sujeito à multa prevista no caput deste artigo aquele
que deixar de dar cumprimento à decisão do Tribunal, salvo motivo
justificado, a critério do Tribunal de Contas.
[...]
Art. 137. Os responsáveis que não comprovarem o recolhimento
da multa aplicado no prazo determinado, sem prejuízo das demais
sanções legais e do disposto no inciso III do art. 149 desta Lei
Complementar, serão inscritos no cadastro de inadimplentes do
Tribunal de Contas.
Art. 138. O valor decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas
nos termos dos artigos 134 e 135 desta Lei Complementar, quando
pago após o seu vencimento, será atualizado monetariamente na
data do efetivo pagamento.
Pelo que se apresenta, mais de uma vez a responsável deixou
de encaminhar as documentações conforme determinado
pelas Decisões Monocráticas Preliminares DECM 1360/2014 e
DECM 2115/2015, das quais ela foi pessoalmente notificada e
citada conforme AR de folhas 12 e 31, tampouco justificou tal
descumprimento, logo, entendo restar presente a necessidade de
cominação de multa a senhora Maria Dulce Rudio, responsável pela
Prefeitura Municipal de Fundão no exercício de 2015.
3 DISPOSITIVO
Ante ao exposto, VOTO:
3.1 Com base no inciso VIII do artigo 135 da LC 621/2012 e
inciso VIII do artigo 389 do Regimento Interno, pela aplicação de
multa à senhora Maria Dulce Rudio, responsável pela Prefeitura
Municipal de Fundão no exercício de 2013, no valor de R$2.000,00,
correspondente ao percentual de 2% estabelecido no inciso VIII do
artigo 389;
3.2 Por reiterar a citação e notificação à gestora, nos termos das
Instruções Técnicas Iniciais ITI 2204/2015 e ITI 42/2016, para que,
no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de nova multa, com
base no inciso VII do artigo 135 da LC 621/2012, encaminhe a este
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Tribunal os seguintes arquivos faltantes na Prestação de Contas do
Exercício de 2013:
1 - Balancete da execução orçamentária - BALEXO, conforme
descrito no item 15, Anexo 03 da Instrução Normativa TCEES nº
28/2013 (g.n.);
2 - Inventário anual dos bens móveis - INVMOV, conforme descrito
no item 16, Anexo 03 da Instrução Normativa TCEES nº 28/2013;
3 - Inventário anual dos bens imóveis – INVIMO, conforme descrito
no item 19, Anexo 03 da Instrução Normativa TCEES nº 28/2013;
4 - Inventário anual dos bens em almoxarifado – INVALM, conforme
descrito no item 22, Anexo 03 da Instrução Normativa TCEES nº
28/2013 (g.n.).
3.3 Por comunicar o fato à Câmara Municipal de Fundão, nos termos
dos art. 77 LC 621/2012 e art. 123, §1º do Regimento Interno
desta Corte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2791/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e cinco de maio de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Aplicar multa pecuniária a Sra. Maria Dulce Rudio, responsável
pela Prefeitura Municipal de Fundão no exercício de 2013, no valor
de R$ 2.000,00, correspondente ao percentual de 2% estabelecido
no inciso VIII do artigo 389 do Regimento Interno;
2. Reiterar a citação e notificação à gestora, nos termos das
Instruções Técnicas Iniciais ITI 2204/2015 e ITI 42/2016, para que,
no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de nova multa, com
base no inciso VII do artigo 135 da LC 621/2012, encaminhe a este
Tribunal os seguintes arquivos faltantes na Prestação de Contas do
Exercício de 2013:
1 - Balancete da execução orçamentária - BALEXO, conforme
descrito no item 15, Anexo 03 da Instrução Normativa TCEES nº
28/2013 (g.n.);
2 - Inventário anual dos bens móveis - INVMOV, conforme descrito
no item 16, Anexo 03 da Instrução Normativa TCEES nº 28/2013;
3 - Inventário anual dos bens imóveis – INVIMO, conforme descrito
no item 19, Anexo 03 da Instrução Normativa TCEES nº 28/2013;
4 - Inventário anual dos bens em almoxarifado – INVALM, conforme
descrito no item 22, Anexo 03 da Instrução Normativa TCEES nº
28/2013 (g.n.).
3. Comunicar o fato à Câmara Municipal de Fundão, nos termos
dos art. 77 da LC 621/2012 e art. 123, §1º, 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 julgamento 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 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
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- 551/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO
- TC-4070/2015
JURISDICIONADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADORES
RESPONSÁVEL - MARIA DULCE RUDIO SOARES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADORES
– EXERCÍCIO DE 2014 – 1) MULTA – 2) REITERAR CITAÇÃO
E NOTIFICAÇÃO – 3) COMUNICAR À CÂMARA MUNICIPAL.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
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Trata este processo de Prestação de Contas Anual - PCA, da
Prefeitura Municipal de Fundão, relativa ao exercício de 2014, sob a
responsabilidade da senhora Maria Dulce Rudio Soares.
Foi realizada a Análise Inicial de Conformidade – AIC 208/2015
(fls. 07-09) onde se verificou o não envio de peças e documentos
da PCA 2014 especificados no Anexo 3 da IN TC 28/2013 e a
ausência de assinatura digital em alguns arquivos encaminhados,
em desconformidade como o parágrafo único do artigo 12 da IN
28/2013.
Considerando este fato foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI
1275/2015 (fls.10), sugerindo a notificação da responsável, o que
foi feito por meio da Decisão Monocrática.
Preliminar DECM 1189/2015, de folhas 12 a 13.
Tendo em vista o não atendimento da decisão, foi exarada a
DECM 1811/2015, de folhas 19 e 20, pela citação da senhora
Maria Dulce Rudio, para que apresentasse justificativas quanto ao
descumprimento da primeira decisão desta Corte e pela reiteração
da notificação, pelo prazo de 15 dias para o cumprimento da
obrigação, bem como por alertar a responsável acerca das
consequências do descumprimento de Decisão emanada por esta
Corte de Contas, em especial quanto às penalidades dispostas nos
artigos 389 do Regimento Interno e 135 da Lei Complementar nº
621/2012.
Tendo em vista o não atendimento à decisão, foram reiteradas a
citação e a notificação na forma dos Termos de Citação nº 181/2016
e Termo de Notificação nº 118/2016 (fls. 29 e 30) em atendimento
à Decisão Monocrática Preliminar DECM 95/2016 (fls. 27 e 28),
os quais foram recebidos pessoalmente pela responsável (fls. 32),
para que a senhora Maria Dulce Rudio apresentasse justificativas
quanto ao descumprimento das decisões desta Corte, concedendo
prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação, bem como
por alertar mais uma vez a responsável acerca das consequências
do descumprimento de Decisão emanada por esta Corte de Contas.
Reitera-se que todos os termos de notificação e de citação foram
recebidos por mãos próprias.
Em despacho de folhas 35, a Secretaria-Geral das Sessões nos
informa que o prazo para o atendimento à Decisão 95/2016
encerrou-se em 08/03/2016 sem que houvesse o adimplemento
da obrigação.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas efetua a fiscalização dos atos de que resulte
receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos à sua
jurisdição, para assegurar a eficácia do controle dos recursos
públicos e para instruir o julgamento das contas.
Assim, compete ao Tribunal, conforme inciso VIII do artigo 71
da Constituição Federal, aplicar aos responsáveis, em caso de
ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções
previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa
proporcional ao dano causado ao erário.
Na Lei Complementar Nº 621/2012, temos, entre outras, multas
decorrentes da verificação de não atendimento à decisão da Corte
de Contas, não envio ou envio fora do prazo de documentos e
ou informações que compõem a prestação de contas ou ainda
ocasionadas pela reincidência no descumprimento de determinação
do Tribunal.
Esses permissivos estão todos elencados no Capítulo II da Lei
Orgânica desta Casa. Quanto ao caso concreto – não envio ou envio
de documentos e ou informações que compõem a prestação de
contas - temos as seguintes previsões legais:
Art.135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$
100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente em outra moeda
que venha a ser adotada como moeda nacional.
[...]
VIII – não envio ou envio fora do prazo de documentos e ou
informações que compõem a prestação de contas.
§ 1º Ficará sujeito à multa prevista no caput deste artigo aquele
que deixar de dar cumprimento à decisão do Tribunal, salvo motivo
justificado, a critério do Tribunal de Contas.
[...]
Art. 137. Os responsáveis que não comprovarem o recolhimento
da multa aplicado no prazo determinado, sem prejuízo das demais
sanções legais e do disposto no inciso III do art. 149 desta Lei
Complementar, serão inscritos no cadastro de inadimplentes do
Tribunal de Contas.
Art. 138. O valor decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas
nos termos dos artigos 134 e 135 desta Lei Complementar, quando
pago após o seu vencimento, será atualizado monetariamente na
data do efetivo pagamento.
Pelo que se apresenta, mais de uma vez a responsável deixou
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de encaminhar as documentações conforme determinado pelas
Decisões Monocráticas Preliminares DECM 1189/2015, 1811/2015
e 95/2016, das quais ela foi pessoalmente notificada conforme AR
de folhas 16, 24 e 32, tampouco justificou tal descumprimento,
logo, entendo restar presente a necessidade de cominação de multa
a senhora Maria Dulce Rudio, responsável pela Prefeitura Municipal
de Fundão no exercício de 2015.
3 DISPOSITIVO
Ante ao exposto, VOTO:
3.1 Com base no inciso VIII do artigo 135 da LC 621/2012 e inciso
VIII do artigo 389 do Regimento Interno, pela aplicação de multa
à senhora Maria Dulce Rudio, responsável pela Prefeitura Municipal
de Fundão no exercício de 2014, no valor de R$2.000,00,
correspondente ao percentual de 2% estabelecido no inciso VIII do
artigo 389;
3.2 Por reiterar a citação e notificação à gestora, nos termos
da Instrução Técnica Inicial ITI 1275/2015, para que, no prazo de
15 dias, encaminhe a este Tribunal o arquivos faltantes, sob pena
de aplicação de nova multa, com base no inciso VII do artigo 135
da LC 621/2012.
3.3 Por comunicar o fato à Câmara Municipal de Fundão, nos termos
dos art. 77 LC 621/2012 e art. 123, §1º do Regimento Interno
desta Corte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4070/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e cinco de maio de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Aplicar multa pecuniária a Sra. Maria Dulce Rudio, responsável
pela Prefeitura Municipal de Fundão no exercício de 2014, no valor
de R$ 2.000,00, correspondente ao percentual de 2% estabelecido
no inciso VIII do artigo 389 do Regimento Interno;
2. Reiterar a citação e notificação à gestora, nos termos da
Instrução Técnica Inicial ITI 1275/2015, para que, no prazo de 15
dias, encaminhe a este Tribunal os arquivos faltantes, sob pena de
aplicação de nova multa, com base no inciso VII do artigo 135 da
LC 621/2012;
3. Comunicar o fato à Câmara Municipal de Fundão, nos
termos dos art. 77 da LC 621/2012 e art. 123, §1º, 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 julgamento 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 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
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-444/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5096/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
RESPONSÁVEL - JOÃO DO CARMO DIAS E RITHIELLI SANTOS
ULIANA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BREJETUBA – APLICAR MULTA PELO NÃO
CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DECISÃO TC-3677/2015 –
INSTAURAR TCE.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Representação, encaminhada pela Câmara Municipal
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de Brejetuba em 30/3/2015, protocolo 52.971/2015-2, contendo
cópia do Decreto Legislativo 1/2015, que trata de relatório final de
CPI, que concluiu pela existência de irregularidades cometidas pela
Secretária Municipal de Saúde de Brejetuba, Sr.ª Vania Barroso do
Couto Mendes Dias, a saber:
Gasto excessivo com diárias;
Gasto excessivo com adiantamentos (suprimento de fundos);
Uso de carro oficial da municipalidade para fins particulares e
Acúmulo ilegal de cargo público com recebimento de pagamentos
em duplicidade.
Instado a se manifestar, a 3ª SCE, por intermédio do Relatório
de Solicitação de Informação de fls. 856/862, apresentou as
seguintes propostas: autuar a documentação; determinar ao
gestor do Executivo de Brejetuba que instaurasse procedimento
administrativo cabível para a apuração das impropriedades e, em
caso de não lograr êxito; instaurar tomada de contas especial e
notificar o Controle Interno Municipal para acompanhar a apuração.
A sugestão técnica foi por mim encampada, conforme voto de
fls. 868/871, saindo consubstanciada na Decisão TC-3677/2015Primeira Câmara, fls. 872/873.
Em 26/10/15, a Controladora Interna Municipal protocolou
documentação, fls. 881/996, bem como o Prefeito Municipal, fls.
998/1.016, informando o andamento das medidas administrativas
tomadas, cujo conteúdo foi encaminhado para análise da área
técnica.
Nesse passo, analisando a documentação encartada pelos
responsáveis apontados, a 3.ª SCE se manifestou, por intermédio
da MTP 899/2015 (fls. 1.020/1.026), sugerindo a notificação do
gestor e do responsável pelo Controle Interno para apresentar a
cientificação da Sr.ª Vânia Dias, bem como as efetivas medidas
tomadas para o ressarcimento do dano, o que foi acompanhado por
este Relator, conforme DECM 2.233/2015 (fls. 1.028/1.029).
Devidamente notificados, o responsável pelo Controle Interno
e o Prefeito protocolaram novas documentações, encartadas,
respectivamente, às fls. 1.037/1.054 e 1.056/1.065.
Neste contexto, o processo foi encaminhado à área técnica, que se
manifestou através da ITC 549/2016 (fls. 1069/1072) nos seguintes
termos abaixo reproduzidos:
“IV – Proposta de encaminhamento
Com base nos entendimentos anteriormente externados, sugerimos
a seguinte proposta de encaminhamento à consideração do Exm.º
Conselheiro Relator Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun:
a) determine que o Prefeito Municipal de Brejetuba observe a IN
32/2014 e instaure tomada de contas especial para apuração do
dano discutido nos presentes autos;
b) determine que o Prefeito Municipal de Brejetuba informe, na
Prestação de Contas Anual de 2016, as providências tomadas em
relação à tomada de contas especial a ser aberta para apurar os
fatos tratados no presente processo;
c) determine o MONITORAMENTO, na Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Brejetuba, do exercício de 2016, do
resultado da tomada de contas especial supracitada, nos termos
dos arts. 2.º e 4.º, II, da Resolução TC 278, de 4 de novembro de
2014; e
d) seja arquivado o presente processo.”
Ato contínuo, o Ministério Público Especial de Contas emitiu o Parecer
– PPJC 736/2016 (fls. 1076), manifestando-se em consonância com
a ITC 549/2016.
É o relatório. Segue o voto.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Trata o presente feito de Relatório Final da Comissão Parlamentar
de Inquérito instaurada pela Câmara Municipal de Brejetuba (fls.
845/852), encaminhado ao Executivo Municipal, no qual foram
indicadas irregularidades cometidas pela Secretária Municipal de
Saúde de Brejetuba, Sr.ª Vania Barroso do Couto Mendes Dias, com
identificação de dano ao erário.
Entretanto, embora tenha o município apurado os fatos tratados
na referida CPI, nos termos da documentação encartada pelo
Controlador Interno Municipal (fls. 881/996) e pelo Prefeito (fls.
998/1016), ambas datadas em outubro de 2015, vislumbro
descumprimento da Decisão TC 3677/2015 – Primeira Câmara – de
maio 2015 (fls. 872/873), sobre a qual o Prefeito e Controlador
Interno do Município de Brejetuba foram devidamente notificados
(fls. 874/877), ante a omissão quanto à instauração da devida
Tomada de Contas Especial, nos termos exigidos no art. 2º da IN
32/2012.
Destaco que a adoção de medidas administrativas necessários à
elisão do dano no prazo máximo de 120 dias deve ser seguida, acaso
não tenham logrado êxito, da devida instauração de Tomada de
Contas Especial, o que não ocorreu no caso concreto, considerando

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 13 de junho de 2016
que o prazo para a instauração da TCE se esgotou em 19/11/2015,
conforme informação da SGS (fls. 878).
Em oportuno, ressalto que somente em 22/12/2015, após ter sido
proferida por este Relator a DECM 2233/2015 (fls. 1028/1029),
de 26/11/2015, o responsável encaminhou documentações no
intuito de comprovar a cobrança administrativa do débito apurado
à Secretária Municipal, sem, contudo, apresentar provas quanto
à efetiva recomposição ao erário, nem mesmo a instauração da
tomada de contas, nos moldes exigidos pela IN 32/2012.
Neste contexto, entendo na linha de raciocínio da área técnica que,
não havendo neste primeiro momento a recomposição do dano
deflagrado ao erário, este Tribunal deve determinar à Prefeitura
Municipal de Brejetuba que instaure a tomada de contas especial,
para a apuração dos fatos e apontamento dos responsáveis e
respectivos débitos, encaminhando o processo para julgamento
deste Tribunal, nos termos que dispõe o art. 5º da citada norma.
Há de se ressaltar que no caso do valor do débito apurado no
âmbito da PM de Brejetuba, atualizado monetariamente, for igual
ou inferior a 20.000 VRTE (art. 9.º da IN 32/2014), fica dispensado
o encaminhamento do resultado da tomada de contas para
julgamento deste Sodalício, hipótese em que aquela prefeitura deve
somente informar na PCA de 2016 a ser encaminhada a esta Corte
as providências tomadas e respectivo débito efetuado.
Por fim, ressalto que o responsável deixou transpassar in albis a data
máxima de para iniciar a tomada de contas indicada (19/11/2015),
restando a meu ver aplicável a multa sancionatória constante no
art. 135, IV, da LC 621/12 c/c o art. 389, IV, do RITCEES.
III – CONCLUSÃO:
Pelos motivos acima explicitados, acompanhando a área técnica
e o MPEC, VOTO para que este Colegiado profira julgamento nos
seguintes termos:
1. Pela aplicação de multa ao responsável, no valor de R$4.000,00,
pelo não cumprimento integral da Decisão TC 3677/2015,
relativamente à instauração tempestiva da Tomada de Contas
Especial, nos termos exigidos no art. 2º da IN 32/2012;
2. Determine a autoridade competente, para que no prazo de 15
(quinze) dias, comprove perante este Tribunal a INSTAURAÇÃO DA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL de que trata a Decisão TC-3677/2015,
reiterada pela Decisão TC- 2233/2015, mediante autuação de
processo específico, conforme determina o art. 5º da IN 32/2014;
3. Promova o encaminhamento a este Tribunal do resultado da
tomada de contas especial instaurada, em até 90 dias, nos termos
que dispõe o art. 14 da referenciada IN 32/2014.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5096/2015,
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 ao responsável, no valor de R$4.000,00, pelo não
cumprimento integral da Decisão TC 3677/2015, relativamente à
instauração tempestiva da Tomada de Contas Especial, nos termos
exigidos no art. 2º da IN 32/2012;
2. Determinar a autoridade competente, para que no prazo de 15
(quinze) dias, comprove perante este Tribunal a INSTAURAÇÃO
DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL de que trata a Decisão TC3677/2015, reiterada pela Decisão TC- 2233/2015, mediante
autuação de processo específico, conforme determina o art. 5º da
IN 32/2014, devendo promover o encaminhamento a este Tribunal
do resultado da tomada de contas especial instaurada, em até 90
dias, nos termos que dispõe o art. 14 da referenciada IN 32/2014.
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°, 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°, Reg. 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
Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Página 23
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- 023/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO            - TC-3056/2013 (APENSOS TC-416/2013)
JURISDICIONADO
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
AFONSO CLÁUDIO
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL –
PREFEITO
RESPONSÁVEIS - WILSON BERGER COSTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2012 –REJEIÇÃO DAS CONTAS – FORMAR AUTOS APARTOS
PARA APLICAR MULTA – OFICIAR MPES – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do
Município de Afonso Cláudio relativa ao exercício de 2012, de
responsabilidade do senhor Wilson Berger Costa, então Prefeito
Municipal.
Foram as contas apresentadas tempestivamente, em 01/04/2013,
e analisadas pela 3ª Secretaria de Controle Externo que emitiu o
Relatório Técnico Contábil – RTC nº 219/2014 (fls. 2337/2350 e
anexos), bem como a Instrução Técnica Inicial nº 796/2014 (fl.
2371), sugerindo a citação do responsável para manifestação sobre
os indícios de irregularidades elencados sob os números 2.2.1,
2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1 e 3.7.
Ato contínuo, este Relator proferiu a Decisão Monocrática nº
928/2014 (fls. 2373/2374), sendo emitido o Termo de Citação
nº 140/2014 pela Secretaria Geral das Sessões - SGS no mesmo
sentido.
Regularmente citado, conforme documentação e informações de fl.
2376, o senhor Wilson Berger Costa apresentou, tempestivamente,
a documentação de fls. 2378/2492, a qual foi analisada pela 3ª
Secretaria de Controle Externo que emitiu a Instrução Contábil
Conclusiva - ICC nº 226/2014 (fls. 2496/2508) sugerindo a emissão
de Parecer Prévio pela Rejeição das Contas.
Na sequência foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, na forma regimental, o qual,
com base na Instrução Contábil Conclusiva - ICC nº 226/2014,
emitiu a Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 2012/2015, acostada
às fls. 2510/2518, opinando no mesmo sentido.
O douto representante do Parquet de Contas, mediante o Parecer
PPJC nº 2436/2015, acostado às fls. 2521/2522, 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
da 1ª Câmara desta egrégia Corte de Contas, nos termos do art. 29
do Regimento Interno, Resolução TC 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Parquet de
Contas opinaram no sentido de que seja emitido Parecer Prévio
pela rejeição das Contas, conforme consta da Instrução Técnica
Conclusiva nº 2012/2015 e do Parecer PPJC nº 2436/2015, tendo o
Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC assim se
manifestado, verbis:
[...]
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na ICC 13/2015 e
diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res.
TC nº 261/2013, conclui-se opinando para que seja emitido PARECER
PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das
contas do senhor Wilson Berger Costa – Prefeito Municipal, frente
à Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, no exercício de 2012, nos
termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012,
tendo em vista as seguintes irregularidades:
1. Ausência da documentação que comprove a legalidade e
motivação das baixas por cancelamento da dívida ativa - Base
legal: artigo 127, inciso X, alínea d, da Resolução 182/2002 e suas
alterações.
2. Declaração de inventário de bens patrimoniais inadequada Base legal: artigo 85 da Lei 4.320/94 c/c o artigo 127, inciso IX da
Resolução TCEES nº 182/2002.
3. Obrigações de despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
do mandato a serem pagas no exercício seguinte sem disponibilidade
de caixa - Base Legal: art. 42 da Lei Complementar 101/2000. Em
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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, 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.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou
a área técnica, na integra, quanto aos termos de sua manifestação.
Desta feita, cumpre a este Relator o enfrentamento de mérito dos itens
de irregularidades tratados na Instrução Técnica Inicial nº 796/2014,
à luz das demonstrações contábeis, das razões de defesa, bem como
da legislação aplicável.
Em análise conclusiva a área técnica sugeriu o afastamento das
irregularidades de nº 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 3.2.1 e 3.2.2, bem como a
mantença dos itens 2.2.4, 3.3.1 e 3.7.
No tocante aos itens afastados pela área técnica, verifico que sua
análise mostra-se adequada, dispensando-se quaisquer acréscimos,
razão pela qual adoto o seu posicionamento como razão de decidir e
afasto as irregularidades de nº 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 3.2.1 e 3.2.2.
Assim sendo, passo à análise dos pontos de irregularidade mantidos
pelo corpo técnico e pelo Parquet de Contas, tratando-os na mesma
ordem e com a indicação da mesma numeração, a saber:
1. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A LEGALIDADE
E MOTIVAÇÃO DAS BAIXAS POR CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA
- ARTIGO 127, INCISO X, ALÍNEA “D”, DA RESOLUÇÃO TC 182/2002
(ITEM 2.2.4)
O gestor apresentou justificativas e juntou, às fls. 2414 a 2421, a
legislação que amparou o cancelamento da dívida ativa, quais sejam, a
Lei Municipal 1655/2003, o Código Tributário Municipal, Lei 1932/2010,
artigo 322, e Decretos nº 162/2001,215/2009 e 278/2012.
O subscritor da Instrução Contábil Conclusiva sugeriu a mantença
da presente irregularidade por entender que não obstante haver
instrumentos legais autorizando o cancelamento da dívida ativa o
Código Tributário Nacional determina o processo de execução dos
contribuintes inadimplentes para com a Fazenda Nacional, Estadual e
Municipal, se a dívida não for quitada no prazo determinado.
Ponderou, ainda, que não foi apresentado, conforme relação de
cancelamento, as planilhas de cálculo do valor alcançado pelo limitador
de 15 Valores de Referência de Afonso Cláudio, sendo imprescindível
esta informação para a respectiva análise.
Compulsando os autos, verifico que o Código Tributário Municipal, Lei
nº 1932/2010, em seu artigo 322 (fls.2414/2415) estabelece que o
Poder Executivo poderá dispensar a constituição de créditos tributários,
a inscrição ou ajuizamento, bem assim, poderão ser cancelados
débitos de qualquer natureza, desde que envolvam valores que não
compensem e/ou justifiquem os custos de administração e cobrança.
Constato, ainda, da relação de créditos cancelados (fls. 1814/1819)
que se trata de valores de pequena monta, já prescritos relativamente
ao período de 1991/2003, além de outros de pequena monta,
dos exercícios de 2008 a 2011, estando, portanto, amparados os
cancelamentos pelo Código Tributário Municipal.
Desta maneira, verifico que existe autorização legislativa para que o
gestor assim procedesse, assim sendo, divirjo da área técnica e do
Parquet de Contas e afasto a presente irregularidade.
2. DECLARAÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
INADEQUADA - ARTIGO 85 DA LEI 4.320/64 E ARTIGO 127, INCISO
IX, DA RESOLUÇÃO TC 182/2002 (ITEM 3.3.1)
Vejo do relato, de fls. 2503/2504, que o questionamento inicial foi de
que na declaração de inventário de bens patrimoniais (fl.414) constou
apenas os valores de entrada e saída de bens patrimoniais, quando
deveria indicar apenas os valores totais de bens móveis e imóveis
inventariados em 31/12/2012.
No entanto, em sede de defesa, o gestor apresentou declaração (fl.
2434) cujos valores diferem do Balanço Patrimonial, razão pela qual a
área técnica sugeriu a mantença da irregularidade.
Verifico do Balanço Patrimonial (fls. 1413/1414) que realmente os
saldos de bens móveis e imóveis ali registrados divergem da informação
trazida pelo gestor em sede defesa, e que o saldo total de bens trazidos
do exercício anterior somado às aquisições é deduzido das baixas no
exercício, não resultando no saldo registrado em 31/12/2012.
Todavia, o saldo patrimonial do exercício de 2012 corresponde ao saldo
do exercício anterior somado ao resultado patrimonial apurado nas
Variações Patrimoniais (fl. 1416), o que evidencia a regularidade das
demonstrações contábeis, e inconsistência apenas na declaração de
realização de inventário anual de bens móveis e imóveis.
Verifico, ainda, do inciso IX, do artigo 127 da Resolução TC 182/02,
que tal dispositivo estabelecia a juntada no processo das contas
anuais de declaração de que foi realizado o inventário anual dos bens
patrimoniais, evidenciando-se de forma detalhada as incorporações
e baixas, presumindo-se que deveria ter sido detalhados os saldos
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do exercício anterior, as aquisições/incorporações e baixas e o saldo
do exercício, dos bens móveis e imóveis, separadamente, de forma a
evidenciar o saldo final do exercício.
Assim sendo, verifico que a ausência do saldo inicial, e tendo sido
indicadas as incorporações e baixas, em cotejo com os elementos
constantes do Balanço Patrimonial e das Variações Patrimoniais,
segundo os Anexos 14 e 15, mostra-se possível verificar tal saldo,
razão pela qual divirjo em parte da área técnica e do Parquet de Contas
e afasto a presente irregularidade, recomendando, no entanto, que
nas próximas contas seja elaborada referida declaração de forma
detalhada, como demonstrado, visando subsidiar a análise dos anexos
14 e 15.
3.
OBRIGAÇÕES DE DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS
ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO MANDATO A SEREM PAGAS NO
EXERCÍCIO SEGUINTE SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA- ART. 42, DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (ITEM 3.7)
A área técnica informou (fl. 2505) que, em 31/12/2012, houve
insuficiência de caixa para pagamento, em 2013, de despesa
realizada nos dois últimos quadrimestres de 2012, no montante de R$
1.590.945,13.
O gestor alegou que mesmo havendo déficit financeiro, em 30/04/2012,
de R$ 2.454.122,43 e sendo a receita, nos últimos oito meses, inferior
à despesa, não haveria transgressão ao artigo 42, pois para pagamento
desta teria recurso disponível, que é o superávit financeiro do exercício
anterior no valor de R$ 1.162.752,62, diminuído do passivo financeiro
com o cancelamento de restos a pagar no valor de R$ 1.879.859,90,
tendo demonstrou (fls. 2437/2492) que, em 31/12/2012, teve
suficiência financeira de R$ 171.873,55, conforme a seguir descrito:
ITENS
Saldo disponível em 30/04/2012
(livres de vinculados)
(-) Total do Passivo em 30/04/2012
(sem vinculações)
Déficit Financeiro em 30/04/2012
(A-B)
(-) Despesa Liquidada nos últimos
oito meses
+ Receita Orçamentária arrecadada
nos últimos oito meses
+ Cancelamento de restos a pagar
de 2010 e 2011
= Insuficiência financeira em
31/12/2012
+ Superávit financeiro de 2011
= Suficiência financeira em
31/12/2012

R$
14.486.202,19
16.940.324,62
2.454.122,43
43.674.055,96
43.257.439,72
1.879.859,90
990.879,07
1.162.752,62
171.873,55

O subscritor da Instrução Contábil Conclusiva contra argumentou
afirmando que as justificativas apresentadas não dizem respeito ao
questionamento levantado, pois da análise da planilha de aferição
do cumprimento do artigo 42 da LRF, fls. 2356/2361, verifica-se
que o saldo disponível de recursos não vinculados foi insuficiente
para o pagamento da obrigações não vinculadas, apresentando
déficit de R$ 111.495,91.
Informou ainda, que da referida planilha verifica-se, também,
insuficiência de recursos próprios vinculados à saúde e à educação,
onde se vê os déficits de R$ 484.316,64, R$ 958.178,86 e R$
148.449,63, e demonstrou (fl. 2507) o seguinte:
Fonte de Recursos

Saldo Disponível em Restos a pagar
31/12/2012
Processados
R$
R$

Restos a pagar
Não Processados
R$

Saldo Disponível
Após inscrição de
restos a pagar R$

Disponibilidade
não Vinculada
Disponibilidade
Vinculadas
Saúde - Recurso
próprio
Saúde - Recurso
do SUS
Saúde - Outros
Recursos
Educação Recurso Próprio
Educação Recurso Federal
EducaçãoOutros Recursos
RPPS
Demais
Disponibilidades
Vinculadas
TOTAIS

744.000,87

443.852,27

411.644,51

(111.495,91)

9.000.484,11

2.128.968,26

1.574.235,60

5.297.280,25

1.340,96

323.114,94

162.542,66

(484.316,64)

531.897,86

45.091,91

725.445,81

42.718,11

444.087,84

14.716,06

710.729,75

103.381,85

558.280,56

503.853,51

(958.178,86)

447.774,25

284.129,75

49.853,51

113.790,99

164.302,71

(148.449,63)

15.853,08

7.174.790,30

918.351,10

636.822,39

5.619.616,81

9.744.484,98

2.572.820,52

1.985.880,11

5.185.784,35

Assim sendo, verifico do Balanço Patrimonial consolidado, fls.
1413/1414, que o saldo disponível é de R$ 9.808.943,85, o que
resulta em superávit financeiro (menos o passivo permanente)
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no valor de R$ 4.232.454,53, mesmo que não se realize o ativo
realizável no valor de R$ 244.129,53, e sendo o passivo financeiro de
R$ 5.576.489,32 e o passivo total de R$ 8.782.688,13, o superávit
após pago o passivo permanente, no valor de R$ 1.026.255,72.
Do quadro acima verifico que dos recursos vinculados à saúde
subtraindo o saldo negativo de recursos próprios, no valor de R$
111.495,91, do somatório dos demais recursos vinculados (SUS e
outros) no total de R$ 1.154.817,59, resulta em saldo positivo no
valor de R$ 1.043.321,68.
Fazendo-se os mesmos cálculos em relação à educação tem-se um
déficit no valor de R$ 992.837,50, ressaltando-se, ainda, diferença
a menor, no valor de R$ 64.458,87, entre as disponibilidades
financeiras demonstradas no quadro acima e as que foram registradas
nos Balanços Financeiro e Patrimonial, e que, complementando o
quadro acima em relação à totalização dos recursos vinculados,
de acordo com os demonstrativos pertinentes constantes às fls.
2356/2361, constata-se saldo disponível vinculado positivo no
montante de R$ 5.297.280,25 contra um saldo de recursos não
vinculados negativo de R$ 111.495,91.
A Lei Complementar nº 101/2000 estabelece acerca do tema,
caput, e parágrafo único, litteris:
Artigo 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 compromissados a pagar até
o final do exercício. – grifei e negritei
Conforme demonstrado, a despeito da ocorrência de saldo disponível
negativo em três contas vinculadas (saúde e educação - recursos
próprios) e educação - outros recursos vinculados (Transporte
Escolar), apurou-se saldo disponível vinculado positivo na saúde e
educação no montante de R$ 5.297.280,25.
4.
DA APLICAÇÃO DE MULTA NO GESTOR.
Concluiu a área técnica pela mantença da irregularidade, no que
foi acompanhada pelo Parquet de Contas, sugerindo, ainda, o
apenamento do responsável com a multa prevista no § 1º do art.
5º da Lei nº 10.028/2000 e art. 454 da Resolução TC 261/2013,
Quanto à sugestão de aplicação de multa ao responsável, deixo de
acolher pelas seguintes razões:
a) O artigo 454 da Resolução TC 261/2013 trata de Acórdão,
prolatado em julgamento de Contas pelo Tribunal, e não de Parecer
Prévio, pois o Tribunal não julga as Contas do Prefeito, o que é feito
pela Câmara Municipal.
b) O artigo 5º da Lei nº 10.028/2000 cuida de infração administrativa,
e, por isso, não traz em seus incisos, a hipótese de descumprimento
do art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000, e nem poderia, pois
tal ato não constitui infração administrativa, mas penal, conforme
prevê o artigo 359-C, do Decreto-Lei nº 2.848/1940, acrescido pelo
artigo 2º da referida Lei, que transcrevo:
Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois
últimos quadrimestres do último ano de 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”. – grifei e negritei
Quanto à ocorrência de saldo negativo em três contas vinculadas à
saúde e à educação, verifico, conforme abaixo demonstrado, que,
em contrapartida, foram gastos 33,49% com o ensino (a + 8,49%
do limite de 25%) e 18,01% com saúde (a + 3,01% do limite de
15), o que justifica a ocorrência.
Constato, ainda, que o Município cumpriu todos os limites
constitucionais e legais de remessa ao Poder Legislativo, de gastos
com pessoal, destacando-se os gastos com o pessoal do magistério
no percentual do 85,32%, ou seja, 25,32% a mais do que o exigido
constitucionalmente, além de apresentar um superávit financeiro
no valor de R$ 4.476.584,06.
Assim sendo, embora entenda como a área técnica no sentido de
que a irregularidade exista, aduzo, por outro lado, que diante do
resultado de gestão apresentado e demonstrado, não deve esse
fato isoladamente ser considerado para macular as contas, razão
pela qual, acompanhando em parte a área técnica e o Parquet de
Contas, mantenho a presente irregularidade e mitigo seus efeitos,
devendo, no entanto, ser expedida DETERMINAÇÃO no sentido de
que não mais ocorra.
Demonstro a seguir, face à relevância, com base nas demonstrações
contábeis consolidadas, e na análise feita pela área técnica, os
resultados gerais da gestão municipal, e o cumprimento dos limites
constitucionais e legais, quais sejam:
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Ativo Real Líquido (Ativo > Passivo)
Resultado Financeiro (Ativo
Financeiro > Passivo Financeiro)
Superávit
Resultado Patrimonial (Variações
Ativas > Variações Passivas)
Superávit
Economia Orçamentária (Despesa
Realizada > Despesa Fixada)
Disponibilidade Financeira - 2012
Disponibilidade Financeira - 2011
Superávit Orçamentário (Receita
arrecadada > Despesa Empenhada)

R$ 33.555.022,69
R$ 4.476.584,06

R$ 4.949.802,97

R$ 12.242.475,75
R$ 9.808.943,85
R$ 11.237.021,60
R$ 1.407.149,11

No tocante aos limites constitucionais e legais demonstra a área
técnica (fl. 2344/2348) os seguintes resultados apurados em
análise:
Gastos com pessoal: 55,92% - Limite = 60%
Remuneração do pessoal do magistério: 85,32% - Limite = 60%
Gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino: 33,49% Limite = 25%
Gastos com aplicação na saúde: 18,01% - Limite = 15%
Repasses ao Poder Legislativo: R$ = 7% - Limite = 7%
Desta feita, efetivamente, da análise do Balanço Orçamentário,
Balanço Financeiro e Patrimonial, bem como do cumprimento
dos limites constitucionais e legais, verifico que não houve
inconsistências, registrando a área técnica, no entanto, a apuração
de saldo disponível negativo em três contas vinculadas à educação
e à saúde, a despeito de, no total, ter se apurado saldo positivo nas
contas não vinculadas, como antes demonstrado.
Registre-se, também, quanto aos aspectos patrimoniais, que
não foram verificadas irregularidades, nem apontadas falhas de
natureza contábil nas presentes Contas.
Acerca dos atos de gestão estes são analisados em processo de
auditoria à parte, nos termos regimentais, não influenciando na
análise das presentes contas.
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.
Por todo o exposto, acompanhando em parte a área técnica e o
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que a 1ª
Câmara desta egrégia Corte de Contas assim delibere:
a) Afaste, em consonância com o corpo técnico deste Egrégio
Tribunal de Contas, as irregularidades elencadas no Relatório
Técnico Contábil nº 219/2014 e na Instrução Técnica Inicial nº
796/2014 sob os nº 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 3.2.1 e 3.2.2;
b) Afaste, divergindo do corpo técnico deste Egrégio Tribunal de
Contas, as irregularidades elencadas no Relatório Técnico Contábil
nº 219/2014 e na Instrução Técnica Inicial nº 796/2014 sob os nº
2.2.4 e 3.3.1.
c) Emita PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Afonso
Cláudio recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS da
Prestação de Contas Anual do Município, referente ao exercício de
2012, de responsabilidade do senhor Wilson Berger Costa, então
Prefeito Municipal, em face das razões antes expendidas.
d) Seja mantida, porém mitigados seus efeitos, pelas razões antes
expendidas, a irregularidade nº 3.7 - Obrigação de despesas
contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato a serem
pagas no exercício seguinte sem disponibilidade de caixa - art.
42, da Lei Complementar nº 101/2000, em face das razões antes
expendidas.
e) Seja expedida DETERMINAÇÃO ao atual Prefeito no sentido
de que nas próximas contas observe o estabelecido no art. 42,
caput e parágrafo único da Lei Complementar nº 101/2000, em
relação a todas as contas vinculadas e não vinculadas, nos termos
demonstrados pela área Técnica, sob pena de, em não o fazendo
ter emissão de Parecer Prévio recomendando a rejeição de suas
contas.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, sejam os presentes autos encaminhados à Secretaria
Geral das Sessões - SGS para as providências previstas no artigo
131 da Resolução TC nº 261/2013, após, recebida a informação de
julgamento das contas sejam os autos arquivados.
É como voto.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
1- RELATÓRIO
Com o propósito de examinar de forma mais detida a matéria em
discussão, particularmente no ponto em que o Relator diverge do
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entendimento da área técnica deste Tribunal e do Parecer do Órgão
Ministerial, pedi vista dos presentes autos, o que me permitiu
elaborar o voto que neste instante submeto a esta Câmara,
precedido do breve relatório.
Inicialmente devo assinalar que no presente feito cuida-se da
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio,
referente ao exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade
do senhor Wilson Berger Costa – Prefeito Municipal.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas
resultou o Relatório Técnico Contábil RTC 219/2014 (fls. 23372350) em que foram identificados indícios de irregularidades,
posteriormente reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI 796/14
(fl. 2371), nos termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática
Preliminar DECM 928/2014 (fls. 2373-2374), promovendo-se
a Citação do senhor Wilson Berger Costa – Prefeito Municipal,
para apresentação de justificativas e documentos no prazo de 30
dias improrrogáveis. Devidamente citado, o responsável juntou
tempestivas justificativas/documentação às fls. 2378-2492.
Após, foram os autos encaminhados à 3ª Secretaria de Controle
Externo, que elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC
226/2014, fls. 2496-2508 que assim concluiu:
(...)DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
2.1 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DA CONTA
APLICAÇÃO, IMPOSSIBILITANDO AFERIR O SALDO CONTÁBIL DAS
RESPECTIVAS CONTAS DO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
(ITEM 2.2.1).
Inobservância ao artigo 127, inciso III, alínea c da Resolução TCEES
nº 182/2002 e suas alterações.
Apesar de haver a conciliação bancária, evidenciando saldo
zerado, não foi encaminhado o extrato bancário da conta de
aplicação, conforme determina o dispositivo supramencionado,
impossibilitando a apuração do Saldo Disponível do exercício.
Banco
BANESTES

Conta
17.857.269

Tipo da Conta
Aplicação

Devidamente citado, o Agente Responsável fez chegar aos autos,
conforme folhas 2388 a 2395, as peças questionadas, podendo ser
afastada a inobservância apontada.
2.2 AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS E OS
RESPECTIVOS EXTRATOS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DAS
SEGUINTES CONTAS (ITEM 2.2.2).
Inobservância ao artigo 127, inciso III, alínea c da Resolução TCEES
182/02 e suas alterações.
Banco
CEF
CEF
CEF
BANESTES
TOTAL

Conta
52.988-2
31-5
50.966-0
10.583.045
-

Saldo TVDF Cons. Tipo da conta
0,00
Aplicação
13.409,35
Corrente
174.366,76
Aplicação
0,00
Corrente
187.776,11
-

O Gestor Responsável pela Prestação de Contas Anual não
apresentou a conciliação bancária e o respectivo extrato bancário
do mês de encerramento do exercício (dezembro/2012), cujos
saldos evidenciados no Termo de Verificação das Disponibilidades
Financeiras – TVDF, somam R$ 187.776,11 (cento e oitenta e sete
mil, setecentos e setenta e seis reais e onze centavos).
Dessa forma, fez-se necessário o encaminhamento dos respectivos
extratos do encerramento do exercício, bem como as justificativas
que entendesse necessárias, a fim de comprovar o saldo disponível
apurado no exercício, qual seja R$9.809.634,84 (nove milhões,
oitocentos e nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e
quatro centavos).
Em resposta à citação, o Agente Responsável alega que as contas
bancárias números 31-5 e 10.583.045 pertencem à Câmara
Municipal de Afonso Cláudio e que, referente às demais contas, o
saldo está de acordo com o TVDF Consolidado.
Levando em consideração que as conciliações juntamente com os
extratos bancários estão anexados à Prestação de Contas Anual
da Câmara Municipal de Afonso Cláudio, conforme processo TCEES
nº 3328/2013; e, quanto às demais contas, foram anexadas às
justificativas os respectivos extratos bancários e conciliações,
confirmando-se a exatidão das mesmas, conforme fls. 2398/2399 e
2406/2407, sugere-se não manter a inobservância inquinada.
2.3 AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (ANEXO
16) DA LEI 4.320/64 (ITEM 2.2.3).
Inobservância ao artigo 127, inciso X, alínea d, da Resolução TCEES
182/02.
O Agente Responsável não enviou a Demonstração da Dívida
Fundada, estabelecida na lei 4.320/64, implicando impossibilidade
de análise das obrigações assumidas a longo prazo, desta Entidade,
no exercício de 2012.
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Em resposta à citação, foi anexada a esta Prestação de Contas
Anual (fls. 2412) a Demonstração questionada, cujas operações
e saldos estão de acordo com o Balanço Patrimonial (fls. 1413).
Assim, sugere-se que seja considerada sanada a inobservância
apontada.
2.4 AUSÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A LEGALIDADE
E MOTIVAÇÃO DAS BAIXAS POR CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA
(ITEM 2.2.4).
Inobservância ao artigo 127, inciso X, alínea d, da Resolução
182/2002 e suas alterações.
Não consta da presente prestação de contas, documentação que
comprove a legalidade e motivação das baixas por cancelamento
da dívida ativa, no valor de R$ 16.340,85 (dezesseis mil, trezentos
quarenta reais e oitenta e cinco centavos), conforme fls. 1416,
Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15) da Lei
4.320/64.
Devidamente citado, o defendente encaminhou, às folhas 2414 a
2421, os dispositivos que regulam o cancelamento da Dívida Ativa,
referente ao exercício de 2012, juntamente com as seguintes
razões de justificativas:
No que tange ao cancelamento da Dívida Ativa, informamos a
Vossa Excelência que todos os cancelamentos se deram por força
da lei Municipal nº 1655/2003; do Código Tributário Municipal –
Lei 1932/2010 (artigo 322); bem como pelos Decretos Municipais
162/2001; 215/2009 e 278/2012.
Não obstante haver instrumentos legais, autorizando o cancelamento
da Dívida Ativa, fls. 1814 a 1819, no valor total de R$ 16.340,85
(dezesseis mil, trezentos quarenta reais e oitenta e cinco centavos),
como se nota em sua defesa acima, cujas inscrições ocorreram nos
exercícios de 1993 até o de 2011, pois como se observa nas relações
de cancelamento de fls. já mencionadas, as mesmas são desde
1993 e a lei autorizativa é de 2003; o Código Tributário Nacional
determina, o processo de execução dos contribuintes inadimplentes
para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, se a Dívida
Ativa não for quitada no prazo determinado nele.
Ademais, não foi apresentado conforme relação de cancelamento,
as planilhas de cálculo do valor alcançado pelo limitador de 15
(quinze) Valores de Referência de Afonso Cláudio, para se proceder
a análise do cancelamento da dívida ativa, sendo imprescindível
esta informação para admissibilidade.
Por todo o exposto, apesar de haver lei autorizativa para o
cancelamento, há ausência de informações necessárias para estudo
de tal ato, visto que a lei foi editada em 19/12/2003, conforme
já comentado no primeiro parágrafo da análise deste item, como
também de informações juntadas à justificativa, abordada no
parágrafo anterior, o que se sugere permanecer a inobservância
apontada neste item.
2.5 DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR INFORMADO NA CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA REFERENTE AO SALDO CONTÁBIL E O REGISTRADO NO
TERMO DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (ITEM 3.2.1).
Inobservância ao artigo 85 da lei 4.320/64.
O valor informado na conciliação bancária de fls. 2277, referente
à conta corrente da Caixa Econômica Federal nº 5-6 é de R$
46.856,58 (quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais
e cinquenta e oito centavos) de Saldo Contábil ao passo que o valor
registrado no Termo de Disponibilidades Financeiras é de R$ 50,00,
fls. 1853 a 1856, destes autos, conforme discriminação abaixo:
Bco/Conta
CEF - 5-6

Vr.ContábilConciliação
R$ 46.856,58

Vr.Contábil-Termo Divergência
R$ 50,00

R$ 40.806,58

O Agente Responsável formulou sua defesa anexando a conciliação
bancária retificada, conforme consta das fls. 2381 e 2423//2427:
(...)
Houve equívoco ao enviar a conciliação bancária, pois esta continha
erros de registro que foi sanado ainda durante o processo de
encerramento das contas anuais de 2012, apesar da correção
em tempo hábil. Dada a enorme quantidade de documentos
contábeis, deixou-se de substituir a peça contendo valores corretos
e manteve-se na PCA 2012 a conciliação bancária com o registro
errado. O valor contábil/financeiro correto da conciliação bancária
da conta corrente 5-6 da Caixa Econômica Federal é de R$ 50,00 e
não 46.856,58, ora apresentada.
Diante do valor correto da conciliação bancária, ao confrontar o
valor contábil da conciliação com o valor contábil do Termo de
Disponibilidade Financeiras (documento anexo), fica a divergência
apontada extinta, assim evidenciado:
Banco conta
CEF 5-6

Vr.Cont.
Conc.
R$ 50,00

Vr.Cont. - Termo

Divergência

R$ 50,00

Inexis- tente

Como se nota, o Agente Responsável fez a remessa da nova
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conciliação bancária, cuja divergência apontada fica sanada, o que
se sugere não prosseguir a inobservância ao dispositivo assinalado
neste item.
VALOR EXISTENTE EM CAIXA DA PREFEITURA
MUNICIPAL
Inobservância ao artigo 164, § 3º da CRFB c/c artigo 100 da Lei
Orgânica do Município de Afonso Cláudio.
Consta no Termo de Disponibilidades Financeiras, o valor de R$
46.806,58 (quarenta e seis mil, oitocentos e seis reais e cinquenta
e oito centavos) de valor existente em Caixa da Prefeitura. No
entanto, esta prática não é autorizada pelo artigo 164, § 3º da
Constituição Federal atual, como também o artigo 100 da Lei
Orgânica do Município de Afonso Cláudio.
Após regular citação, a defendente encaminhou os seguintes
esclarecimentos, conforme fls. 2380 e 2429/2432:
(...)
O valor registrado na conta Caixa da Prefeitura Municipal de Afonso
Cláudio e constante do Termo de Disponibilidade Financeira no
montante de R$ 46.806,58, refere-se à devolução de duodécimo
repassado à Câmara Municipal durante o exercício de 2012,
devolvido à Prefeitura através do cheque nº 309194 de 31/12/2012.
Não obstante, a tesouraria emitiu Nota de Arrecadação sob o nº
0001295/2012, efetuando o lançamento contábil no qual ficou
registrado no caixa, a quantia sua de R$ 46.806,58.
No que tange ao cumprimento do art. 164, § 3º da CF c/c artigo
100 da Lei Orgânica Municipal, deve-se levar em consideração que
o saldo constante do cheque supra citado, encontrava-se disponível
na conta 31-5 da Caixa Econômica Federal, pertencente à Câmara
Municipal passando a ser creditado na conta 5-6. Banco CEF da
Prefeitura Municipal no dia 09/01/2013 quando foi efetuado o
depósito do cheque, conforme comprovante bancário anexo, que
demonstra que toda operação foi realizada junto as instituições
financeiras oficiais.
Deve-se convir que o disposto na CRFB é também, de natureza
acautelatória, tendo em vista que antes da “vedação”, esta prática
era praxe, nas coletorias estaduais e Tesourarias Municipais, o que
aumentava o risco de perdas e/ou desaparecimento de valores
numerários. Assim, acredita-se que para evitar “danos pecuniários”,
houve-se por bem, por intermédio, de norma proibitiva, acabar com
esta modalidade guarda de valores nos órgãos que arrecadavam
numerários diretamente.
No caso em tela, conforme esclarecimentos do Agente Responsável,
tal importância ficou sob a responsabilidade da Tesoureira Municipal,
conforme cheque nominal à Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio,
emitido pela Câmara Municipal em 31/12/2012, no valor de R$
46.806,58 (quarenta e seis mil, oitocentos e seis reais e cinquentas
e oito centavos), conforme Nota de Arrecadação 0001295/1012,
sendo depositado na conta da Prefeitura Municipal em 09/01/2012,
conforme fls. 2430, destes autos.
Por todo o exposto, em virtude de ter sido providenciado o depósito
na conta corrente da Prefeitura Municipal, ainda nos primeiros
dias do mês de janeiro de 2013, sugere-se que seja afastada a
inobservância.
DECLARAÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
INADEQUADA (ITEM 3.3.1).
Inobservância ao artigo 85 da Lei 4.320/94 c/c o artigo 127, inciso
IX da Resolução TCEES nº 182/2002.
Consta na declaração de inventário de bens patrimoniais, fls. 414,
destes autos, o valor de entrada e saída de bens patrimoniais.
Entretanto, a declaração deve ser elaborada indicando apenas os
valores totais de bens móveis e imóveis inventariados, existentes
em 31/12/2012, cuja relação de inventário deve ser assinada pela
Comissão e arquivada no setor de patrimônio da Entidade.
O Agente Responsável, apresenta suas alegações às fls. 2382 e
2383, como também, a declaração de realização de inventário de
bens patrimoniais às fls. 2434.
(...)
A prefeitura há muito tempo faz o controle patrimonial anualmente,
através das entradas e saídas ocorridas no exercício.
Hoje embora se controle entrada e saída de bens pertencentes a
Municipalidade, não se tem o inventário da totalidade dos bens
municipais, somando ao fato de que nos registros que dispomos
não foi considerada a depreciação ou valorização destes.
Assim, com base no que se encontra apurado até a presente data
temos como inventariado consolidado em bem móveis o valor de
R$ 10.154.772,44. No que tange aos bens imóveis, possuímos a
listagem de todos os bens imóveis, registrados em escritura, porém
sem a possibilidade de avalia-los, pois alguns foram adquiridos há
muitos anos e ainda não houve a avaliação destes para se apurar
o valor real.
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Impede salientar que o controle patrimonial como se encontra ora
exigido pela STN 406/2011, elas alterações dadas pela portaria
STN 828/2011 e portaria STN 213/2012, com a adoção de padrões
internacionais na contabilidade pública, será incorporado aos novos
modos de controle do município após o levantamento e reavaliação
patrimonial que será conduzido por empresa especialmente
contratada para este fim, cujo processo licitatório se encontra em
tramitação.
Ao se tratar de Ativo Permanente, a Lei 4.320/64 permite que se
proceda à avaliação e a reavaliação dos bens Móveis e Imóveis,
procedimento este que utilizado adequadamente, vem a exprimir
maior realidade do valor do patrimônio publico.
A Lei 4.320/64 estabelece: Art. 106 – A avaliação dos elementos
patrimoniais obedecerá as normas seguintes:
I...
II os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo
de produção ou de construção.
§3º Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis.
O que, na verdade se questionou neste item foi o conteúdo
apresentado pela Declaração de Realização de Inventário de
Bens Patrimoniais, pois a mesma apenas apresentou as entradas
e saídas de bens patrimoniais. No entanto, pelo fato do Agente
Responsável ter firmado na declaração que o valor foi inventariado
de bens móveis somou a importância é de 10.154.772,44 (dez
milhões, cento cinquenta e quatro mil, setecentos setenta e dois
reais e quarenta e quatro centavos) de bens móveis, e bens imóveis
a importância de R$ 4.647.552,26 (quatro milhões seiscentos
quarenta e sete mil, quinhentos cinquenta e dois reais e vinte e
seis centavos), em 31/12/2012, fls. 2434, cuja importância total
de bens patrimoniais perfaz a importância de R$ 14.802.324,70
(quatorze milhões oitocentos e dois mil, trezentos vinte e quatro
reais e setenta centavos), diferentemente do total do Balanço
Patrimonial a importância de R$ 29.204.622,03 (vinte e nove
milhões, duzentos e quatro mil, seiscentos vinte e dois reais e três
centavos), fls. 1413, superior, portanto, ao firmado na declaração,
constatando-se de R$ 14.402.297,33, divergindo quase 50%
(cinquenta por cento) da declaração, sugere-se manter o indicativo
de irregularidade.
2.8 OBRIGAÇÕES DE DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS
QUADRIMESTRES DO MANDATO A SEREM PAGAS NO EXERCÍCIO
SEGUINTE SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ITEM 3.7)
Base Legal: art. 42 da Lei Complementar 101/2000.
Destacou-se, no RTC 219/2014, que foram contraídas obrigações
de despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato a serem
pagas no exercício seguinte sem cobertura de recursos para sua
liquidação, num montante de R$ 1.590.945,13( hum milhão,
quinhentos noventa mil, novecentos quarenta e cinco reais e treze
centavos).
Após regular citação, a defendente encaminhou as seguintes
justificativas, conforme fls. 2383/2384 e 2437/2492:
Apuração das despesas contraídas nos últimos oito meses de
mandato.
ESPECIFICAÇÃO
A)Saldo das Disponibilidades Financeiras
em Caixa 30/04/12 – (Livres de Vínculos)
B)(-)TOTAL DO PASSIVO EM 30/04/12(Sem Vinculações)
Consignação/Depósitos (Anexo XVII
Dívida Flutuante)
Restos a Pagar Processados
Do Exercício (Apurado nos Balancetes)
De Exercícios Anteriores (Anexo XVII
Dívida Flutuante)
Restos a Pagar Processados
Do Exercício (Apurado nos Balancetes)
De Exercícios Anteriores (Anexo XVII
Dívida Flutuante)
C) (=) Déficit Financeiro em 30/04/2012
(A-B)
D) (-) Despesas nos últimos oitos meses
(Despesas Liquid)
E) (+) Receitas nos últimos oito meses
(Recs. Orçams.)
F) (+) Cancelamento de Restos a Pagar no
Exercício de 2012, referente os Exercícios
de 2010 e 2011 (Dec.374/12)
G) (=) Insuficiência Financeira em
31/12/2012 (C-D+E+F)
H) (+) Superavit Financeiro do Exercício
de 2011(Bal.Patr)
I) (=) Suficiência Financeira em
31/12/2012 (H-G)

VALOR (R$)
14.486.202,19
16.940.324,62
990.122,06
3.296.292,58
3.190.005,88
106.286,70
12.653.909,98
7.350.720,37
5.303.189,61
(2.454.122,43)
43.674.055,96
43.257.439,72
1.879.859,90

(990.879,07)
1.162.752,62
171.873,55

Nesta situação, mesmo havendo déficit financeiro em 30/04/2012
de R$ 2.454.122,43 e sendo a receita, nos últimos oito meses,
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inferior à despesa, não haveria transgressão ao art. 42, pois para
pagamento desta haveria recursos disponíveis, ou seja, possuía
superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2011 no
valor de R$ 1.162.752,62 e diminuição do passivo financeiro, face
ao cancelamento de Restos a Pagar dos exercícios de 2010 e 2011,
no valor de 1.879.859,90 conforme ficou evidenciado no quadro
demonstrativo acima.
A documentação referenciada nas justificativas transcritas
(Demonstrativo) foi juntada aos autos às folhas 2437 a 2492,
destes não diz respeito ao questionamento levantado, cabendo
destacar o disposto no artigo 42 da Lei Complementar 101/2000:
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.
Da análise da planilha de aferição do cumprimento do art. 42
da LC 101/2000 (Anexo 3 do RTC 219/2014 - fls. 2356-2361),
verifica-se que o saldo disponível de recursos não vinculados
foi insuficiente para garantir o pagamento das obrigações não
vinculadas apurando-se um déficit de R$ 111.495,91 (cento
e onze mil, quatrocentos noventa e cinco reais e noventa e um
centavos). De igual modo, constatou-se também, a insuficiência
de recursos próprios vinculados à saúde e educação, para fazer
frente às obrigações vinculadas àquelas fontes de recursos, como
se vê, os déficits de R$ 484.316,64 (quatrocentos oitenta e quatro
mil, trezentos dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), R$
958.178,86 (novecentos cinquenta e oito mil, cento setenta e oito
reais e oitenta e seis centavos) e R$ 148.449,63 (cento quarenta
e oito mil, quatrocentos quarenta e nove reais e sessenta e três
centavos), conforme evidenciado a seguir:
Figura 1
Diante do exposto, considerando que as justificativas apresentadas
não trouxeram fatos novos capazes de refutar as constatações
feitas na análise inicial, mantém-se o entendimento de que foram
contraídas obrigações de despesas sem cobertura de recursos
para sua liquidação, no montante de R$ 1.590.945,13 (um milhão,
quinhentos noventa mil, novecentos quarenta e cinco reais e treze
centavos), destacadas no quadro acima.
Dessa forma, sugere-se que seja mantido o indicativo de
irregularidade apontado neste item.
3. CONCLUSÃO
Esta Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de
Afonso Cláudio, referente ao Exercício de 2012, foi examinada e
está formalizada de acordo com a Resolução TCEES 182/02 e suas
alterações.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação
pertinente, opina-se no sentido de que o Egrégio Plenário deste
Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara
Municipal de Afonso Claudio, recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS
da Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, de responsabilidade do
Senhor, WILSON BERGER COSTA, durante o exercício de 2012,
conforme dispõem o inciso I, art. 132, do Regimento Interno e o
inciso I, art. 80, da Lei Complementar 621/2012.
Vitória/ES, 12 de dezembro de 2014.
Domingos Assis Barcelos
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 202.602.
Encaminhados os autos ao NEC – Núcleo de Estudos e Análises
Conclusivas, foi proferida a Instrução Técnica Conclusiva ITC
2012/2015 (fls. 2510-2518), concluindo nos seguintes termos:
“Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na ICC 13/2015 e
diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res.
TC nº 261/2013, conclui-se opinando para que seja emitido PARECER
PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das
contas do senhor Wilson Berger Costa – Prefeito Municipal, frente
à Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, no exercício de 2012, nos
termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012,
tendo em vista as seguintes irregularidades:
1. Ausência da documentação que comprove a legalidade e
motivação das baixas por cancelamento da dívida ativa
Base legal: artigo 127, inciso X, alínea d, da Resolução 182/2002 e
suas alterações.
2. Declaração de inventário de bens patrimoniais inadequada
Base legal: artigo 85 da Lei 4.320/94 c/c o artigo 127, inciso IX da
Resolução TCEES nº 182/2002.
3. Obrigações de despesas contraídas nos dois últimos
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quadrimestres do mandato a serem pagas no exercício seguinte
sem disponibilidade de caixa
Base Legal: art. 42 da Lei Complementar 101/2000.
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,
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.
Vitória, 01 de abril de 2015.
Respeitosamente,
Júnia Paixão Martins Alvim
203.040
Auditora de Controle Externo
Por sua vez, o Ministério Público de Contas por meio do parecer
PPJC 2436/2015 da lavra do eminente Procurador Especial de
Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira (fls. 2521-2522),
acompanhou integralmente o entendimento da área técnica desta
Corte de Contas, nos seguintes termos:
“O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria
Especial de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais,
com fundamento no inciso II do art. 55 da Lei Complementar nº
621/2012; no inciso II do art. 38, no inciso II do art. 287 e, no art.
303, todos da Resolução TC nº 261/2013; e no inciso II do artigo
3º da Lei Complementar estadual nº 451/2008; considerando que o
Senhor Wilson Berger Costa, Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, por
intermédio do Ofício OF.GP.Nº.0136/2013 (fl. 01), protocolizado sob
nº 003997, em 01 de abril de 2013, encaminhou tempestivamente
a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio,
referente ao exercício 2012 (fls. 2/2332); considerando do Relatório
Técnico Contábil RTC 219/2014 (fls. 2337/2350; 2351/2370);
considerando a Instrução Técnica Inicial ITI 796/2014 (fls. 2371);
considerando a Decisão Monocrática Preliminar DECM 928/2014
(fl. 2373/2374); considerando os esclarecimentos prestados pelo
Responsável (fls. 2378/2492); considerando a Instrução Contábil
Conclusiva ICC 226/2014 (fls. 2496/2508); e, por derradeiro,
considerando a Instrução Técnica Conclusiva ITC 2012/2015 (fls.
2510/2518); pugna para que seja emitido Parecer Prévio sugerindo,
ao Legislativo Municipal, a REJEIÇÃO das contas apresentadas pelo
Senhor Wilson Berger Costa, referentes ao exercício 2012, à frente
da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, conforme proposto pelo
Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), na ITC
2012/2015, que em seu desfecho sugeriu:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na ICC 13/2015 e
diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res.
TC nº 261/2013, conclui-se opinando para que seja emitido PARECER
PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das
contas do senhor Wilson Berger Costa – Prefeito Municipal, frente
à Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, no exercício de 2012, nos
termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012,
tendo em vista as seguintes irregularidades:
1. Ausência da documentação que comprove a legalidade e
motivação das baixas por cancelamento da dívida ativa
Base legal: artigo 127, inciso X, alínea d, da Resolução 182/2002 e
suas alterações.
2. Declaração de inventário de bens patrimoniais inadequada
Base legal: artigo 85 da Lei 4.320/94 c/c o artigo 127, inciso IX da
Resolução TCEES nº 182/2002.
3. Obrigações de despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres do mandato a serem pagas no exercício seguinte
sem disponibilidade de caixa
Base Legal: art. 42 da Lei Complementar 101/2000.
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,
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. Vitória, 10 de abril de 2015.
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas”
O Conselheiro Relator (em substituição) Marco Antonio da Silva
proferiu voto (fls. 2526-2535) “acompanhando em parte a área
técnica e o Ministério Público Especial de Contas” no sentido de
afastar as irregularidades constante dos itens 2.2.4 e 3.3.1 do RTC
219/2014; de manter e, porém, mitigar os efeitos do iten 3.7 do
referido RTC e, por conseguinte, que seja emitido PARECER PRÉVIO
dirigido à Câmara Municipal de Afonso Cláudio recomendando a
APROVAÇÃO COM RESSALVAS da Prestação de Contas Anual do
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Município conforme se transcreve:
“Por todo o exposto, acompanhando em parte a área técnica e o
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que a 1ª
Câmara desta egrégia Corte de Contas assim delibere:
a) Afaste, em consonância com o corpo técnico deste Egrégio
Tribunal de Contas, as irregularidades elencadas no Relatório
Técnico Contábil nº 219/2014 e na Instrução Técnica Inicial nº
796/2014 sob os nº 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 3.2.1 e 3.2.2;
b) Afaste, divergindo do corpo técnico deste Egrégio Tribunal de
Contas, as irregularidades elencadas no Relatório Técnico Contábil
nº 219/2014 e na Instrução Técnica Inicial nº 796/2014 sob os nº
2.2.4 e 3.3.1.
c) Emita PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Afonso
Cláudio recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS da
Prestação de Contas Anual do Município, referente ao exercício de
2012, de responsabilidade do senhor Wilson Berger Costa, então
Prefeito Municipal, em face das razões antes expendidas.
d) Seja mantida, porém mitigados seus efeitos, pelas razões antes
expendidas, a irregularidade nº 3.7 - Obrigação de despesas
contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato a serem
pagas no exercício seguinte sem disponibilidade de caixa - art.
42, da Lei Complementar nº 101/2000, em face das razões antes
expendidas.
e) Seja expedida DETERMINAÇÃO ao atual Prefeito no sentido
de que nas próximas contas observe o estabelecido no art. 42,
caput e parágrafo único da Lei Complementar nº 101/2000, em
relação a todas as contas vinculadas e não vinculadas, nos termos
demonstrados pela área Técnica, sob pena de, em não o fazendo
ter emissão de Parecer Prévio recomendando a rejeição de suas
contas.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, sejam os presentes autos encaminhados à Secretaria
Geral das Sessões - SGS para as providências previstas no artigo
131 da Resolução TC nº 261/2013, após, recebida a informação de
julgamento das contas sejam os autos arquivados.
É como voto.
Em 06 de maio de 2015
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição
É o relatório.
2- FUNDAMENTAÇÃO
Cabe esclarecer inicialmente, que o voto do Conselheiro substituto
não acompanha em parte a área técnica e o Ministério público de
Contas, como declara, mas na verdade, dele diverge, uma vez que
afasta as irregularidades constante dos itens 2.2.4 e 3.3.1 do RTC
219/2014, propõe a mitigação dos efeitos do iten 3.7 do referido
RTC e, por conseguinte, propõe a APROVAÇÃO COM RESSALVAS da
Prestação de Contas Anual do Município.
Embora a conclusão do Conselheiro Substituto seja pela manutenção
da irregulatidade tipificada pelo item 3.7 (a mais grave), observase que este teceu argumentos na tentativa de mitigar seus efeitos,
culminando numa proposta de parecer pela aprovação com ressalva
das contas objeto dos autos.
Passo então à exposição da motivação deste voto, divergente do
Relator quanto aos itens 3.3.1 e 3.7 do referido RTC, conforme
segue, salientando que o entendimento da área técnica quanto ao
item 2.2.4 não necessita de complemento.
2.1 DECLARAÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS
INADEQUADA - ARTIGO 85 DA LEI 4.320/64 E ARTIGO 127, INCISO
IX, DA RESOLUÇÃO TC 182/2002 (ITEM 3.3.1)
Trata-se neste item da identificação de uma diferença de R$
14.402.297,33 (quatorze milhões, quatrocentos e dois mil,
duzentos e noventa e sete Reais e trinta e três centavos) entre
os valores registrados no Balanço Patrimonial e na Declaração de
Inventário de Bens Patrimoniais.
O agente Responsável firmou na Declaração de Realização
de Inventário de Bens Patrimoniais (fls. 2434) que o valor
inventariado, em 31/12/2012, de bens móveis somou a importância
de 10.154.772,44 (dez milhões, cento cinquenta e quatro mil,
setecentos setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)
e de bens imóveis a importância de R$ 4.647.552,26 (quatro
milhões seiscentos quarenta e sete mil, quinhentos cinquenta e
dois reais e vinte e seis centavos), totalizando a importância de R$
14.802.324,70 (quatorze milhões oitocentos e dois mil, trezentos
vinte e quatro reais e setenta centavos), diferentemente do valor
registrado no Balanço Patrimonial que totalizou a importância de
R$ 29.204.622,03 (vinte e nove milhões, duzentos e quatro mil,
seiscentos vinte e dois reais e três centavos).
No intuito de afastar a referida irregularidade o Relator Interpõe
argumentos nos seguintes termos:
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“Verifico do Balanço Patrimonial (fls. 1413/1414) que realmente
os saldos de bens móveis e imóveis ali registrados divergem da
informação trazida pelo gestor em sede defesa, e que o saldo total
de bens trazidos do exercício anterior somado às aquisições é
deduzido das baixas no exercício, não resultando no saldo registrado
em 31/12/2012.
Todavia, o saldo patrimonial do exercício de 2012 corresponde
ao saldo do exercício anterior somado ao resultado patrimonial
apurado nas Variações Patrimoniais (fl. 1416), o que evidencia a
regularidade das demonstrações contábeis, e inconsistência apenas
na declaração de realização de inventário anual de bens móveis e
imóveis.”
Não obstante o que afirma o Relator em seu voto, o controle
patrimonial deve atender os mandamentos da legislação vigente,
em especial o que estabelece os artigos 94, 95 e 96 da Lei Federal
4.320/64:
“Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter
permanente, com indicação dos elementos necessários para a
perfeita caracterização de cada um dêles e dos agentes responsáveis
pela sua guarda e administração.
Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens
móveis e imóveis.
Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por
base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os
elementos da escrituração sintética na contabilidade.”
Ademais o fato constatado, ou seja, R$ 14.802.324,70 em
bens patrimoniais registrados na contabilidade que não foram
identificados fisicamente no inventário, configura, no mínimo, a falta
de controle do patrimônio público representando risco iminente de
prejuízo para o Erário Municipal evidenciado pela referida diferença
constatada.
Portanto, diante do exposto, vê-se que não há motivação suficiente
para afastar a referida irregularidade.
2.2 OBRIGAÇÕES DE DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS
QUADRIMESTRES DO MANDATO A SEREM PAGAS NO EXERCÍCIO
SEGUINTE SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA- ART. 42, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (ITEM 3.7)
Constata-se neste item que foram contraídas obrigações de
despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato a serem
pagas no exercício seguinte sem cobertura de recursos para sua
liquidação, num montante de R$ 1.590.945,13 (hum milhão,
quinhentos noventa mil, novecentos quarenta e cinco reais e treze
centavos), em desacordo com o que estabelece o art. 42, da Lei
Complementar Nº 101/2000.
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.
Não obstante, e apesar de o Relator reconhecer e manter a
referida irregularidade que, sem dúvida configura-se como a mais
grave, interpõe argumentos no intuito de “mitigar” os seu efeitos,
cuminando numa proposta de parecer pela aprovação com ressalva
das contas objeto dos autos, nos seguintes termos.
“c) Emita PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de
Afonso Cláudio recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS da
Prestação de Contas Anual do Município, referente ao exercício de
2012, de responsabilidade do senhor Wilson Berger Costa, então
Prefeito Municipal, em face das razões antes expendidas.
d) Seja mantida, porém mitigados seus efeitos, pelas razões antes
expendidas, a irregularidade nº 3.7 - Obrigação de despesas
contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato a serem
pagas no exercício seguinte sem disponibilidade de caixa - art.
42, da Lei Complementar nº 101/2000, em face das razões antes
expendidas.”
Diga-se, de plano, que a flexibilização da interpretação e aplicação
do art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 é, no mínimo,
temerária e incongruente, visto que o Código Penal, na redação
dada pela Lei Federal nº 10.028/2000 houve por bem tipificar a
conduta agressiva ao dispositivo como delito passível de reclusão
(art. 359-C).
Vale ressaltar que a lei pretendeu vedar práticas irresponsáveis
dos gestores públicos. Ao longo do tempo, a atividade de
alguns gestores públicos ofertou à rubrica Restos a Pagar, uma
conformação desapegada daquilo que se poderia definir como
gestão administrativa responsável, num verdadeiro desvirtuamento
do instituto.
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Esse desvirtuamento na utilização dos Restos a Pagar travestiuse em instrumento de rolagem da dívida, verdadeira incoerência
da prática administrativa. Isso decorrente do incorreto manejo da
ferramenta orçamentária como instrumento básico do planejamento
público.
Um orçamento mal confeccionado, delineado por receitas
excessivamente estimadas e despesas previstas a menor, além
de autorizações para assunção de compromissos dissociados de
realismo no implemento de receita, determinava uma freqüente
dissonância com a execução financeira, o que impactava, em regra,
o final do exercício, onde se verificava a existência de pagamentos
que não poderiam ser atendidos no mesmo exercício. A saída
era a inclusão em Restos a Pagar. Prática perniciosa que a Lei de
Responsabilidade Fiscal diretamente coibiu.
Tornava-se comum, antes da edição da LRF, gestores municipais
no início de mandato depararem-se com dívidas de curto prazo
descomunais, configurando uma situação de “terra arrasada” que
comprometia a gestão financeira municipal, prejudicando, por
conseguinte, toda a sociedade.
Ademais, sobre a confecção do fluxo financeiro de caixa, requerida
pelo parágrafo único do art. 42 da LRF, é relevante destacar que o
TCEES adota como parâmetro o entendimento dado pela Secretaria
do Tesouro Nacional – STN, quando explica a elaboração do
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa constante do Manual
de Demonstrativos Fiscais, evidenciado por meio da planilha de
aferição do cumprimento do art. 42 da LC 101/2000 (anexo 3 do
RTC 219/2014 - fls. 2356-2361).
Convém, ainda, observar a orientação do Tribunal de Contas do
Estado o Espírito Santo estabelecida nos Pareceres/Consulta TC
003/2005 e TC-025/2004, em pleno vigor, onde se deixou assentado
que a vedação do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser
considerada em termos amplos, ficando o ordenador de despesas,
nos oito meses que antecedem o término do mandato, impedido de
contrair obrigações de despesas não devidamente respaldadas por
reservas financeiras.
PARECER/CONSULTA TC-003/2005
ARTIGO 42 DA LRF - VEDAÇÃO DE AMPLO ALCANCE - DEVE
SER CONSIDERADO O MONTANTE TOTAL A SER DESPENDIDO
COM A OBRA OU SERVIÇO DURANTE OS VÁRIOS EXERCÍCIOS,
INDEPENDENTEMENTE DO EVENTUAL PARCELAMENTO DOS
EMPENHOS - CONTRATOS DE CARÁTER ESSENCIAL, EMERGENCIAL
E SERVIÇOS DE CARÁTER CONTÍNUO, NÃO SE INCLUEM NA
LITERALIDADE DA VEDAÇÃO, DESDE QUE PREENCHIDOS OS
REQUISITOS ESPECIFICADOS NO PARECER EM CONSULTA TC025/2004. (PROCESSO TC 3706/2004)
PARECER/CONSULTA TC-025/2004
“Os contratos celebrados nos dois últimos quadrimestres que não
se revistam do caráter de essencialidade, emergência e cuja não
celebração não importem prejuízo ao principio da continuidade do
serviço público devem guardar lastro financeiro para suportar todas
as parcelas de trato sucessivo que se fizerem necessárias, incluindo
aquelas que se projetem além do mandato. Aqueles que tiverem
natureza diversa dos suso assinalados devem preferencialmente
ser celebrados tão-somente até o termino do mandato do gestor”.
Pelo exemplo de contratos que menciona o Consulente, sobressaem
a essencialidade, a emergência e o princípio da continuidade do
serviço público, que devem se sobrepor à interpretação literal
do dispositivo legal mencionado (art. 42, lei 101/2000), não se
computando, nestes casos, naquela previsão. Esta também a
orientação de Edson Renaldo Nascimento e Iluo Debus, ao comentar
o artigo 42, da Lei 101/2000: No cálculo das disponibilidades
deverão ser abatidos todos os encargos e demais compromissos
a vencer até o final do exercício. Aparentemente, a interpretação
dos Tribunais de Contas tem sido ponderada e, de alguma
forma, favorável aos administradores municipais. Entendem os
Tribunais que a interpretação da LRF nem sempre poderá ser feita
literalmente, sendo necessário ainda, a verificação dos seus efeitos,
no sentido de não prejudicar o bem funcionamento dos serviços
públicos.” (PROCESSO TC 2089/2004)
Portanto, ante a farta fundamentação acima, vê-se que não há
motivação suficiente, como pretende o Relator, para “mitigar” os
efeitos da referida irregularidade.
Diante do exposto, a prevalecer a tese esposada pelo Relator,
entende-se que esta serviria de estímulo à irresponsabilidade fiscal
no último ano de mandato, tendo em vista que os mandatários
poderiam optar por não fazer reserva de lastro financeiro para a
quitação de suas obrigações, transferindo dívidas de curtíssimo
prazo à gestão seguinte, sem a devida cobertura de caixa, o que
colidiria com o princípio do equilíbrio fiscal exposto no § 1º do art.
1º da LRF.
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Portanto, à luz do exposto, na situação concreta relatada nos
autos, dissentindo do Eminente Relator, acompanho integralmente
o entendimento da área técnica exarado na Instrução Técnica
Conclusiva 2012/2015 e o Parecer PPJC 2436/2015 do Ministério
Público de Contas.
3- DISPOSITIVO:
Assim, diante dos fundamentos fáticos e de direito aqui
expendidos, pedindo vênia por divergir do que propõe o eminente
Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, e
acompanhando a Instrução Técnica Conclusiva 2012/2015 e o
Parecer PPJC 2436/2015 do Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado adote a seguinte decisão:
3.1- Que sejam mantidas as seguintes irregularidades:
3.1.1 Ausência da documentação que comprove a legalidade e
motivação das baixas por cancelamento da dívida ativa.
Base legal: artigo 127, inciso X, alínea d, da Resolução 182/2002 e
suas alterações.
3.1.2
Declaração de inventário de bens patrimoniais inadequada
Base legal: artigo 85 da Lei 4.320/94 c/c o artigo 127, inciso IX da
Resolução TCEES nº 182/2002.
3.1.3
Obrigações de despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres do mandato a serem pagas no exercício seguinte
sem disponibilidade de caixa.
Base Legal: art. 42 da Lei Complementar 101/2000.
3.2- Que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do senhor Wilson
Berger Costa – Prefeito Municipal, frente à Prefeitura Municipal de
Afonso Cláudio, no exercício de 2012, nos termos do art. 80, inciso
III, da Lei Complementar nº 621/2012.
3.3- Pela condenação do Senhor Wilson Berger Costa – Prefeito
Municipal, à multa individual prevista no artigo 136, da LCE
621/2012, no montante de trinta por cento dos vencimentos anuais,
em razão da infração ao art. 42 da Lei Complementar 101/2012,
nos termos do art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000.
COMPLEMENTO DE VOTO DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM
SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do
Município de Afonso Cláudio, relativa ao exercício de 2012, de
responsabilidade do senhor Wilson Berger Costa, então Prefeito
Municipal.
Ocorre que após prolação de voto, houve pedido de vista pelo
Eminente Conselheiro, Dr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
apresentando voto, às folhas 2537/2558.
Na sequência, este Relator adiou o julgamento dos autos para se
inteirar dos termos do voto do Eminente Conselheiro.
Após análise do voto prolatado, entendeu este Conselheiro em
Substituição que não procedem os argumentos trazidos pelo
Eminente Conselheiro, Dr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que
divergiu dos termos do voto antes prolatado.
Esta é a razão da apresentação do complemento de voto, em
referência.
É o sucinto relatório.
COMPLEMENTODEVOTO
Da análise dos autos, verifico que o Eminente Conselheiro,
Dr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, apresentou, às folhas
2537/2558, voto de vista, nos seguintes termos, verbis:
[...]
3- DISPOSITIVO:
Assim, diante dos fundamentos fáticos e de direito aqui
expendidos, pedindo vênia por divergir do que propõe o eminente
Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, e
acompanhando a Instrução Técnica Conclusiva 2012/2015 e o
Parecer PPJC 2436/2015 do Ministério Público de Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado adote a seguinte decisão:
3.1- Que sejam mantidas as seguintes irregularidades:
3.1.1 Ausência da documentação que comprove a legalidade e
motivação das baixas por cancelamento da dívida ativa.
Base legal: artigo 127, inciso X, alínea d, da Resolução 182/2002 e
suas alterações.
3.1.2 Declaração de inventário de bens patrimoniais inadequada
Base legal: artigo 85 da Lei 4.320/94 c/c o artigo 127, inciso IX da
Resolução TCEES nº 182/2002.
3.1.3 Obrigações de despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres do mandato a serem pagas no exercício seguinte
sem disponibilidade de caixa.
Base Legal: art. 42 da Lei Complementar 101/2000.
3.2- Que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao
Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do senhor Wilson
Berger Costa – Prefeito Municipal, frente à Prefeitura Municipal de
Afonso Cláudio, no exercício de 2012, nos termos do art. 80, inciso
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III, da Lei Complementar nº 621/2012.
3.3- Pela condenação do Senhor Wilson Berger Costa – Prefeito
Municipal, à multa individual prevista no artigo 136, da LCE
621/2012, no montante de trinta por cento dos vencimentos anuais,
em razão da infração ao art. 42 da Lei Complementar 101/2012,
nos termos do art. 5º, §§ 1º e 2º da Lei 10.028/2000.
No que se refere à irregularidade, relativa a “Obrigações de despesas
contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato a serem
pagas no exercício seguinte sem disponibilidade de caixa- art. 42,
da Lei Complementar nº 101/2000” (Item 3.7 do Relatório Técnico
Contábil TC nº 219/2014, 2.8 da Instrução Contábil Conclusiva nº
226/2014 e 3 da Instrução Técnica Conclusiva nº 201/2015), teço
as seguintes considerações.
A área técnica informou (fl. 2505) que, em 31/12/2012, houve
insuficiência de caixa para pagamento, em 2013, de despesa
realizada nos dois últimos quadrimestres de 2012, no montante de
R$ 1.590.945,13.
O gestor alegou que mesmo havendo déficit financeiro, em
30/04/2012, de R$ 2.454.122,43 e sendo a receita, nos últimos
oito meses, inferior à despesa, não haveria transgressão ao
artigo 42, pois para pagamento desta teria recurso disponível,
que é o superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$
1.162.752,62, diminuído do passivo financeiro com o cancelamento
de restos a pagar no valor de R$ 1.879.859,90, tendo demonstrou
(fls. 2437/2492) que, em 31/12/2012, teve suficiência financeira
de R$ 171.873,55, conforme a seguir descrito:
ITENS

R$

Saldo disponível em 30/04/2012 (livres de vinculados)

14.486.202,19

(-) Total do Passivo em 30/04/2012 (sem vinculações)

16.940.324,62

Déficit Financeiro em 30/04/2012 (A-B)

2.454.122,43

(-) Despesa Liquidada nos últimos oito meses

43.674.055,96

+ Receita Orçamentária arrecadada nos últimos oito
meses

43.257.439,72

+ Cancelamento de restos a pagar de 2010 e 2011

1.879.859,90

= Insuficiência financeira em 31/12/2012

990.879,07

+ Superávit financeiro de 2011

1.162.752,62

= Suficiência financeira em 31/12/2012

171.873,55

O subscritor da Instrução Contábil Conclusiva contra argumentou
afirmando que as justificativas apresentadas não dizem respeito ao
questionamento levantado, pois da análise da planilha de aferição
do cumprimento do artigo 42 da LRF, fls. 2356/2361, verifica-se
que o saldo disponível de recursos não vinculados foi insuficiente
para o pagamento da obrigações não vinculadas, apresentando
déficit de R$ 111.495,91.
Informou ainda, que da referida planilha verifica-se, também,
insuficiência de recursos próprios vinculados à saúde e à educação,
onde se vê os déficits de R$ 484.316,64, R$ 958.178,86 e R$
148.449,63, e demonstrou (fl. 2507) o seguinte:
Fonte de
Recursos
Disponibilidade
não Vinculada

744.000,87

443.852,27

411.644,51

(111.495,91)

Disponibilidade
Vinculadas

9.000.484,11

2.128.968,26

1.574.235,60

5.297.280,25

Saúde Recurso próprio

1.340,96

323.114,94

162.542,66

(484.316,64)

45.091,91

42.718,11

444.087,84

14.716,06

710.729,75

Saúde 531.897,86
Recurso do SUS
Saúde - Outros
Recursos

725.445,81

Educação Recurso Próprio

103.381,85

558.280,56

503.853,51

(958.178,86)

Educação Recurso Federal

447.774,25

284.129,75

49.853,51

113.790,99

EducaçãoOutros
Recursos

15.853,08

164.302,71

(148.449,63)

RPPS
Demais

7.174.790,30

918.351,10

636.822,39

5.619.616,81

TOTAIS

9.744.484,98

2.572.820,52

1.985.880,11

5.185.784,35

Assim sendo, verifico do Balanço Patrimonial consolidado, fls.
1413/1414, que o saldo disponível é de R$ 9.808.943,85, o que
resulta em superávit financeiro (menos o passivo permanente)
no valor de R$ 4.232.454,53, mesmo que não se realize o ativo
realizável no valor de R$ 244.129,53, e sendo o passivo financeiro de
R$ 5.576.489,32 e o passivo total de R$ 8.782.688,13, o superávit
após pago o passivo permanente, no valor de R$ 1.026.255,72.
Do quadro acima verifico que dos recursos vinculados à saúde
subtraindo o saldo negativo de recursos próprios, no valor de R$
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111.495,91, do somatório dos demais recursos vinculados (SUS e
outros) no total de R$ 1.154.817,59, resulta em saldo positivo no
valor de R$ 1.043.321,68.
Fazendo-se os mesmos cálculos em relação à educação tem-se um
déficit no valor de R$ 992.837,50, ressaltando-se, ainda, diferença
a menor, no valor de R$ 64.458,87, entre as disponibilidades
financeiras demonstradas no quadro acima e as que foram registradas
nos Balanços Financeiro e Patrimonial, e que, complementando o
quadro acima em relação à totalização dos recursos vinculados,
de acordo com os demonstrativos pertinentes constantes às fls.
2356/2361, constata-se saldo disponível vinculado positivo no
montante de R$ 5.297.280,25 contra um saldo de recursos não
vinculados negativo de R$ 111.495,91.
Conforme demonstrado, a despeito da ocorrência de saldo disponível
negativo em três contas vinculadas (saúde e educação - recursos
próprios) e educação - outros recursos vinculados (Transporte
Escolar), apurou-se saldo disponível vinculado positivo na saúde e
educação no montante de R$ 5.297.280,25.
Conquanto tenha o Eminente Conselheiro Trazido suas razões,
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 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
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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 contrair obrigação nova.
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 quadrimestres
do último ano de mandato;
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, tendo-se, 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
dois últimos 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
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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 Cível nº 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.
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.
Desta maneira, em face das razões expendidas, divirjo dos termos
do voto de vista, prolatado às folhas 2537/2558, pelo Eminente
Conselheiro Dr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Por todo o exposto, divergindo da área técnica, do Ministério
Público Especial de Contas e do Eminente Conselheiro Dr. Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, VOTO no sentido de que o Colegiado da 1ª
Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas assim delibere:
Preliminarmente, converta o presente julgamento em diligência,
em face da necessidade de esclarecimento da irregularidade
“Obrigações de despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
do mandato a serem pagas no exercício seguinte sem disponibilidade
de caixa- art. 42, da lei complementar nº 101/2000” (Item 3.7
do Relatório Técnico Contábil TC nº 219/2014, 2.8 da Instrução
Contábil Conclusiva nº 226/2014 e 3 da Instrução Técnica Conclusiva
nº 201/2015), 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.
c) Emita Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de Afonso
Cláudio, recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS da
Prestação de Contas Anual do Município, referente ao exercício de
2012, de responsabilidade do senhor Wilson Berger Costa, Prefeito
Municipal de Afonso Cláudio, no exercício de 2012, em face das
razões antes expendidas, se não acolhida a preliminar de conversão
do julgamento em diligência suscitada.
d) Mantenha os demais termos do voto antes prolatado por este
Conselheiro em Substituição.
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.
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Inicialmente, assinalo que os presentes autos versam sobre a
Prestação de Contas Anual da Prefeitura de Afonso Cláudio, relativa
ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Wilson Berger
Costa.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas- NEC, emitiu
a Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 2012/2015 acostada às
fls. 2.510/2.518, opinando pela emissão de Parecer Prévio pela
Rejeição das contas apresentadas pelo gestor, como segue:
[...]
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na ICC 13/2015 e
diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res.
TC nº 261/2013, conclui-se opinando para que seja emitido PARECER
PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das
contas do senhor Wilson Berger Costa – Prefeito Municipal, frente
à Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, no exercício de 2012, nos
termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012,
tendo em vista as seguintes irregularidades:
1. Ausência da documentação que comprove a legalidade e
motivação das baixas por cancelamento da dívida ativa
Base legal: artigo 127, inciso X, alínea d, da Resolução 182/2002 e
suas alterações.
2. Declaração de inventário de bens patrimoniais inadequada
Base legal: artigo 85 da Lei 4.320/94 c/c o artigo 127, inciso IX da
Resolução TCEES nº 182/2002.
3. Obrigações de despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres do mandato a serem pagas no exercício seguinte
sem disponibilidade de caixa
Base Legal: art. 42 da Lei Complementar 101/2000.
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,
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.
O Representante do MPEC, manifestou-se em consonância com
a área técnica, mediante o Parecer - PPJC nº 2436/2015, de fls.
2.521/2.522, 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 do senhor Wilson Berger Costa, conforme
parte dispositiva que ora reproduzo:
[...]
Por todo o exposto, acompanhando em parte a área técnica e o
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que a 1ª
Câmara desta egrégia Corte de Contas assim delibere:
a) Afaste, em consonância com o corpo técnico deste Egrégio
Tribunal de Contas, as irregularidades elencadas no Relatório
Técnico Contábil nº 219/2014 e na Instrução Técnica Inicial nº
796/2014 sob os nº 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 3.2.1 e 3.2.2;
b) Afaste, divergindo do corpo técnico deste Egrégio Tribunal de
Contas, as irregularidades elencadas no Relatório Técnico Contábil
nº 219/2014 e na Instrução Técnica Inicial nº 796/2014 sob os nº
2.2.4 e 3.3.1.
c) Emita PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Afonso
Cláudio recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS da
Prestação de Contas Anual do Município, referente ao exercício de
2012, de responsabilidade do senhor Wilson Berger Costa, então
Prefeito Municipal, em face das razões antes expendidas.
d) Seja mantida, porém mitigados seus efeitos, pelas razões antes
expendidas, a irregularidade nº 3.7 - Obrigação de despesas
contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato a serem
pagas no exercício seguinte sem disponibilidade de caixa - art.
42, da Lei Complementar nº 101/2000, em face das razões antes
expendidas.
e) Seja expedida DETERMINAÇÃO ao atual Prefeito no sentido
de que nas próximas contas observe o estabelecido no art. 42,
caput e parágrafo único da Lei Complementar nº 101/2000, em
relação a todas as contas vinculadas e não vinculadas, nos termos
demonstrados pela área Técnica, sob pena de, em não o fazendo
ter emissão de Parecer Prévio recomendando a rejeição de suas
contas.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, sejam os presentes autos encaminhados à Secretaria
Geral das Sessões - SGS para as providências previstas no artigo
131 da Resolução TC nº 261/2013, após, recebida a informação de
julgamento das contas sejam os autos arquivados.
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Após o Voto-Vista 854/2015 do conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, o conselheiro relator proferiu voto complementar, cuja
conclusão reproduzo a seguir:
[...]
Por todo o exposto, divergindo da área técnica, do Ministério
Público Especial de Contas e do Eminente Conselheiro Dr. Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, VOTO no sentido de que o Colegiado da 1ª
Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas assim delibere:
a) Preliminarmente, converta o presente julgamento em diligência,
em face da necessidade de esclarecimento da irregularidade
“Obrigações de despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres
do mandato a serem pagas no exercício seguinte sem disponibilidade
de caixa- art. 42, da lei complementar nº 101/2000” (Item 3.7
do Relatório Técnico Contábil TC nº 219/2014, 2.8 da Instrução
Contábil Conclusiva nº 226/2014 e 3 da Instrução Técnica Conclusiva
nº 201/2015), 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.
b) 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.
c) Emita Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de Afonso
Cláudio, recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS da
Prestação de Contas Anual do Município, referente ao exercício de
2012, de responsabilidade do senhor Wilson Berger Costa, Prefeito
Municipal de Afonso Cláudio, no exercício de 2012, em face das
razões antes expendidas, se não acolhida a preliminar de conversão
do julgamento em diligência suscitada.
d) Mantenha os demais termos do voto antes prolatado por este
Conselheiro em Substituição.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam da PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da
Prefeitura de Afonso Claúdio, referente ao exercício de 2012, sob a
responsabilidade do senhor Wilson Berger Costa. 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,
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
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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 2
Os dados acima demonstram o resultado fiscal do exercício de 2012
da Prefeitura de Afonso Cláudio.
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. Apresentase, 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 3
Um dos enfoques do Balanço Orçamentário é evidenciar as variações
ocorridas entre as estimativas e as realizações, entre o planejado
e o executado. Desta forma, é nessa demonstração contábil que
se pode identificar, ainda que de forma sintética, se ocorreu à
concretização das estimativas feitas pala Prefeitura de Bom Jesus
do Norte nos aspectos de receitas e despesas orçamentárias.
Verifiquei, conforme Tabela 2, que o município arrecadou 107,17%
da receita corrente prevista, 41,34% da receita de capital e
executou 83,45% 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$ 63.122.009,68, enquanto que as despesas realizadas
totalizaram R$ 61.714.860,57 resultando em SUPERÁVIT na
execução orçamentária no valor de R$ 1.407.149,11.
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
Figura 4
A demonstração sob análise revela um resultado financeiro
negativo de R$ 1.428.077,75 representado pela diferença entre as
receitas orçamentária e arrecadadas e as despesas orçamentárias e
extraorçamentárias pagas, desconsiderando-se o saldo do exercício
anterior e o saldo para o exercício seguinte.
II.2.3 - Demonstração das Variações Patrimoniais
O artigo 104 da Lei 4.320/64 dispõe que a Demonstração das
Variações Patrimoniais-DVP evidenciará as alterações ocorridas no
patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária
e indicará o resultado patrimonial do exercício.
As alterações do patrimônio podem ser quantitativas e qualitativas.
Por um lado, as variações quantitativas são resultantes de transações
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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 5
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 6
O Balanço Patrimonial Consolidado (Tabela 5) espelha um Ativo
Financeiro no valor de R$ 10.053.073,38 e um Passivo Financeiro
no valor de R$ 5.576.489,32, resultando num superávit financeiro
de R$ 4.476.584,06, 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 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$ 660.841,68.
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
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
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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$ 1.590.945,13.
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 Afonso Cláudio, sob a responsabilidade do
senhor Wilson Breger Costa, prefeito municipal, referente ao
exercício de 2012, demonstrou por um lado, o desequilíbrio das
contas públicas ao descumprir o art. 42 da LRF, mas por outro,
apresentou equilíbrio no endividamento e cumprimento dos
limites constitucionais de gastos com pessoal.
II.3 – DAS IRREGULARIDADES
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por
bem acompanhar as razões lançadas na ICC 226/2014 para
afastamento das inconsistências apontadas no RTC 219/2014
(itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 3.2.1, 3.2.2), pelos seus próprios
fundamentos de fato e direito.
Acompanho o entendimento do Conselheiro Relator quanto
o afastamento das irregularidades 2.2.4 “Ausência de
documentação que comprove a legalidade e motivação das
baixas por cancelamento da dívida ativa” e 3.3.1 “Declaração de
inventário de bens patrimoniais inadequada”, do RTC 219/2014,
visto que seus fundamentos se mostram adequados.
Entretanto, quanto ao item 3.7 do RTC 219/2014 que trata
de “Obrigações de despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres do mandato a serem pagas no exercício seguinte
sem disponibilidade de caixa no valor de R$ 1.590.945,13”,
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
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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
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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
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
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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. 2.356/2.361), que demonstram insuficiência financeira
para a execução dos pagamentos das obrigações assumidas,
totalizando um valor a menor de R$ 1.590.945,13 (um milhão,
quinhentos e noventa mil, novecentos e quarenta e cinco reais
e treze centavos), mantenho a irregularidade e recomendo
a rejeição das contas da Prefeitura de Afonso Cláudio de
responsabilidade do Sr. Wilson Berger Costa.
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 – Seja mantida a seguinte irregularidade, conforme ITC
2012/2015:
3. Obrigações de despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres do mandato a serem pagas no exercício seguinte
sem disponibilidade de caixa no valor de R$ 1.590.945,13.
(item 3.7 do RTC 219/2014)
Base Legal: Artigo 42 da Lei Complementar 101/2000.
II – Sejam afastadas as seguintes irregularidades da ITC
2012/2015, pelos fundamentos do conselheiro relator:
1. Ausência de documentação que comprove a legalidade e
motivação das baixas por cancelamento da dívida ativa. (item
2.2.4 do RTC 219/2014)
Base Legal: artigo 127, inciso X, alínea d, da Resolução
182/2002 e suas alterações.
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2. Declaração de inventário de bens patrimoniais inadequada.
(item 3.3.1 do RTC 219/2014)
Base Legal: artigo 85 da Lei 4.320/64 c/c o artigo 127, inciso IX
da Resolução TCEES 182/2002.
III - Seja emitido parecer prévio pela REJEIÇÃO das contas
do Município de Afonso Cláudio, exercício de 2012, sob a
responsabilidade do Sr. Wilson Berger Costa, com fundamento
no art. 80, III, da LC 621/2012.
IV - 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.
V – Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF
constitui provável infração penal, prevista no artigo 359C, 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 TC3056/2013, 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 2012/2015:
1.1 Obrigações de despesas contraídas nos dois últimos
quadrimestres do mandato a serem pagas no exercício seguinte
sem disponibilidade de caixa no valor de R$ 1.590.945,13.
(item 3.7 do RTC 219/2014)
Base Legal: Artigo 42 da Lei Complementar 101/2000.
2. Afastar as seguintes irregularidades:
2.1 Ausência de documentação que comprove a legalidade e
motivação das baixas por cancelamento da dívida ativa. (item
2.2.4 do RTC 219/2014)
Base Legal: artigo 127, inciso X, alínea d, da Resolução
182/2002 e suas alterações.
2.2 Declaração de inventário de bens patrimoniais inadequada.
(item 3.3.1 do RTC 219/2014)
Base Legal: artigo 85 da Lei 4.320/64 c/c o artigo 127, inciso IX
da Resolução TCEES 182/2002.
3. Encaminhar ao Legislativo Municipal de Afonso Cláudio
parecer prévio recomendando a rejeição das contas do Município
de Afonso Cláudio, exercício de 2012, sob a responsabilidade do
Sr. Wilson Berger Costa, com fundamento no art. 80, III, da LC
621/2012;
4. 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;
5. 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;
6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Parcialmente vencidos o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, que votou por manter todas as irregularidades, e
o Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva,
que votou, preliminarmente, pela conversão em diligência e,
no mérito, por afastar as irregularidades 1 e 2 e manter a
irregularidade do art. 42, porém mitigando os efeitos, e pela
emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalva.
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
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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

[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-472/2016 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO
- TC-6002/2015
JURISDICIONADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - VERA LÚCIA COSTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA
E 1º BIMESTRE DE 2015 – SANEAMENTO DA OMISSÃO –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
O presente feito cuida da omissão na remessa da Prestação
de Contas Bimestral – referente à abertura e ao 1º bimestre
do exercício de 2015, da Prefeitura Municipal de Guaçuí, sob a
responsabilidade da Senhora Vera Lúcia Costa.
A interessada foi regularmente notificada e citada para que
encaminhasse os dados acima mencionados, conforme se
depreende do Termo de Notificação Nº 1262/2015, fl. 06, e Termo
de Citação Nº 1086/2015, fl. 07.
A 4ª Secretaria de Controle Externo, por meio do Relatório
Conclusivo de Omissão RCO 45/2016, fl. 22, confirma através
de consulta ao sistema Cidades-Web, que o envio dos dados
requeridos e sua homologação ocorreu em 15/12/2015, portanto,
atendidos os termos de Notificação e Citação. Por esse motivo,
sugere o arquivamento dos autos, tendo em vista que a omissão
aqui tratada foi sanada.
Nos termos regimentais, manifesta-se à fl. 26 o Ministério Público
Especial de Contas, através da lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, corroborando o Relatório – RCO 45/2016.
Assim, VOTO pelo saneamento da omissão de encaminhamento
da Prestação de Contas Bimestral (Cidades-Web), referente à
abertura e ao 1º bimestre do exercício de 2015, da Prefeitura
Municipal de Guaçuí, sob a responsabilidade da Senhora Vera
Lúcia Costa, e posterior arquivamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6002/2015,
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,
tendo em vista o saneamento da omissão, arquivar os presentes
autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, José
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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.
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-473/2016 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO
- TC-11833/2015
JURISDICIONADO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
GUAÇUI
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - IVAN VIANA DE OLIVEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 3º
BIMESTRE DE 2015 – SANEAMENTO DA OMISSÃO –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
O presente feito cuida da omissão na remessa da Prestação de
Contas Bimestral – referente ao 3º bimestre do exercício de 2015,
do Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí, sob a responsabilidade
do Senhor Ivan Viana de Oliveira.
O interessado foi regularmente notificado e citado para que
encaminhasse os dados acima mencionados, como se depreende
da DECM 1875/2015, fl. 04, que gerou os Termos de Citação Nº
2055/2015, fl. 05, e de Notificação Nº 2929/2015, fl. 06.
A 4ª SCE – Secretaria de Controle Externo, por meio do Relatório
Conclusivo de Omissão RCO 18/2016, fl. 14, em consulta ao
sistema Cidades-Web confirma que os dados no caso em tela
foram encaminhados em 10/12/2015 (meses 5 e 6), conforme se
vê às fls. 15/16 – Processamento da Remessa Mensal. Portanto,
entende sanada a omissão, e sugere o arquivamento dos autos.
Nos termos regimentais, manifesta-se o Ministério Público Especial
de Contas, fl. 20, através da lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, de acordo com o Relatório – RCO 18/2016,
emitido pela 4ª SCE, pugnando, também, pelo arquivamento do
feito, considerando o cumprimento da DECM 1875/2015.
Assim, VOTO pelo saneamento da omissão de encaminhamento
da Prestação de Contas Bimestral (Cidades-Web), referente ao
3º bimestre do exercício de 2015, do Fundo Municipal de Saúde
de Guaçuí, sob a responsabilidade do Senhor Ivan Viana de
Oliveira, e posterior arquivamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-11833/2015,
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,
tendo em vista o saneamento da omissão, arquivar os presentes
autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, José
Antônio Almeida Pimentel, Relator, e 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
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- 474/2016 - SEGUNDA CÂMARA
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PROCESSO
- TC-11836/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - VERA LÚCIA COSTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 3º
BIMESTRE DE 2015 – SANEAMENTO DA OMISSÃO –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
O presente feito cuida da omissão na remessa da Prestação de
Contas Bimestral – referente ao 3º bimestre do exercício de
2015, da Prefeitura Municipal de Guaçuí, sob a responsabilidade
da Senhora Vera Lúcia Costa.
A interessada foi regularmente notificada e citada para que
encaminhasse os dados acima mencionados, conforme se
depreende do Termo de Notificação Nº 2967/2015, fl. 05, e Termo
de Citação Nº 2064/2015, fl. 06.
A 4ª Secretaria de Controle Externo, por meio do Relatório
Conclusivo de Omissão RCO 46/2016, fl. 20, confirma através de
consulta ao sistema Cidades-Web (fl. 11), que o envio dos dados
requeridos e sua homologação ocorreu em 16/12/2015, portanto,
atendidos os termos de Notificação e Citação. Por esse motivo,
sugere o arquivamento dos autos, tendo em vista que a omissão
aqui tratada foi sanada.
Nos termos regimentais, manifesta-se à fl. 24 o Ministério Público
Especial de Contas, através da lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, corroborando o Relatório – RCO 46/2016.
Assim, VOTO pelo saneamento da omissão de encaminhamento
da Prestação de Contas Bimestral (Cidades-Web), referente ao 3º
bimestre do exercício de 2015, da Prefeitura Municipal de Guaçuí,
sob a responsabilidade da Senhora Vera Lúcia Costa, e posterior
arquivamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC11836/2015, 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, tendo em vista o saneamento da omissão, arquivar
os presentes autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
José Antônio Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, José
Antônio Almeida Pimentel, Relator, e 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
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- 475/2016 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO
- TC-13086/2015
JURISDICIONADO
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
GUAÇUI
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - IVAN VIANA DE OLIVEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 4º
BIMESTRE DE 2015 – SANEAMENTO DA OMISSÃO –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
O presente feito cuida da omissão na remessa da Prestação de
Contas Bimestral – referente ao 4º bimestre do exercício de 2015,
do Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí, sob a responsabilidade
do Senhor Ivan Viana de Oliveira.
Embora não tenha sido emitida nenhuma Decisão Monocrática
Preliminar pela notificação do Sr. Ivan Viana de Oliveira, conforme
sugerido pela 4ª SCE – Instrução Técnica Inicial ITI 2334/2015
(fl.02), informou-se por meio do protocolo eletrônico 67864/20151 que houve a homologação dos referidos balancetes no sistema
Cidades-Web, como se vê pelo despacho de fl.06.
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Desse modo, a 4ª SCE, por meio do Relatório Conclusivo
de Omissão RCO 19/2016 (fl. 08), em consulta ao sistema
Cidades-Web confirma que os dados no caso em tela foram
encaminhados em 10/12/2015 (meses 7 e 8), conforme fls. 09/10
– Processamento da Remessa Mensal. Portanto, entende sanada
a omissão, e sugere o arquivamento dos autos.
Nos termos regimentais, manifesta-se o Ministério Público Especial
de Contas (fl. 14), através da lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, de acordo com o Relatório – RCO 19/2016,
emitido pela 4ª SCE, pugnando, também, pelo arquivamento do
feito.
Assim, VOTO pelo saneamento da omissão de encaminhamento
da Prestação de Contas Bimestral (Cidades-Web), referente ao
4º bimestre do exercício de 2015, do Fundo Municipal de Saúde
de Guaçuí, sob a responsabilidade do Senhor Ivan Viana de
Oliveira, e posterior arquivamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-13086/2015,
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,
tendo em vista o saneamento da omissão, arquivar os presentes
autos, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, José
Antônio Almeida Pimentel, Relator, e 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
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- 498/2016 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO
- TC-4052/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SOORETAMA
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - ALTAIR JOSÉ BORGES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 –REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos, (TC 4052/2015), de Prestação de
Contas Anual – Ordenadores, apresentada pelo Fundo Municipal
de Saúde de Sooretama - ES, relativo ao exercício de 2014, sob
responsabilidade da Sr. Altair José Borges.
A Prestação de Contas Anual foi apresentada tempestivamente
em 30/03/2015 pelo gestor Sr. Altair José Borges e pelo contador
responsável, sendo em seguida submetida à análise da equipe
técnica deste Tribunal de Contas, que gerou o Relatório Técnico
Contábil – RTC 67/2016 (fls. 14/23), opinando pela aprovação das
contas com base nas demonstrações apresentadas pelo gestor,
nos seguintes termos:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta do Sr. Altair
José Borges, Secretário Municipal de Saúde, no exercício de
funções como ordenador de despesas do Fundo municipal de
Saúde de Sooretama, 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 Sr. Altair José Borges, na forma
do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Através da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 554/2016, (fls. 25),
a 4ª Secretaria de Controle Externo manifesta-se pela aprovação
das contas apresentadas pelo gestor Sr. Altair José Borges.
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Instado a se manifestar nos autos, o douto Ministério Público
de Contas emitiu Parecer (fls. 29), subscrito pelo Procurador de
Contas, Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, opinando no mesmo
sentido da Área Técnica pela regularidade das contas, de acordo
com a Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº. 554/2016 (fls. 25).
É o Relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que se encontra devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
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.
Recolhimento de contribuições previdenciárias
Os documentos apresentados pelo gestor possibilitaram aferir os
valores empenhados, liquidados e pagos, a título de obrigações
previdenciárias devidas pelo Fundo de Saúde de Sooretama.
Denota-se 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, conforme Tabela 05 (fls.
20).
Cabe constar, ainda, que da avaliação do comportamento da dívida
decorrente de parcelamentos previdenciários, o corpo técnico
desta Corte, concluiu que o Fundo de Saúde de Sooretama não
possui débitos previdenciários.
Registros Patrimoniais
Nos termos da Lei nº 4.320/1964, o Balanço Patrimonial
é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e
quantitativamente, a situação patrimonial do Ente, por meio
de contas representativas do patrimônio público, bem como os
atos potenciais, que são registrados em contas de compensação
(natureza de informação de controle). Assim, ele permite análises
diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua
liquidez e seu endividamento, dentre outros.
No que concerne aos saldos patrimoniais do Fundo de Saúde de
Sooretama, a área técnica constatou uma diferença, conforme
exposto às fls. 22, na Tabela 08.
Entretanto, com base nas informações constantes em notas
explicativas, bem como levando em consideração a Resolução
TCEES 280/2014, a 4ª. Secretaria de Controle Externo, entendeu
que a diferença referente aos bens permanentes, ainda poderia
ser adequada. Isso porque a Res TCEES 280/2014, em seu art.
2º, concedeu prazo até 31/12/2014, para os órgãos municipais
levantarem sua situação patrimonial. Assim, o exercício em
análise está dentro do período de adequação, razão pela qual a
área técnica sugere a não citação do responsável.
Diante da análise do corpo técnico, bem como dos documentos
acostados nos autos, tenho que assiste razão a área técnica.
Portanto, coaduno com a área técnica, para que não seja citado
o responsável.
DECISÃO
Face ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica
e do Ministério Público de Contas, VOTO para que sejam
julgadas REGULARES as contas do Fundo Municipal de Saúde
de Sooretama, sob a responsabilidade da Sr. Altair José Borges,
relativas ao exercício de 2014, nos termos do inciso I do art.
84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Dê-se ciência ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquivese.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4052/2015,
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, julgar
regulares as contas do Fundo Municipal de Saúde de Sooretama,
sob a responsabilidade da Sr. Altair José Borges, relativas
ao exercício de 2014, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei
Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal, arquivando os
presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto
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do Relator, Conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente,
Conselheiro Domingos Augusto Taufner, Relator, e o Conselheiro
José Antônio Almeida Pimentel. 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
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- 510/2016 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO
- TC-3632/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - WENDELL CARLOS DE ALMEIDA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
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 Muniz Freire, sob a
responsabilidade do Senhor Wendell Carlos de Almeida.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada
a este Tribunal por meio do ofício OF.GPRES N.º 054/2015, em
30/03/2015, 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 Secretaria de Controle Externo foi
elaborado o Relatório Técnico Contábil (RTC) nº 52/2016, opinouse pela regularidade das contas sob seu aspecto técnico–contábil,
no exercício de 2014.
Foram então os autos remetidos a Secretaria de Controle
Externo, que se manifestou através da Instrução Técnica
Conclusiva nº 488/2016, pela regularidade das contas da Câmara
Municipal de Muniz Freire, relativas ao exercício de 2014, sob
a responsabilidade do Senhor Wendell Carlos de Almeida –
Presidente da Câmara Municipal sugerindo que seja dada a devida
quitação ao responsável, na forma dos arts. 84, I e 85, da Lei
Complementar nº 621/2012, nos seguintes termos:
9 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta da
mesa diretora da Câmara Municipal de Muniz Freire, sob a
responsabilidade do Sr. Wendell Carlos de Almeida, 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 no sentido de julgar
regular a prestação de contas do Sr. Wendell Carlos de Almeida,
na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Instado a se manifestar nos autos, o douto Ministério Público
de Contas emitiu o Parecer PPJC 721/2016 (fls. 41), subscrito
pelo Procurador Geral de Contas, Dr. Luciano Vieira, opinando no
mesmo sentido da Área Técnica Conclusiva - ITC nº. 488/2016,
deste Tribunal, no sentido de que sejam julgadas regulares as
contas anuais da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal de
Muniz Freire, e destaco:
Quanto aos demais aspectos da prestação de contas anual,
consta da referida peça que o órgão jurisdicionado observou
rigorosamente os preceitos constitucionais relativos aos gastos
totais e individuais com subsídio de vereadores (art. 29, incisos
VII e VI, da CF), do Poder Legislativo (art. 29-A e incisos, da
CF) e folha de pagamento (art. 29-A, § 1º, da CF), bem como
as normas de gestão fiscal, em especial, aquelas referentes
aos limites de despesa com pessoal (arts. 19, 20 e 22, LRF),
obrigações contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato
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(art. 42, LRF) e aumento de despesa com pessoal nos últimos 180
dias de mandato (art. 21, LRF).
Posto isso, opina o Ministério Público de Contas para que seja a
prestação de contas em exame julgada REGULAR, com fulcro no
art. 84, I, da Lei Complementar nº. 621/12, dando-se quitação
ao responsável.
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 do Município de Muniz Freire – Lei
2.333/2013 – estimou a receita e fixou a despesa para o
exercício de 2014 em R$ 48.500.000,00 (quarenta e oito milhões
e quinhentos mil reais), permitindo-se a abertura de créditos
adicionais suplementares, limitados a 40% (quarenta por cento)
do valor total do orçamento, o que equivale a R$ 19.400.000,00
(dezenove milhões e quatrocentos mil reais).
A despesa total do Poder Legislativo foi fixada em R$ 2.200.000,00
(dois milhões e duzentos mil reais), correspondente a 4,53%
(quatro vírgula cinquenta e três pontos percentuais) do valor do
orçamento.
No decorrer da execução orçamentária de 2014, ocorreram
aberturas de créditos adicionais suplementares da ordem de R$
100.000,00 (cem mil reais), bem como, anulações de dotações
orçamentárias da ordem de R$ 406.100,00 (quatrocentos e seis
mil e cem reais).
Os dados apresentados na prestação de contas também
evidenciam um montante de Despesas Executadas no valor de R$
1.877.820,33 (um milhão oitocentos e setenta e sete mil oitocentos
e vinte reais e trinta e três centavos), uma representatividade de
99,15% (noventa e nove vírgula quinze pontos percentuais) em
relação às despesas autorizadas.
Verificou-se ainda que os créditos adicionais autorizados por lei
foram abertos mediante edição de decreto executivo, conforme
determina o artigo 42, da Lei 4.320/1964.
O Relatório Técnico Contábil RTC nº. 52/2016 analisa,
igualmente, o cumprimento dos limites constitucionais e legais,
conforme síntese a seguir:
Receita Corrente
Líquida (RCL)
Despesa com
pessoal Poder
Legislativo1
Receitas
Municipais não
Vinculadas
Gasto total
subsídio de
vereadores2
Total de
Duodécimos no
exercício
Gasto com
Folha de
Pagamentos3
Receitas
Tributárias e
Transferências
Impostos
Gasto Total
do Poder
Legislativo4

Reais
46.023.697,15

limite

execut ado

1.564.792,44

máx. 6%

3,40%

máx. 5%

1,06%

máx. 70%

64,05
%

máx. 7% 5

6,70%

46.533.566,78
493.440,00
1.894.654,21
1.213.477,06
27.058.089,95

1.812.417,98

Fonte: TC 3632/2015
1 LC 101 – art. 20, inc. III alínea “a”, c/c art. 22 par. único
2 CRB/88 – art. 29, inciso VII.
3 CRB/88 – art. 29-A §1º.
4 Exceto inativos. CRB/88 art. 29 A inciso I.46.533.566,78
5 Inciso II, art. 29-A da CF/1988.
As demonstrações apresentadas pelo gestor possibilitaram aferir
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,
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subsídios de vereadores, gastos totais do poder, e obrigações com
a previdência social.
O corpo técnico asseverou ainda não haver irregularidades quanto
aos seguintes pontos:
5.1.2 AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR
DO PODER NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE SEU MANDATO
De acordo com a Tabela 05 (fls. 23), depreende-se que a Câmara
Municipal de Muniz Freire não afrontou a regra insculpida no
art.21, § único, da LRF (LC 101/2000);
5.1.3 OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO TITULAR DO PODER
NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DE SEU MANDATO
Com base nas demonstrações contábeis e demais peças que
integram a prestação de contas anual, avaliou-se a disponibilidade
de caixa e as obrigações assumidas pelo titular do Poder Legislativo
do Município de Muniz Freire, nos dois últimos quadrimestres do
exercício de 2014, e constatou-se que não houve descumprimento
do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
6.1 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
6.1.1 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Foram avaliados os valores empenhados, liquidados e pagos, a
título de obrigações previdenciárias, ara fins de análise de contas,
no exercício de 2014, considerando-se o total das contribuições
previdenciárias (servidores e patronal), observa-se que a Câmara
tem efetuado o recolhimento/pagamento dos valores devidos/
retidos.
6.2 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
No que se refere aos parcelamentos de débitos previdenciários,
a análise técnico-contábil limitou-se a avaliar se existem dívidas
previdenciárias registradas no passivo permanente da unidade
gestora, e se essas dívidas estão sendo pagas, tendo por base o
estoque da dívida evidenciado no balanço patrimonial do exercício
anterior, a movimentação no exercício e o estoque da dívida no
encerramento do exercício de referência da PCA.
Com base nos valores demonstrados no balanço patrimonial do
exercício de 2013, na demonstração das variações patrimoniais,
no demonstrativo da dívida fundada e no balanço patrimonial
do exercício de 2014, avaliou-se o comportamento da dívida
decorrente de parcelamentos previdenciários e constatou-se que
a Câmara Municipal de Muniz Freire não possui débitos dessa
natureza.
6.3 REGISTROS PATRIMONIAIS
Saldo das contas iguais tanto no inventário quanto no balanço
patrimonial (sem considerações desabonadoras).
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, estejam de acordo
com os critérios descritos na legislação posta.
DECISÃO
Ante o exposto, observados os trâmites legais, perfilhando o
entendimento exarado pela Área Técnica e pelo Ministério Público
Especial de Contas, VOTO para que sejam julgadas REGULARES
as contas da Câmara Municipal de Muniz Freire, no exercício
de 2014, sob a responsabilidade do Senhor Wendell Carlos de
Almeida – Presidente da Câmara Municipal, dando - lhe a devida
quitação, de acordo com o artigo 85 da Lei Complementar nº
621/2012.
Após os trâmites de estilo, sejam os autos devidamente
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3632/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda 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
regulares as contas da Câmara Municipal de Muniz Freire, no
exercício de 2014, sob a responsabilidade do Senhor Wendell
Carlos de Almeida, dando-lhe a devida quitação, arquivando os
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator,
Conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento 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
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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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- 511/2016 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO
- TC-4232/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VENDA
NOVA DO IMIGRANTE
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - MAGNUS BICALHO THEZOLIN
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos, (TC 4232/2015), de Prestação de
Contas Anual – Ordenadores, apresentada pelo Fundo Municipal
de Saúde de Venda Nova do Imigrante, relativo ao exercício de
2014, sob responsabilidade da Sr. Magnus Bicalho Thezolin.
Foi a Prestação de Contas Anual apresentada tempestivamente
em 27/03/2015 pelo gestor Sr. Magnus Bicalho Thezolin e pelo
contador responsável, sendo em seguida submetida à análise da
equipe técnica deste Tribunal de Contas, que gerou o Relatório
Técnico Contábil – RTC 68/2016 (fls. 17/26), opinando pela
aprovação das contas com base nas demonstrações apresentadas
pelo gestor, nos seguintes termos:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta do Sr. Magnus
Bicalho Thezolin, Secretário Municipal de Saúde, no exercício de
funções como ordenador de despesas do Fundo municipal de
Saúde de Venda Nova do Imigrante, 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 Sr. Magnus Bicalho Thezolin,
na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Através da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 565/2016, (fls.
28), a 4ª Secretaria de Controle Externo, manifesta-se no sentido
de que sejam julgadas regulares as contas apresentadas pelo
gestor Sr. Magnus Bicalho Thezolin.
Instado a se manifestar nos autos, o douto Ministério Público
de Contas emitiu Parecer (fls. 32), subscrito pelo Procurador de
Contas, Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, opinando no mesmo
sentido da Área Técnica pela regularidade das contas, de acordo
com a Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº. 565/2016 (fls. 26).
É o Relatório.
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.
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.
Recolhimento de contribuições previdenciárias
Os documentos apresentados pelo gestor possibilitaram aferir os
valores empenhados, liquidados e pagos, a título de obrigações
previdenciárias devidas pelo Fundo de Saúde de Venda Nova do
Imigrante.
Denota-se 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, conforme Tabela 05 (fls.
23).
Figura 1
Cabe constar, ainda, que da avaliação do comportamento da dívida
decorrente de parcelamentos previdenciários, o corpo técnico
desta Corte, concluiu que o Fundo de Saúde de Sooretama não
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possui débitos previdenciários.
Registros Patrimoniais
Nos termos da Lei nº 4.320/1964, o Balanço Patrimonial
é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e
quantitativamente, a situação patrimonial do Ente, por meio
de contas representativas do patrimônio público, bem como os
atos potenciais, que são registrados em contas de compensação
(natureza de informação de controle). Assim, ele permite análises
diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua
liquidez e seu endividamento, dentre outros.
No que concerne aos saldos patrimoniais do Fundo de Saúde de
Venda Nova do Imigrante, a área técnica constatou uma diferença
entre o Inventário de Bens Móveis e o Balanço Patrimonial,
conforme exposto às fls. 25, na Tabela 08.
Entretanto, apesar de não constar notas explicativas acerca da
diferença encontrada, a área técnica entendeu que a diferença
referente aos bens permanentes, ainda poderá ser adequada,
levando em consideração a Resolução TCEES 280/2014. Isso
porque a Res TCEES 280/2014, em seu art. 2º, concedeu prazo
até 31/12/2014, para os órgãos municipais levantarem sua
situação patrimonial. Assim, o exercício em análise está dentro
do período de adequação, razão pela qual a área técnica sugere
pela não citação do responsável.
Diante da análise do corpo técnico, bem como dos documentos
acostados nos autos, tenho que assiste razão a área técnica.
Portanto, coaduno com a área técnica, para que não seja citado
o responsável.
DECISÃO
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 Fundo Municipal de Saúde de
Venda Nova do Imigrante, sob a responsabilidade da Sr. Magnus
Bicalho Thezolin, relativas ao exercício de 2014, nos termos
do inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
plena 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-4232/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda 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
regulares as contas do Fundo Municipal de Saúde de Venda
Nova do Imigrante, sob a responsabilidade do Sr. Magnus Bicalho
Thezolin, relativas ao exercício de 2014, dando-lhe a devida
quitação, arquivando os autos após o trânsito em julgado,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Domingos Augusto
Taufner.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento 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
Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 11 de maio 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- 513/2016 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3925/2015
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IDURB
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS
- LEANDRO SIMONI SILVA, RAQUEL
FERREIRA MAGESTE LESSA E ROBERTO MANNATO VALENTIM
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1. RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
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Tratam os autos Prestação de Contas Anual (TC 3925/2015)
do Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação
do Estado do Espírito Santo – IDURB, referente o
exercício de 2014, cuja responsabilidade pela gestão dos atos
administrativos, financeiros, orçamentários e patrimoniais coube
ao agente apontado na inicial, muito embora existissem outros
dois ocupando a gestão do órgão no período demandado: Raquel
F. Mageste Lessa (Período: 8/5/2013 a 6/4/2014) e Roberto
Mannato Valentin (Período: 7/4/2014 a 6/10/2014) – Vide figura
1 ao final desta peça.
Tendo em vista que houve a análise da Prestação de Contas
Anual do processo em epígrafe, sobressaiu-se do Relatório
Técnico Contábil – RTC 397/2015 (fls. 21 a 33) suscitações
sobre prováveis irregularidades quanto aos subitens “3.1.2.1. e
3.1.2.2.”. Na forma regimental, nos termos do art. 63, inciso I, da
Lei Complementar 621/2012 foi expedida a Decisão Monocrática
Preliminar – DECM 2099/2015 (fls. 36/37) onde se determinou
que o gestor, Senhor Leandro Simoni Silva fosse CITADO
(Termo de Citação 2249/2015-fl. 38) dando-lhe o direito de
produzir sustentação oral sobre os fatos, supostamente irregular,
firmado no RTC 397/2015. De acordo com expediente exarado
pela Secretaria Geral das Seções às fls. 42, há informações de
que o prazo para as apresentações das justificativas encerrariam
em 25/1/2016 quando, tempestivamente, o gestor deu entrada
documental neste Tribunal de Contas em 16/12/2015 (Protocolo
68017/2015-5 – fls. 44).
Encaminhados os autos para a Secretaria de Controle Externo
competente, por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC
476/2016, opinou-se, fl. 102-113, pela regularidade das contas
do Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado
do Espírito Santo – IDURB, de responsabilidade dos senhores
Leandro Simoni Silva (Período: 7/10/2014 a 31/12/2014);
Roberto Mannato Valentin (Período: 7/4/2014 a 6/10/2014) e da
Senhora Raquel F. Mageste Lessa (Período: 8/5/2013 a 6/4/2014),
relativamente ao exercício de 2014, 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. 84, inciso I, da Lei
Complementar 621/2012, opinião pela REGULARIDADE das
contas do Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação
do Estado do Espírito Santo – IDURB, de responsabilidade
dos senhores Leandro Simoni Silva (Período: 7/10/2014 a
31/12/2014); Roberto Mannato Valentin (Período: 7/4/2014
a 6/10/2014) e da Senhora Raquel F. Mageste Lessa (Período:
8/5/2013 a 6/4/2014), relativamente ao exercício de 2014.
Vitória/ES, 16 de fevereiro de 2016.
Walternei Vieira de Andrade
Auditor de Controle Externo/Matr. 203196
Contador /CRC-ES 6.919-O
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, fl.
121.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os
autos conclusos.
2. DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas VOTO pela
regularidade das contas apresentadas pelo Sr. Leandro Simoni
Silva (Período: 7/10/2014 a 31/12/2014); Sr. Roberto Mannato
Valentin (Período: 7/4/2014 a 6/10/2014) e da Sr.ª Raquel F.
Mageste Lessa (Período: 8/5/2013 a 6/4/2014), relativamente ao
exercício de 2014, frente ao Instituto de Desenvolvimento Urbano
e Habitação do Estado do Espírito Santo - IDURB, na forma do
inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação à responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3925/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda 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
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regulares as contas apresentadas pelo Sr. Leandro Simoni Silva,
Sr. Roberto Mannato Valentin e da Sra. Raquel Ferreira Mageste
Lessa, relativamente ao exercício de 2014, frente ao Instituto
de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado do Espírito
Santo - IDURB, dando-lhes a devida quitação, 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, 11 de maio de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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- 514/2016 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO
- TC-13082/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA
TERRA
ASSUNTO
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RESPONSÁVEL - JUDAZIO SEIBEL
EMENTA:
RELATÓRIO
DE
GESTÃO
FISCAL
–
2°
QUADRIMESTRE DE 2015 – SANEAMENTO DA OMISSÃO –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
Tratam os presentes de PROCESSO TC 13082/2015 de omissão
no encaminhamento da prestação de contas relativa ao 2º
Quadrimestre de 2015, referente ao RGF- Sistema LRFWEB – da
Câmara Municipal de Laranja da Terra, sob a responsabilidade do
Sr. JUDAZIO SEIBEL.
Em 11/11/2015, a 4ª Secretaria de Controle Externo elaborou
a INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL – ITI 2318/2015 (fls.01),
sugerindo a Notificação do gestor supracitado, face omissão dos
dados referente ao 2º quadrimestre de 2015.
Contudo, após análise do sistema CidadesWEB, a Área Técnica,
por meio do Relatório Conclusivo de Omissão – RCO 49/2016
(fls. 27), sugeriu o arquivamento dos autos, tendo em vista o
envio dos arquivos pela Câmara Municipal de Laranja da Terra na
data de 15/02/2016, atendendo assim ao Termo de Notificação
nº 146/2016. No mesmo sentido manifestou-se o Ministério
Público Especial de Contas (fls. 31) na lavra do Procurador Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva.
Destarte, atendido o disposto no artigo 428, VIII, “e”, da Resolução
TC n.º 261/2013, acolho o posicionamento da Área Técnica e do
Parquet Especial de Contas, e VOTO pelo ARQUIVAMENTO
dos presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-13082/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda 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, tendo
em vista o saneamento da omissão, arquivar 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 deliberação 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, 11 de maio de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador Especial de Contas em substituição ao
Procurador-Geral
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EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC- 533/2016 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO
- TC-3759/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE
JETIBÁ
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS
- ELMAR FRANCISCO THOM E HILÁRIO
BOENING
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – REGULAR – QUITAÇÃO – 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 Santa Maria de Jetibá, do exercício financeiro de
2014, sob a responsabilidade do senhor Elmar Francisco Thom,
Presidente da Câmara.
Conforme se verifica no Relatório Técnico Contábil RTC Nº
90/2016, fls. (37/62), elaborado pela 4ª 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 Santa Maria de Jetibá, sob a
responsabilidade do Sr. Elmar Francisco Thom, Presidente, no
exercício de funções 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 no sentido de julgar
regular a prestação de contas do Sr. Elmar Francisco Thom, na
forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Vitória – ES, 10 de março de 2016.
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO:
MARGARETH CARDOSO ROCHA MALHEIROS
Matrícula: 203.239
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, também opinou através da INSTRUÇÃO
TÉCNICA CONCLUSIVA - ITC 659/2016, por julgar
REGULARES as contas do Sr. Elmar Francisco Thom – Presidente
da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, no exercício de
2014, na forma do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas – (fl.
68).
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 Elmar
Francisco Thom – Presidente da Câmara Municipal de Santa
Maria de Jetibá, 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.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3759/2015,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia dezoito de maio de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
julgar regulares as contas da Câmara Municipal de Santa Maria
de Jetibá de responsabilidade do Sr. Elmar Francisco Thom, no
exercício de 2014, dando quitação ao responsável, 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 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, 18 de maio de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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- 497/2016 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO
- TC-3486/2010
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ASSUNTO
- RELATÓRIO DE AUDITORIA
RESPONSÁVEL - FELISMINO ARDIZZON
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2009
– ACOLHER RAZÕES DE JUSTIFICATIVA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura
Municipal de Rio Bananal, exercício de 2009, sob responsabilidade
do Sr Felismino Ardizzon.
Inicialmente, foram identificados na Instrução Técnica Inicial –
ITI 190/2011, elaborada pela então 6ª Controladoria Técnica,
às fls. 209/213 os supostos indícios de irregularidades abaixo
apontados, o que resultou na citação do responsável para
apresentação de justificativas. Vejamos:
2.1. Contratação de Assessoria para Realização de Serviços
Rotineiros;
2.2. Indicativo de Superfaturamento na Contratação de Serviços
de Arbitragens;
2.3. Ausência de Controle Interno.
Após análise das justificativas, na Instrução Técnica Conclusiva
– ITC 5795/2015, elaborada pelo Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC, às fls. 266/279, a equipe técnica
entendeu pelo afastamento das irregularidades apontadas nos
itens 2.2 e 2.3. Porém, opinou que fosse mantida a suposta
irregularidade referente à Contratação de Assessoria para
Realização de Serviços Rotineiros, constante no item 2.1.
Concluiu sua manifestação sugerindo que as contas do Sr. Felismino
Ardizzon, no exercício de 2009 sejam julgadas irregulares, bem
como sugeriu a aplicação de multa e expedição de recomendação
ao Prefeito do município de Rio Bananal à época, no que foi
integralmente acompanhada pelo Ministério Público de Contas,
em Parecer PPJC 202/2016, às fls. 282/283, da lavra do eminente
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
As irregularidades apontadas pela 6ª Controladoria Técnica foram:
2.1 – Contratação de Assessoria para Realização de Serviços
Rotineiros; 2.2 – Indicativo de Superfaturamento na Contratação
de Serviços de Arbitragens; 2.3 – Ausência de Controle Interno.
Com relação à irregularidade constante no item 2.2 – Indicativo
de Superfaturamento na Contratação de Serviços de Arbitragens,
a área técnica constatou que quando a Administração abriu o
certame licitatório para contratação de empresa de arbitragem
para o campeonato municipal de 2009, a LAGOL – Liga de Árbitros
Amadores de Governador Lindemberg, vencedora do certame,
inicialmente apresentou o valor de R$ 350,00 por partida, porém,
a mesma instituição, foi contratada por R$ 420,00, por cada
partida.
O responsável informou que a divergência de preços se deve ao
fato de que a solicitação de orçamento prévio abrangeu somente
os valores unitário e total para realização de arbitragem de 90
partidas de futebol, mas no edital havia previsão expressa de
que no preço proposto deveria estar incluso, além do lucro, as
despesas com transporte, tributos de qualquer natureza e todas
as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação
do serviço.
O NEC acolhendo as justificativas apresentadas, entendeu que
não houve superfaturamento na contratação dos serviços de
arbitragem, tendo em vista que é razoável a alegação de que a
falha na especificação do objeto no momento da coleta de preços
ocasionou a diferença de valores. Dessa forma, opinou pelo
afastamento da irregularidade, o que acompanho.
No tocante à irregularidade do item 2.3 – Ausência de Controle
Interno, o corpo técnico informou que, quando solicitado à
Administração a Lei de criação do Controle Interno e a estrutura do
órgão, foi declarado que não existia e estava sendo providenciado.
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O defendente alegou que a legislação específica para implantação
do Controle Interno estava em elaboração e se encontrava em fase
de estudo a realização de concurso público para preenchimento
dos cargos que comporiam sua estrutura. Ademais, aduziu que o
Sistema de Controle Interno da Prefeitura de Rio Bananal seria
implantado no prazo estipulado pela Resolução TC nº 227/2011,
ou seja, em até 06 meses a contar da publicação da referida
resolução.
Considerando que a ausência de sistema de controle interno foi
detectada no exercício de 2009, o NEC opinou pelo afastamento
da irregularidade, em razão do prazo fixado pelas Resoluções
227/2011 e 257/2013 desta Corte. Sugestão esta que também
acompanho.
Porém, em análise às justificativas apresentadas pelo responsável
referentes a suposta irregularidade apontada no item 2.1 –
Contratação de Assessoria para Realização de Serviços Rotineiros,
o NEC sugeriu sua manutenção.
Ao analisar o Convite n.º 02/2009, a área técnica observou que o
objeto contratual poderia ser executado por ocupante dos cargos
de pessoal da Prefeitura, por se tratar de serviços de prática
habitual.
O responsável afirmou que as atividades fim continuaram sendo
desempenhadas por servidores do quadro efetivo da Prefeitura,
cabendo à empresa contratada tão somente orientá-los.
Quanto a este item, o NEC opinou por sua manutenção
considerando que o Contrato 069/2009 foi celebrado visando
à prestação de serviços durante todo o exercício de 2009, e
não apenas um treinamento por tempo determinado para os
servidores.
Pois bem. Com relação a esta suposta irregularidade, passo a sua
análise de forma mais detida.
Notem que desde a edição do Decreto Lei nº 200/1967 a
contratação de serviços terceirizados pela Administração Pública
Federal passou a ser regulamentada. O art. 10 do citado Decreto
estabelece que a execução das atividades da Administração
Federal deverá ser amplamente descentralizada.
Art. 10. (...).
§ 7º Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento,
coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir
o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a
Administração procurará desobrigar-se da realização material
de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à
execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área,
iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a
desempenhar os encargos de execução.
E desde então, a terceirização vem ocupando espaço na
Administração Pública, como forma de permitir ao Estado afastarse da execução da atividade-meio, para melhor desempenhar suas
funções típicas, despontando como instrumento do qual pode se
valer na busca pela melhoria da gestão do interesse público.
Inclusive, no âmbito legislativo não existe qualquer regramento
que proíba este tipo de contratação. O que se veda é a terceirização
como forma de burla ao concurso público.
Agravo de Instrumento. Direito Administrativo. Licitação.
Alegação de contratação de pessoas para prestar serviços
próprios do órgão público. Princípio da eficiência. Possibilidade
de contratação de empresa mediante licitação para a prestação
de serviços eventuais de que necessita o órgão. Agravo provido.
É correto afirmar que deve haver controle e acompanhamento
com rigor das contratações de serviços especializados por
órgãos públicos, se esses serviços estão incluídos entre aqueles
de que necessita o órgão ou entidade para atingir alguma de
suas finalidades legais, ainda que não integre essas finalidades,
mormente para evitar que se fraude a obrigatoriedade do concurso
público para ingresso nos quadros de pessoal da Administração
Pública. Todavia, inexiste sequer um dispositivo de lei que proíba
um órgão ou entidade pública, em nome do princípio da eficiência,
contrate, mediante licitação, empresa privada, para realizar
serviços técnicos especializados, de natureza eventual. Sequer
passa pelo critério da racionalidade, do bom senso e da eficiência
que um órgão ou entidade pública, criado para construir e gerir
estradas de rodagem, seja obrigado a contratar servidores,
com vínculo permanente, para realizar tarefas de assessoria e
planejamento ambiental, somente eventualmente requeridos e
que exigem elevado nível de especialização e larga experiência
específica anterior. Agravo provido.
No presente caso, importante apontar o objeto a que se refere o
contrato: Prestação de Serviços Especializados de Consultoria na
área administrativa, fiscal e contábil, incluindo acompanhamento,
orientação e fechamento nos processos de licitação e
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assessoramento ao gabinete do prefeito e a administração em
processos administrativos e demais procedimentos correlatos,
com visita no mínimo 02 (dois) dias por semana e consultas
indeterminadas por telefone, durante todo o exercício de 2009.
Ora, uma consultoria na qual a contratada comparece apenas
alguns dias da semana já descaracteriza o vínculo com o órgão.
Diferentemente dos servidores do próprio órgão, posto que estes,
salvo os que trabalham em regime de tele trabalho, têm que
comparecer todos os dias ao seu local de trabalho.
Neste sentido, a jurisprudência pátria deixa claro que não deve
haver vínculo entre a empresa contratada e a Administração, nos
exatos moldes em que se deu a contratação em tela. Vejamos:
9.2.2 as atividades de apoio ao acompanhamento e à análise das
referidas prestações de contas podem ser objeto de terceirização
quando forem, nitidamente, acessórias ou instrumentais e não
requererem qualquer juízo de valor acerca das contas, além
de não estarem abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou
entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando
se tratarem de atribuições de cargo extinto, total ou parcialmente,
nos termos do art. 1º, caput e § 2º, do Decreto nº 2.271/1997
e dos arts. 6º, 7º, § 2º, 8º e 9º da Instrução Normativa SLTI/MP
nº 2/2008;
9.2.3. a prestação de serviços terceirizados não deve criar
para a Administração contratante qualquer tipo de vínculo com
os empregados da contratada que caracterize pessoalidade
e subordinação direta, de acordo com o art. 4º, inciso IV, do
Decreto nº 2.271/1997 e os arts. 6º, § 1º, e 10, inciso I, da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/2008.
De acordo com as justificativas encaminhadas pelo responsável, a
contratação se deu por meio de regular procedimento licitatório e
apenas para fins de assessorar, dar apoio, orientar aos servidores
do órgão na melhor forma de desempenhar suas tarefas.
Neste sentido, o TCU – Tribunal de Contas da União já se
manifestou pela possibilidade deste tipo de contratação:
Não há óbice à realização de procedimento licitatório por
empresa pública para a contratação de serviços de apoio técnicoadministrativo, desde que não se destine tal mão-de-obra à
realização de atividades permanentes da contratante, inerentes
às atribuições de sua estrutura de cargos e funções, o que
configuraria burla à exigência constitucional do concurso público.
[VOTO]
Conforme noticiou a instrução com base em auditorias anteriores,
é crônica a insuficiência de pessoal do quadro efetivo da
empresa concessionária, situação que começa a ser revertida
gradativamente, com a realização de concurso público, já em
curso no exercício de 2004.
Nada impediria que a Eletronorte realizasse procedimento
licitatório para a contratação de serviços de apoio técnicoadministrativo ao acompanhamento de diversas obras sob
responsabilidade da Superintendência Regional, desde que não se
destinasse à realização de atividades permanentes da empresa,
inerentes às atribuições de sua estrutura de cargos e funções,
o que configuraria burla à exigência constitucional do concurso
público.
As contratações devem ater-se a projetos específicos de obras,
com termo pré-fixado, clara definição dos serviços ajustados e
rateio do custo do contrato entre os diversos empreendimentos
por ele atendidos, permitindo, assim, controle orçamentário e
financeiro do ajuste.
Com relação a alguns tipos de assessoria para atuar no âmbito de
órgãos da Administração Pública, esta Corte já vem enfrentando
o tema há algum tempo. Vejamos:
ACÓRDÃO TC-295/2013
Cuidam os presentes autos de Relatório de Auditoria, realizada
na Prefeitura Municipal de Guarapari, referente ao exercício de
2008, sob a responsabilidade dos Srs. (...), Prefeito Municipal, no
período de 01/01/08 a 04/06/08, e (...), no período de 05/06/08
a 31/12/08.
(...) 8. Contratação Irregular de Assessorias para Realização
de Serviços Típicos da Administração – ofensa ao Princípio
Constitucional do Concurso Público – art.37, caput e inciso II da
CF/88 (...).
Relata a equipe de auditoria, às fls. 67/71, que em face dos
convites 113, 131 e 132/2007, e, ainda, do 87/2008 foram
contratadas duas empresas para prestarem serviços de Assessoria
- consultoria de natureza contábil, nas áreas de educação, saúde
e orçamentária, que, segundo o seu entendimento, correspondem
a atribuições típicas de servidor ocupante de cargo público, cuja
forma de admissão é através de concurso público, por se tratar de
atividade permanente da Administração.
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Afirma mais, ainda, que deveria ter sido realizado concurso
púbico para os cargos constantes da Lei do Plano de Cargos
e Salários, nos termos da Lei 2.553/05, para os cargos de
Assistente Administrativo, Técnico em Contabilidade, Analista de
Gestão Municipal, Administrador, Auditor Interno, Economista,
Estatístico, Procurador Municipal e Contador.
(...) Quanto a este tema concurso público, entendo que a
necessidade de contratação de consultoria deve ser verificada
caso a caso, sem prejuízo do instituto do concurso público. A
contratação de consultoria para realização de tarefa afeta
às necessidades da Administração pode ser realizada, desde
que devidamente motivada, isto quando consistir em serviços
contratados de alta complexidade técnica, que somente possam
ser executados por profissionais detentores de conhecimento
específico e larga experiência.
(...) Assim, entendo que, neste caso, presente a boa fé objetiva
no que se refere à continuidade do serviço público, tendo sido
contratados serviços necessários à realização das prestações de
contas devidas, afetas inclusive a esta Corte, motivo pelo qual
afasto a presente irregularidade.
E ainda:
ACÓRDÃO TC-021/2014 – PLENÁRIO
Trata o presente processo de Representação, com pedido de
provimento cautelar, apresentada pela (...), em desfavor da
Companhia Espírito Santense de Saneamento–CESAN, sob
responsabilidade do Sr. (...)–Presidente e Sra. (...) –Presidente
da Comissão Permanente de Licitação, em face de suposta
ilegalidade no certame licitatório–Edital de Concorrência nº
016/2012–que tem por objeto a contratação de sociedade de
advogados para a prestação de serviços técnicos profissionais de
natureza jurídica contenciosa exclusiva em Juizados Especiais, e
consultiva, especializados na área de Direito Público e Privado,
notadamente Direito Administrativo, sem excluir Direito
Constitucional, Administrativo, Eleitoral, Tributário, Consumerista,
Financeiro, Empresarial e Ambiental, à Exceção de Direito do
Trabalho e Processual do Trabalho, entre outros, compreendendo
predominantemente atividades de consultoria para a CESAN.
(...) No tocante à irregularidade apontada a representação foi
considerada improcedente tanto pela equipe técnica quanto pelo
MP de Contas, este, porém, sugeriu a citação dos responsáveis
para se manifestarem sobre a ausência de concurso público
para o preenchimento dos cargos de advogados no âmbito da
Companhia. (...) Quanto ao assunto demandado, qual seja a
contratação de empresa para a contratação de advogados sem
a realização de concurso público para atuarem em processos dos
quais a Cesan seja parte, já me manifestei em questão semelhante
no Processo TC 6948/2012. Na oportunidade, salientei três
hipóteses que possibilitariam a terceirização de advogados, caso
esta se demonstrasse necessária ou mais eficiente: as demandas
altamente especializadas, o excesso de demandas e as demandas
com potencial conflito de interesses. (...) Diante do exposto e
considerando o fato de que já firmei meu entendimento acerca do
tema analisado, bem como acompanhando o opinamento técnico,
VOTO no seguinte sentido: (...) Em observância ao Princípio da
economicidade, que a Cesan promova periodicamente estudos
técnicos, a fim de verificar se os contratos terceirizados de
assessoria jurídica continuam atendendo ao princípio citado ou
se será necessário promover a substituição deste por servidores
concursados, na busca da satisfação do interesse público. Que
a CESAN se atente para o fato de que serviços terceirizados
somente devem ser utilizados nas situações especiais descritas
abaixo, quais sejam: a) Demandas altamente especializadas; b)
Excesso de demandas; c) Demandas com potencial conflito de
interesses.
Diante de todo o exposto, considerando o caso concreto,
bem como que o tema em debate já vem sendo amplamente
discutido, tendo sua vedação mitigada em favor das boas práticas
dos serviços administrativos, pondero que não há motivo para
apenar o gestor na prática de tal ato, motivo pelo qual considero
regulares as contas.
Em resumo, no tocante ao item 2.1 – Contratação de assessoria
para realização de serviços rotineiros discordo dos opinamento
emitidos pela área técnica e Ministério Público de Contas e afasto
esta suposta irregularidade.
Quanto aos itens 2.2 – Indicativo de Superfaturamento na
Contratação de Serviços de Arbitragens; 2.3 – Ausência de
Controle Interno acompanho a manifestação técnica e ministerial
por afastar as irregularidades apontadas.
DECISÃO
Ante todo o exposto, VOTO nos seguintes termos:
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Discordando parcialmente do entendimento da Área Técnica e
Ministério Público de Contas, afasto os indícios de irregularidade
apontado no item 2.1, relacionada à contratação de assessoria
para realização de serviços rotineiros;
Acompanhar a manifestação técnica e ministerial por afastar
as irregularidades relativas aos itens 2.2 – Indicativo de
Superfaturamento na Contratação de Serviços de Arbitragens;
2.3 – Ausência de Controle Interno.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3486/2010,
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, por maioria, nos termos
do voto do Relator, Conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Afastar os indícios de irregularidade apontado no item 2.1,
relacionada à contratação de assessoria para realização de
serviços rotineiros;
2. Afastar as irregularidades relativas aos itens 2.2 – Indicativo
de Superfaturamento na Contratação de Serviços de Arbitragens;
2.3 – Ausência de Controle Interno;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Vencido o Conselheiro convocado João Luiz Cotta Lovatti que
votou, acompanhando a área técnica e o Ministério Público
Especial de Contas, por rejeitar as razões de justificativas e
aplicar multa de R$ 3.000,00.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os Senhores
Conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, Presidente, 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
Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 04 de maio de 2016.
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
Lido na sessão do dia: 08 de junho de 2016.
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário Adjunto das Sessões

RESOLVE:
efetuar a progressão por tempo dos servidores ocupantes
do cargo efetivo de Auditor de Controle Externo do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, que preencheram os
requisitos para progressão por tempo com base nos artigos 11
e 13 da Lei Complementar 622/2012, conforme abaixo:
MATR

SERVIDOR

203207

Romário
Figueiredo
Raimundo
Nonato P.de
Medeiros
Rodrigo
Lubiana
Zanotti
Adriane
Regina G dos
Santos
José Carlos
Viana
Gonçalves
Rafael
Batista
Lamas
Rodrigo
Lamari da
Costa Pereira
Rupp Caldas
Vieira
Jackson
Camata
Leila Alves
Martins
Clotilde
Nunes
Cynthia
Gontijo
Dessaune
Danise
Simon
Robers
Gomes
Renata
Cristina de C.
Junqueira
Silvia de
Cassia
Ribeiro
Leitão
Paulo
Ferreira
Lemos
Regis Matos
Teixeira
Sonia
Rodrigues
Silva
Wagner
Koryman R.
dos Santos
Weliton
Rodrigues
Almeida
Carlos
Augusto R.
dos Santos

202675

203233

202909

203031

203205

203186

203213
203034
203038
202773
202851

203043

203036

203103

203175

202569
203039

203223

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]

203143

PORTARIA P 216
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 621/2012, de 8/3/2012, e tendo em
vista o que consta no caderno processual TC 2551/2013,
RESOLVE:
efetuar a progressão por escolaridade do servidor ocupante do
cargo efetivo de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, observando o disposto nos artigos 11,
12 e 14 da LC 622/2012, conforme abaixo:
MATR.
203521

NOME
LUCAS GIL
CARNEIRO
SALIM

NÍVEL
I

REF.
3

VIGÊNCIA
1º/03/2016

Vitória, 08 de junho de 2016.
Conselheiro SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
PORTARIA P 234
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, e tendo
em vista o que consta no caderno processual TC 2078/2016,
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202600

III 10

PROG
POR
TEMPO
III 11

VIGÊNCIA 2º
PROG POR
TEMPO
01/06/2016

07/05/2012

III 13

III 14

01/06/2016

07/05/2012

III 9

III 10

01/06/2016

09/05/2012

III 11

III 12

01/06/2016

09/052012

III 12

III 13

01/06/2016

11/05/2012

III 11

III 12

01/06/2016

11/05/2012

III 9

III 10

01/06/2016

11/05/2012

III 10

III 11

01/06/2016

14/05/2012

III 10

III 11

01/06/2016

15/05/2012

III 10

III 11

01/06/2016

17/05/2012

III 11

III 12

01/06/2016

21/05/2012

III 9

III 10

01/06/2016

21/05/2012

III 12

III 13

01/06/2016

21/05/2012

III 10

III 11

01/06/2016

21/05/2012

III 10

III 11

01/06/2016

24/05/2012

III 9

III 10

01/06/2016

25/05/2012

III 13

III 14

01/06/2016

28/05/2012

III 10

III 11

01/06/2016

28/05/2012

III 9

III 10

01/06/2016

29/05/2012

III 11

III 12

01/06/2016

30/05/2012

III 13

III 14

01/06/2016

DATA
OPÇÃO PELO
SUBSÍDIO
03/05/2012

ENQ

Vitória, 10 de junho de 2016.
Conselheiro SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
PORTARIA P 233
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 o servidor PEDRO DE PAIVA BRITO FILHO,
matrícula nº 203.613, ocupante do cargo efetivo de Analista
Administrativo, para ocupar a função de coordenação técnica
FG-3, da Secretaria Administrativa, substituindo o coordenador
ANTÔNIO CÉSAR REGIS LELLIS, matrícula nº 202.993,
afastado da referida função por motivo de férias, no período
de 30/05 a 13/06/2016.
Vitória, 09 de junho de 2016.
Conselheiro SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
www.tce.es.gov.br
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[ATOS DA SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES]
NOTIFICAÇÃO
- PROCESSO: TC-13656/2015
JURISDICIONADO:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ITAPEMIRIM
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
RESPONSÁVEIS: LUCIANO DE PAIVA ALVES E RONILDO
HILÁRIO GOMES
REPRESENTANTE: AUDIOVIX EVENTOS LTDA – ME
ADVOGADO: FELIPE BUFFA SOUZA PINTO (OAB-ES 10.493)
Fica a sociedade empresaria Audiovix Eventos Ltda - ME, por
seu advogado, Dr. Felipe Buffa Souza Pinto (OAB-ES 10.493),
NOTIFICADA do Acórdão TC-274/2016 - Plenário (Processo
TC-13656/2015), disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico
do TCEES no dia 05 de abril de 2016, que não conheceu da
Representação, arquivando-se os autos.
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Odilson Souza Barbosa Junior
Secretário Geral das Sessões
NOTIFICAÇÃO
- PROCESSO: TC-13551/2015
JURISDICIONADO:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MARILÂNDIA
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTES: JOCIMAR RODRIGUES SANTANA,
SILVANO JOSÉ DONDONI, DOUGLAS BADIANI E GLOBES
ANTONIO DE SOUSA
Fica os Senhores Jocimar Rodrigues Santana, Silvano José
Dondoni, Douglas Badiani e Globes Antônio de Sousa,
NOTIFICADOS do Acórdão TC-039/2016 – Primeira
Câmara (Processo TC-13551/2015), disponibilizado no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES no dia 21 de março de 2016, que
não conheceu da Representação, arquivando-se os autos.
Odilson Souza Barbosa Junior
Secretário Geral das Sessões
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