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ACÓRDÃO TC-781/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5835/2011 (APENSOS: TC-5339/2003, TC464/2005, TC- 5817/2011)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
DA PALHA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - GETULIO MANOEL LOUREIRO
ADVOGADOS - IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA (OAB/ES Nº 8.994)
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO
ACÓRDÃO TC-280/2011 – 1) NÃO CONHECER – 2) ENCAMINHAR AO MPEC PARA EMISSÃO DE PARECER NO PROCESSO
TC-5817/2011 EM APENSO – 3) CIÊNCIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos autos sobre Recurso de Reconsideração
interposto pelo senhor Getúlio Manoel Loureiro, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha nos exercícios de 2001 a 2003, em face
do Acórdão TC-280/2011, constante do Processo TC 5339/2003
(fls. 748/757), que julga irregulares os atos de gestão por ele praticados, apenando-o com multa no valor de 2000 (dois) mil VRTE,
em razão da manutenção das seguintes irregularidades:
2.2.1. Descumprimento de Legislação – contrato nº 29/2002:
2.2.1.1. O edital de licitação não especifica o critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, infringindo o artigo 40, inciso X
da Lei nº 8.666/93;
2.2.1.2. A obra foi licitada sem projeto básico completo, infringindo os artigos 7º, §2º, inciso I e 40, §2º, inciso I, ambos da Lei nº
8.666/93;
2.2.1.3. Não constam do edital as condições de pagamento, conforme determinam os artigos 40, inciso XIV e 55, inciso III, ambos
da Lei 8.666/93;

2.2.1.4. O edital obrigou os licitantes a participarem de uma visita técnica conjunta ao local - infringência ao artigo 30 da Lei nº
8.666/93;
2.2.1.5. Não foi observado o prazo legal para recebimento das propostas – infringindo desta forma o artigo 21, §2º, inciso III da Lei
nº 8.666/93;
2.2.1.6 O edital exigiu a apresentação, por parte das empresas
licitantes, do comprovante de pagamento da taxa referente à aquisição do edital, infringindo o artigo 32, §5º da Lei nº 8.666/93;
2.2.1.7. A Administração cobrou para fornecimento do edital um
valor superior ao seu custo de reprodução, deixando de atender ao
artigo 32, §5º, da Lei nº 8.666/93;
2.2.1.8. O edital exige que a empresa licitante comprove sua boa
situação econômico-financeira, através de índices econômicos, sem
entretanto, apresentar justificativa para a escolha dos índices escolhidos, deixando de atender o artigo 31, § 5º da Lei nº 8.666/93;
2.2.1.9. A Prefeitura prorrogou o prazo de execução de obra, sem
a devida justificativa, deixando de atender ao artigo 57, §2º, da Lei
nº 8.666/93;
2.2.1.10. O edital explicita considerar como inválido o registro no
CREA, da empresa e de seus responsáveis técnicos, que não apresentarem rigorosamente a situação atualizada da empresa – infringência aos artigos 3º, §1º, inciso I e 30, ambos da Lei nº 8.666/93;
2.2.1.11. O processo licitatório foi revogado sem a existência de
fato superveniente devidamente comprovado, infringindo o caput
do artigo 49 da Lei nº 8.666/93.
2.2.2.1. Convite nº 06/2002:
2.2.2.1.1. A planilha integrante do edital somente contempla os
quantitativos dos materiais a serem comprados, sem qualquer indicação de preços unitários, infringindo os artigos 7º, § 2º, inciso II e
40, §2º, inciso II, ambos da Lei nº 8.666/93;
2.2.2.1.2. O edital de licitação não especifica o critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, infringindo o artigo 40, inciso
X da lei 8.666/93;
2.2.2.1.3. Não constam do edital o critério de atualização financeira
dos valores a serem pagos, entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, infringindo os artigos 40, inciso
XIV, alínea ‘c’, e 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666/93;
2.2.2.1.4. Foi dado prosseguimento ao processo licitatório sem que
houvesse decorrido o prazo para interposição de recurso ou tenha
havido desistência expressa, na habilitação e no julgamento das
propostas, infringindo os artigos 43, inciso III e 109, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’, ambos da Lei nº 8.666/93.
2.2.3. Contrato nº 113/2002:
2.2.3.1. Não consta do edital o regime de execução da obra, infringindo o caput do artigo 40 da Lei nº 8.666/93;
2.2.3.2. O edital de licitação não especifica o critério de aceitabilidade dos preços unitários e global – infringência ao artigo 40, inciso
X, da Lei nº 8.666/1993;
2.2.3.3. Não consta do edital o critério de atualização financeira dos
valores a serem pagos, entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, conforme determinam os artigos
40, inciso XIV, alínea ‘c’ e 55, inciso III, ambos da Lei 8.666/93;
2.2.3.4. Foi dado prosseguimento ao processo licitatório sem que
houvesse decorrido o prazo para interposição de recurso ou tenha
havido desistência expressa, na habilitação e no julgamento das
propostas, infringindo os artigos 43, inciso III e 109, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’, ambos da Lei nº 8.666/93;
2.2.3.5. Não foram elaborados os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra, infringindo o artigo 73, inciso I, alíneas ‘a’
e ‘b’, da Lei nº 8.666/93;
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[ATOS DO PLENÁRIO]

[Acórdãos e Pareceres - Plenário]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
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2.2.3.6. Alguns quantitativos de serviços foram pagos, mas não
foram executados, assim como alguns quantitativos de serviços foram executados mas não foram pagos, sem que fosse feito registro
em apostila ou aditivo contratual, infringindo o artigo 65, § 8º, da
Lei nº 8.666/93.
2.2.4. Pagamentos indevidos:
2.2.4.1. Alguns quantitativos de serviços foram medidos e pagos,
mas não executados, gerando pagamentos indevidos no valor
de R$ 561.773,95, conforme demonstrado na planilha do Anexo
1 (Relatório Técnico de Engenharia nº 003/2003), que acrescido
aos R$ 17.371,00 referentes ao valor dos serviços de enchimento
(com concreto) dos blocos, que também foram pagos mas não foram executados, resulta em pagamentos indevidos no valor de R$
579.144,95.
O recorrente foi condenado, ainda, a ressarcir ao erário a importância de 115.118,03 VRTE, solidariamente ao senhor José Hélio
Leal, Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, nos
exercícios de 2001 e 2002, e o montante de 320.057,44 VRTE, no
exercício de 2003, em virtude de pagamentos indevidos efetuados
no Contrato nº 29/2002.
O processo foi enviado a esta Secex Recurso, juntamente com o Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Jorge Hélio Leal. Verificando que a análise das razões apresentadas no item 2.2 da peça
recursal do Sr. Jorge Hélio Leal requeria conhecimentos técnicos da
área de engenharia, solicitou-se o encaminhamento dos autos ao
setor competente para análise, razão pela qual a análise do recurso
que ora se analisa ficou sobrestada.
Tendo em vista a apresentação pelo então NEO – Núcleo de Engenharia e Obras Públicas (hoje Secex Engenharia) da Manifestação Técnica de Recurso 2/2015 (fls. 464/493 do Processo TC
5817/2011), os autos retornaram à Secex Recursos para análise.
Mediante a Instrução Técnica de Recurso 42/2016 (fls. 17/21),
a área técnica concluiu pelo não conhecimento do recurso, tendo
em vista sua intempestividade, restando prejudicada a análise do
mérito.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas
1033/2016).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir fundamentação exarada na Instrução Técnica de Recurso
42/2016 de fls. 17/21, que aqui se transcreve:
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade do Recurso de Reconsideração, observa-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual.
Quanto à tempestividade, no entanto, verifica-se que, de acordo
com o despacho da Secretaria Geral das Sessões – SGS, de fls. 08,
o Acórdão TC – 280/2011 foi publicado no Diário Oficial do Estado
em 15 de agosto de 2011, sendo que o prazo para recurso venceu em 14/09/2011. Interposto o Recurso de Reconsideração em
16/09/2011, tem-se o mesmo como intempestivo, nos termos
do Regimento Interno do TCEES vigente à época - Resolução TC nº
182/2002.
Registro que se encontra apenso a estes autos o Processo TC
5817/2011, que cuida de Recurso de Reconsideração interposto
pelo Senhor Jorge Hélio Leal em face do Acórdão TC 280/2011 ainda pendente de parecer ministerial.
Não obstante os processos estarem apensados, o presente recurso
já se encontra maduro para julgamento e em vias de ser alcançado
pelo fenômeno da prescrição da pretensão punitiva desta Corte, o
que não abarcará o recurso apenso, tendo em conta o falecimento
do responsável, conforme atestado de óbito de folhas 498 do Processo TC 5817/2011.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, acompanhando integralmente a manifestação da
área técnica contida na Instrução Técnica Recursal 42/2016 e o
opinamento do Ministério Público de Contas, VOTO pelo não conhecimento do presente Recurso de Reconsideração em face
sua intempestividade e pela remessa dos autos ao Ministério Público Especial de Contas para confecção de parecer nos autos do
Processo TC 5817/2011.
Dê-se ciência ao recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5835/2011,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de agosto
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de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Não conhecer o Recurso de Reconsideração, em face sua intempestividade;
2. Remeter os autos ao Ministério Público Especial de Contas para
confecção de parecer nos autos do Processo TC-5817/2011;
3. Dar ciência ao recorrente.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento 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 a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, procurador-geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 9 de agosto 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
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-810/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1155/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - SERRABETUME ENGENHARIA LTDA
RESPONSÁVEIS - MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD E WESLEM SANTANA FERREIRA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
001/2016 – PROCEDÊNCIA – EXTINGUIR COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Representação com pedido de
concessão de medida cautelar encaminhada pela sociedade empresária Serrabetume Engenharia Ltda. representada por seu sócio administrador, senhor Ademar Araujo Alencastre, em 16 de fevereiro
de 2016, em face do Município de Anchieta, informando a existência
de supostas irregularidades no edital de Concorrência Pública nº
001/2016 para registro de preços, cujo objeto é a contratação de
empresa para pavimentação asfáltica, recampeamento asfáltico e
obturação de buracos.
De acordo com a representante, seriam irregulares os seguintes
itens do edital:
No item 2.1 da planilha, referente ao serviço de pavimentação asfáltica em CBQU, não foram especificadas as condições de execução, tais como a vase para pavimentação e respectiva espessura,
pintura de ligação, imprimação e espessura do CBQU;
Nos itens 3.1 e 3.2 da planilha, referentes ao recapeamento asfáltico e obturação de buracos em CBQU, nos quais também não foram
especificadas as condições de execução dos serviços e não foi consignada a espessura do CBQU.
Inicialmente, tendo verificado que a abertura do certame se deu
antes de ser protocolada a Representação, notifiquei os responsáveis para que apresentassem esclarecimentos e documentos acerca
das irregularidades apontadas antes da manifestação quanto à concessão da cautelar (Decisão Monocrática Preliminar 135/2016
(fls. 84/85).
Após juntada de justificativas pelos gestores (fls. 92/105), os autos
foram encaminhados à Secretaria de Controle Externo de Obras
e Serviços de Engenharia - Secex Engenharia, a qual elaborou a
Manifestação Técnica 257/2016 (fls. 108/139), concluindo pelo
conhecimento da Representação com deferimento da cautelar.
Nesse sentido foi exarada a Decisão Monocrática 406/2016 (fls.
141/156), determinando ao Prefeito Municipal de Anchieta a suspensão de quaisquer atos relacionados e decorrentes da Concorrên-
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cia Pública 01/2016 até ulterior decisão desta Corte, a qual foi ratificada pelo Plenário na Decisão Plenário 1245/2016 (fl. 165).
Em seguida, os responsáveis protocolaram documento noticiando a
revogação da Concorrência Pública 001/2016, anexando aos autos
cópia do Aviso de Revogação publicada no Diário Oficial do Estado
(fl. 176)
Tendo em vista que a revogação do procedimento licitatório causou
o saneamento dos indicativos de irregularidades, a Secex Engenharia e o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas elaboraram a Manifestação Técnica 476/2016 (fls. 180/186) e a
Instrução Técnica Conclusiva 1585/2016 (fl. 188), opinando
pela extinção do processo com julgamento do mérito, na forma do
§5º do art. 307 e do inciso I do art. 310 do Regimento Interno, com
o consequente arquivamento dos autos.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas
1035/2016 - fl. 192).
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de
decidir fundamentação exarada na Manifestação Técnica
476/2016, que aqui se transcreve:
ANÁLISE
A concorrência pública para registro de preços nº 1/2015 foi revogada após o deferimento da medida cautelar, assim, entende-se ter
ocorrido o saneamento dos indicativos de irregularidade apontados
na inicial, devendo por isso ser declarado extinto o processo com o
julgamento de mérito.
A combinação do §5º, do art. 307 e do inciso I, do art. 310, impõe o
julgamento do feito com resolução de mérito, quando constatados,
simultaneamente, o cumprimento da medida cautelar já proferida,
a inexistência de contestação e de interposição de recurso – admitindo-se tais requisitos no sentido amplo de sua acepção, quando
inexistente qualquer objeção ou questionamento por parte do jurisdicionado que, ainda que tacitamente, reconhece a procedência dos
questionamentos – além do necessário e indispensável saneamento
das irregularidades.
Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na hipótese do art. 20, inciso
XXII, deste Regimento, com absoluta prioridade, para análise.
[...]
§ 5º Quando o responsável der cumprimento à medida cautelar
e deixar de contestá-la, com o saneamento das irregularidades,
e não houver interposição de recurso, o Tribunal proferirá, desde
logo, decisão de mérito, observado o disposto no artigo 310 deste
Regimento.
[...]
Art. 310. A instrução da unidade técnica será conclusiva, pela extinção do processo, na hipótese de:
I - acatamento da decisão cautelar sem contestação e sem interposição de recurso, com o saneamento das irregulares, nos termos
do § 5º do art. 307;
Nesse caso houve o reconhecimento jurídico da procedência da representação por parte da Municipalidade, ou seja, o próprio mérito
do julgamento.
3 DISPOSITIVO
De acordo com a área técnica e o opinamento do Ministério Público
de Contas, VOTO:
3.1 Pela procedência da presente Representação, nos termos
do art. 95, inc. II da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 307, §5º
e art. 310, inc. I da Resolução TC 261/2013, com o consequente
arquivamento dos autos;
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.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1155/2016,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de
agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, considerar procedente a presente representação, dando ciência ao representante,
arquivando os autos após o trânsito em julgado, nos voto do conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de 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
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Manoel Nader Borges e a conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Luciano Vieira, procurador-geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 16 de agosto 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
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-829/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2730/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ASSUNTO - AGRAVO
AGRAVANTE - VALQUÍRIA ARAÚJO GOULART
EMENTA: AGRAVO EM FACE DA DECISÃO TC-340/2016 – NÃO
CONHECER – APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, APENSAR AO
PROCESSO TC-10.582/2015.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Este processo trata de recurso de Agravo interposto pela senhora
Valquíria Araújo Goulart, servidora pública – Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em face da Decisão TC 340/2016 Plenário proferida nos autos do processo TC 11444/2015, em que
o Plenário desta Corte, de acordo com o voto deste Conselheiro
Relator, e acolhendo denúncia relacionada à Concorrência Pública
04/2015, indeferiu a cautelar requerida determinando a tramitação
daquele processo sob rito ordinário com instrução pela área técnica.
A Agravante sustenta que mesmo antes da notificação pelo Tribunal
de Contas, o prefeito em exercício, por iniciativa própria, já tinha
determinado a suspensão do procedimento para reavaliação dos
Editais. Informa que quando do seu retorno à Prefeitura, o Dr. Jander Nunes Vidal determinou o cancelamento das licitações e nova
reavaliação das prioridades do município, e por fim requer o arquivamento da representação sem julgamento de mérito, vez que com
o cancelamento das licitações restou prejudicadas as ações dela
decorrentes.
Despacho da Chefia de Gabinete da Presidência encaminha o processo a este Gabinete (fls. 13) e às fls. 15, o Secretário Adjunto das
Sessões certifica a tempestividade do recurso.
Encaminhados os autos à SecexRecursos, esta emitiu a Instrução
Técnica de Recurso 00034/2016-7 (fls. 19-23), nos seguintes termos:
“[...]
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade do recurso, observa-se
que a Agravante é parte capaz e possui legitimidade processual, o
que torna CABÍVEL o recurso.
Em relação à tempestividade, verifica-se, conforme Despacho
08109/2016-6 da Secretaria Geral das Sessões, à fl. 15, que o
Termo de Notificação nº 201/2016, que cientificava a recorrente
da existência da Decisão TC n. 344/2016, foi juntado aos autos
em 17/03/2016. Assim, interposto o recurso em 11/03/2016
(fl. 12), tem-se que o presente pleito é TEMPESTIVO, conforme
dispõe o artigo 415, § 1º c/c o artigo 362, I da Resolução TC n.
261/2013 (RITCEES).
DO MÉRITO
A agravante se insurge contra a Decisão Plenária TC n. 340/2016
proferida nos autos do processo TC nº 11444/2015, que apontou
supostas irregularidades em certames licitatórios do município,
principalmente na Concorrência Pública n. 04/2015. A decisão ainda indeferiu pedido de concessão de medida cautelar, por entender
não estar presente um de seus requisitos, a saber, o periculum in
mora.
Ocorre que houve por parte do Município a revogação de todo o
certame licitatório em comento (fl. 11), resultando na perda superveniente do objeto da representação em voga.
O artigo 70 da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do Tri-
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bunal de Contas do Estado do Espírito Santo - LOTCEES) disciplina
que, nos processos no âmbito do TCEES, aplica-se subsidiariamente
o disposto no Código de Processo Civil.
Isto posto, verifica-se que o artigo 485 do Código de Processo Civil
assim dispõe acerca das formas de extinção do processo, sem resolução de mérito:
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 da representação, foi revogado, entende-se que o representante não possui mais interesse
processual, configurando a previsão do inciso VI da disposição legal
supra.
Lançando luz à questão, que cuida de uma das condições da ação,
destaca-se que o interesse recursal assenta-se no binômio necessidade-utilidade. O primeiro aspecto decorre do provimento
jurisdicional pleiteado para se alcançar o objetivo almejado, já o
segundo se traduz em constituição de situação mais vantajosa ao
legitimado com o julgamento do recurso.
Ora, ocorrendo fato superveniente, isto é, a revogação da Concorrência Pública nº 04/2015, extingue-se, destarte, o objeto da
representação, o que implica na perda do interesse – utilidade –
processual do representante. Com isso há de ser extinto o processo, sem resolução de mérito enquadrado no artigo 485, VI do CPC.
Tendo em vista que a pretensão satisfativa do representante não
será alcançada diante da ausência de uma das condições da ação,
tem-se que será inútil o julgamento de mérito do Proc. TC n.
11444/2015.
CONCLUSÃO
Isto posto, sugere-se o CONHECIMENTO do presente agravo, por
estarem atendidos os requisitos de admissibilidade.
No mérito, ante a ocorrência de fato superveniente, a saber, a revogação da Concorrência Pública n. 4/2015, da Prefeitura Municipal
de Marataízes, sugere-se que seja dado TOTAL PROVIMENTO ao
recurso em análise, a fim de que a Representação, constante do
Processo TC nº 11444/2015, seja extinta sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 70 da LOTCEES c/c o artigo 485, VI do
Código de Processo Civil, bem como seja posteriormente arquivada.
Vitória, 10 de junho de 2016.
[...]”
O Ministério Público de Contas, na lavra do Procurador de Contas
Luis Henrique Anastácio da Silva, manifesta-se no mesmo sentido
na forma do Parecer 00654/2016-7 (fls. 27).
Vieram-me os autos por remessa na data de 16 de junho de 2016.
É o Relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ouso dissentir da análise meritória da área técnica e do digníssimo
membro do parquet pelas razões que abaixo exponho:
A Lei Orgânica deste Tribunal de Contas assim estabelece:
Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:
I - converter processo em tomada de contas especial ou determinar
a sua instauração;
II - determinar a realização de citação, diligência, inspeção ou auditoria.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero
expediente.
A decisão ora recorrida contém duas partes, sendo uma de conteúdo decisório interlocutório e uma de mero expediente.
É decisão interlocutória a que indefere a cautelar requerida; em
relação a esta parte não se insurgiu o agravante, até porque sendo
ele o denunciado, tal decisão em tese não o prejudicou, de modo
que lhe faltaria interesse processual.
Quanto à parte que determina a tramitação sob o rito ordinário e
instrução pela área técnica, trata-se de despacho de mero expediente, que de acordo com o que estabelece o art. 153, parágrafo

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

Página 4
único, não pode ser objeto de recurso.
Resulta que o recurso não pode ser reconhecido, eis que não é cabível por dirigir-se à parte da decisão constituída por despacho de
mero expediente, à luz do art. 153, §único da Lei Complementar
621/2012, combinado com os artigos 932 e 1001 do Código de
Processo Civil – Lei 13105 de 16/3/2015.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, divergindo da área técnica e do Ministério Público
de Contas, VOTO:
3.1 com fundamento no art. 161 c/c 162, §1º, inciso II da Lei
Complementar 621/2012, no sentido de não conhecer do presente
recurso de agravo, por ser incabível e, consequentemente, juridicamente impossível;
3.2 para que seja juntada aos autos do processo TC
11444/2015 cópia do documento de folhas 11 desses autos, referente à publicação no Diário Oficial de Marataízes do cancelamento de Concorrências Públicas e envio à área técnica
para instrução;
3.3 para que se dê ciência ao Agravante e em havendo o trânsito
em julgado destes autos, que sejam apensados ao processo TC
10582/2015, na forma parágrafo único do artigo 420 do Regimento
Interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2730/2016,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e três de
agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Com fundamento no art. 161 c/c 162, § 1º, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012, não conhecer o presente
Recurso de agravo, por ser incabível e, consequentemente, juridicamente impossível;
2. Juntar aos autos do Processo TC-11444/2015 cópia do documento de folhas 11 desses autos, referente à publicação no Diário
Oficial de Marataízes do cancelamento de Concorrências Públicas e
envio à área técnica para instrução;
3. Dar ciência ao agravante;
4. Apensar este agravo aos autos do Processo TC-10.582/2015, na
forma do parágrafo único do artigo 420 do Regimento Interno, após
o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de 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 e Sérgio
Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o dr. Luciano Vieira, procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 23 de agosto 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
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-830/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2731/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ASSUNTO - AGRAVO
AGRAVANTE - VALQUÍRIA ARAÚJO GOULART
EMENTA: AGRAVO EM FACE DA DECISÃO TC-344/2016 – NÃO
CONHECER – APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, APENSAR AO
PROCESSO TC-10.582/2015.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Este processo trata de recurso de Agravo interposto pela senhora
Valquíria Araújo Goulart, servidora pública – Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em face da Decisão TC 344/2016 Plenário proferida nos autos do processo TC 10581/2015, em que
o Plenário desta Corte, de acordo com o voto deste Conselheiro
Relator, e acolhendo denúncia relacionada à Concorrência Pública
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04/2015, indeferiu a cautelar requerida determinando a tramitação
daquele processo sob rito ordinário com instrução pela área técnica.
A Agravante sustenta que mesmo antes da notificação pelo Tribunal
de Contas, o prefeito em exercício, por iniciativa própria, já tinha
determinado a suspensão do procedimento para reavaliação dos
Editais. Informa que quando do seu retorno à Prefeitura, o Dr. Jander Nunes Vidal determinou o cancelamento das licitações e nova
reavaliação das prioridades do município, e por fim requer o arquivamento da representação sem julgamento de mérito, vez que com
o cancelamento das licitações restou prejudicadas as ações dela
decorrentes.
Despacho da Chefia de Gabinete da Presidência encaminha o processo a este Gabinete (fls. 13) e às fls. 15 o Secretário Adjunto das
Sessões certifica a tempestividade do recurso.
Encaminhados os autos à SecexRecursos, esta emitiu a Instrução
Técnica de Recurso 00035/2016-1 (fls. 19-23), nos seguintes termos:
“[...]
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade do recurso, observa-se
que a Agravante é parte capaz e possui legitimidade processual, o
que torna CABÍVEL o recurso.
Em relação à tempestividade, verifica-se, conforme Despacho
08112/2016-8 da Secretaria Geral das Sessões, à fl. 15, que o
Termo de Notificação nº 189/2016, que cientificava a recorrente
da existência da Decisão TC n. 344/2016, foi juntado aos autos
em 17/03/2016. Assim, interposto o recurso em 11/03/2016
(fl. 12), tem-se que o presente pleito é TEMPESTIVO, conforme
dispõe o artigo 415, § 1º c/c o artigo 362, I da Resolução TC n.
261/2013 (RITCEES).
DO MÉRITO
A agravante se insurge contra a Decisão Plenária TC n. 344/2016
proferida nos autos do processo TC nº 10581/2015, que apontou
supostas irregularidades em certames licitatórios do município,
principalmente na Concorrência Pública n. 04/2015. A decisão ainda indeferiu pedido de concessão de medida cautelar, por entender
não estar presente um de seus requisitos, a saber, o periculum in
mora.
Ocorre que houve por parte do Município a revogação de todo o
certame licitatório em comento (fl. 11), resultando na perda superveniente do objeto da denúncia em voga.
O artigo 70 da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - LOTCEES) disciplina
que, nos processos no âmbito do TCEES, aplica-se subsidiariamente
o disposto no Código de Processo Civil.
Isto posto, verifica-se que o artigo 485 do Código de Processo Civil
assim dispõe acerca das formas de extinção do processo, sem resolução de mérito:
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 da denúncia, foi revogado,
entende-se que o denunciante não possui mais interesse processual, configurando a previsão do inciso VI da disposição legal supra.
Lançando luz à questão, que cuida de uma das condições da ação,
destaca-se que o interesse recursal assenta-se no binômio necessidade-utilidade. O primeiro aspecto decorre do provimento
jurisdicional pleiteado para se alcançar o objetivo almejado, já o
segundo se traduz em constituição de situação mais vantajosa ao
legitimado com o julgamento do recurso.
Ora, ocorrendo fato superveniente, isto é, a revogação da Concorrência Pública nº 04/2015, extingue-se, destarte, o objeto da
denúncia, o que implica na perda do interesse – utilidade – processual do denunciante. Com isso há de ser extinto o processo, sem
resolução de mérito enquadrado no artigo 485, VI do CPC.
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Tendo em vista que a pretensão satisfativa do denunciante não será
alcançada diante da ausência de uma das condições da ação, temse que será inútil o julgamento de mérito do Proc. 2731/2016.
CONCLUSÃO
Isto posto, sugere-se o CONHECIMENTO do presente agravo, por
estarem atendidos os requisitos de admissibilidade.
No mérito, ante a ocorrência de fato superveniente, a saber, a revogação da Concorrência Pública n. 4/2015, da Prefeitura Municipal
de Marataízes, sugere-se que seja dado TOTAL PROVIMENTO ao
recurso em análise, a fim de que a Denúncia, constante do Processo
TC nº 10581/2015, seja extinta sem resolução de mérito, com
fulcro no artigo 70 da LOTCEES c/c o artigo 485, VI do Código de
Processo Civil, bem como seja posteriormente arquivada.
Vitória, 10 de junho de 2016.
[...]”.
O Ministério Público de Contas, na lavra do Procurador de Contas
Luis Henrique Anastácio da Silva, manifesta-se no mesmo sentido
na forma do Parecer 00655/2016-5 (fls. 27).
Vieram-me os autos por remessa na data de 16 de junho de 2016.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ouso dissentir da análise meritória da área técnica e do digníssimo
membro do parquet pelas razões que abaixo exponho:
A Lei Orgânica deste Tribunal de Contas assim estabelece:
Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:
I - converter processo em tomada de contas especial ou determinar
a sua instauração;
II - determinar a realização de citação, diligência, inspeção ou auditoria.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero
expediente.
A decisão ora recorrida contém duas partes, sendo uma de conteúdo decisório interlocutório e uma de mero expediente.
É decisão interlocutória a que indefere a cautelar requerida; em
relação a esta parte não se insurgiu o agravante, até porque sendo
ele o denunciado, tal decisão em tese não o prejudicou, de modo
que lhe faltaria interesse processual.
Quanto à parte que determina a tramitação sob o rito ordinário e
instrução pela área técnica, trata-se de despacho de mero expediente, que de acordo com o que estabelece o art. 153, parágrafo
único, não pode ser objeto de recurso.
Resulta que o recurso não pode ser reconhecido, eis que não é cabível por dirigir-se à parte da decisão constituída por despacho de
mero expediente, à luz do art. 153, §único da Lei Complementar
621/2012, combinado com os artigos 932 e 1001 do Código de
Processo Civil – Lei 13105 de 16/3/2015.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, divergindo da área técnica e do Ministério Público
de Contas, VOTO:
3.1 com fundamento no art. 161 c/c 162, §1º, inciso II da Lei
Complementar 621/2012, no sentido de não conhecer do presente
recurso de agravo, por ser incabível e, consequentemente, juridicamente impossível;
3.2 para que seja juntada aos autos do processo TC
10581/2015 cópia do documento de folhas 11 desses autos, referente à publicação no Diário Oficial de Marataízes do cancelamento de Concorrências Públicas e envio à área técnica
para instrução;
3.3 para que se dê ciência ao Agravante e em havendo o trânsito
em julgado destes autos, que sejam apensados ao processo TC
10582/2015, na forma parágrafo único do artigo 420 do Regimento
Interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2731/2016,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e três de
agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Com fundamento no art. 161 c/c 162, § 1º, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012, não conhecer o presente
Recurso de agravo, por ser incabível e, consequentemente, juridicamente impossível;
2. Juntar aos autos do Processo TC-10.581/2015 cópia do documento de folhas 11 desses autos, referente à publicação no Diário
Oficial de Marataízes do cancelamento de Concorrências Públicas e
envio à área técnica para instrução;
3. Dar ciência ao agravante;
4. Apensar este agravo aos autos do Processo TC-10.582/2015, na
forma do parágrafo único do artigo 420 do Regimento Interno, após
o trânsito em julgado.
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Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de 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 e Sérgio
Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o dr. Luciano Vieira, procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 23 de agosto 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
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-831/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2732/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ASSUNTO - AGRAVO
AGRAVANTE - VALQUÍRIA ARAÚJO GOULART
EMENTA: AGRAVO EM FACE DA DECISÃO TC-343/2016 – NÃO
CONHECER – APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, APENSAR AO
PROCESSO TC-10.582/2015.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Este processo trata de recurso de Agravo interposto pela senhora Valquíria Araújo Goulart, servidora pública – Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em face da Decisão TC 343/2016
proferida nos autos do processo TC 10582/2015, em que o Plenário desta Corte, de acordo com o voto deste Conselheiro Relator,
e acolhendo denúncia relacionada à Tomada de Preços 12/2015,
indeferiu a cautelar requerida determinando a tramitação daquele
processo sob rito ordinário com instrução pela área técnica.
A Agravante sustenta que mesmo antes da notificação pelo Tribunal
de Contas, o prefeito em exercício, por iniciativa própria, já tinha
determinado a suspensão do procedimento para reavaliação dos
Editais. Informa que quando do seu retorno à Prefeitura, o Dr. Jander Nunes Vidal determinou o cancelamento das licitações e nova
reavaliação das prioridades do município, e por fim requer o arquivamento da representação sem julgamento de mérito, vez que com
o cancelamento das licitações restou prejudicadas as ações dela
decorrentes.
Despacho da Chefia de Gabinete da Presidência encaminha o processo a este Gabinete (fls. 13) e às fls. 15, o Secretário Adjunto das
Sessões certifica a tempestividade do recurso.
Encaminhados os autos à SecexRecursos, esta emitiu a Instrução
Técnica de Recurso 00036/2016-6 (fls. 19-23), nos seguintes termos:
“[...]
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade do recurso, observa-se
que a Agravante é parte capaz e possui legitimidade processual, o
que torna CABÍVEL o recurso.
Em relação à tempestividade, verifica-se, conforme Despacho
08115/2016-1 da Secretaria Geral das Sessões, à fl. 15, que o
Termo de Notificação nº 230/2016, que cientificava a recorrente
da existência da Decisão TC n. 343/2016, foi juntado aos autos
em 14/03/2016. Assim, interposto o recurso em 11/03/2016
(fl. 12), tem-se que o presente pleito é TEMPESTIVO, conforme
dispõe o artigo 415, § 1º c/c o artigo 362, I da Resolução TC n.
261/2013 (RITCEES).
DO MÉRITO
A agravante se insurge contra a Decisão Plenária TC n. 343/2016
proferida nos autos do processo TC nº 10582/2015, que apontou
supostas irregularidades em certames licitatórios do município,
principalmente na Tomada de Preço n. 12/2015. A decisão ainda indeferiu pedido de concessão de medida cautelar, por entender não
estar presente um de seus requisitos, a saber, o periculum in mora.
Ocorre que houve por parte do Município a revogação de todo o
certame licitatório em comento (fl. 11), resultando na perda superveniente do objeto da denúncia em voga.
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O artigo 70 da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - LOTCEES) disciplina
que, nos processos no âmbito do TCEES, aplica-se subsidiariamente
o disposto no Código de Processo Civil.
Isto posto, verifica-se que o artigo 485 do Código de Processo Civil
assim dispõe acerca das formas de extinção do processo, sem resolução de mérito:
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 da denúncia, foi revogado,
entende-se que o denunciante não possui mais interesse processual, configurando a previsão do inciso VI da disposição legal supra.
Lançando luz à questão, que cuida de uma das condições da ação,
destaca-se que o interesse recursal assenta-se no binômio necessidade-utilidade. O primeiro aspecto decorre do provimento
jurisdicional pleiteado para se alcançar o objetivo almejado, já o
segundo se traduz em constituição de situação mais vantajosa ao
legitimado com o julgamento do recurso.
Ora, ocorrendo fato superveniente, isto é, a revogação da Tomada
de Preço n. 12/2015, extingue-se, destarte, o objeto da denúncia,
o que implica na perda do interesse – utilidade – processual do denunciante. Com isso há de ser extinto o processo, sem resolução de
mérito enquadrado no artigo 485, VI do CPC.
Tendo em vista que a pretensão satisfativa do denunciante não será
alcançada diante da ausência de uma das condições da ação, temse que será inútil o julgamento de mérito do Proc. TC n. 2732/2016.
CONCLUSÃO
Isto posto, sugere-se o CONHECIMENTO do presente agravo, por
estarem atendidos os requisitos de admissibilidade.
No mérito, ante a ocorrência de fato superveniente, a saber, a revogação da Tomada de Preço n. 12/2015, da Prefeitura Municipal
de Marataízes, sugere-se que seja dado TOTAL PROVIMENTO ao
recurso em análise, a fim de que a Denúncia, constante do Processo
TC nº 10582/2015, seja extinta sem resolução de mérito, com
fulcro no artigo 70 da LOTCEES c/c o artigo 485, VI do Código de
Processo Civil, bem como seja posteriormente arquivada.
Vitória, 10 de junho de 2016.
[...]”
O Ministério Público de Contas, na lavra do Procurador de Contas
Luis Henrique Anastácio da Silva, manifesta-se no mesmo sentido
na forma do Parecer 00653/2016-6 (fls. 27).
Vieram-me os autos por remessa na data de 16 de junho de 2016.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ouso dissentir da análise meritória da área técnica e do digníssimo
membro do parquet pelas razões que abaixo exponho:
A Lei Orgânica deste Tribunal de Contas assim estabelece:
Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:
I - converter processo em tomada de contas especial ou determinar
a sua instauração;
II - determinar a realização de citação, diligência, inspeção ou auditoria.
Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de mero
expediente.
A decisão ora recorrida contém duas partes, sendo uma de conteúdo decisório interlocutório e uma de mero expediente.
É decisão interlocutória a que indefere a cautelar requerida; em
relação a esta parte não se insurgiu o agravante, até porque sendo
ele o denunciado, tal decisão em tese não o prejudicou, de modo
que lhe faltaria interesse processual.
Quanto à parte que determina a tramitação sob o rito ordinário e
instrução pela área técnica, trata-se de despacho de mero expediente, que de acordo com o que estabelece o art. 153, parágrafo
único, não pode ser objeto de recurso.
Resulta que o recurso não pode ser reconhecido, eis que não é ca-
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bível por dirigir-se à parte da decisão constituída por despacho de
mero expediente, à luz do art. 153, § único da Lei Complementar
621/2012, combinado com os artigos 932 e 1001 do Código de
Processo Civil – Lei 13105 de 16/3/2015.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, divergindo da área técnica e do Ministério Público
de Contas, VOTO:
3.1 com fundamento no art. 161 c/c 162, §1º, inciso II da Lei
Complementar 621/2012, no sentido de não conhecer do presente
recurso de agravo, por ser incabível e, consequentemente, juridicamente impossível;
3.2 para que seja juntada aos autos do processo TC
10582/2015 cópia do documento de folhas 11 desses autos, referente à publicação no Diário Oficial de Marataízes do cancelamento de Concorrências Públicas e envio à área técnica
para instrução;
3.3 para que se dê ciência ao Agravante e em havendo o trânsito
em julgado destes autos, que sejam apensados ao processo TC
10582/2015, na forma parágrafo único do artigo 420 do Regimento
Interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2732/2016,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e três de
agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Com fundamento no art. 161 c/c 162, §1º, inciso II da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, não conhecer o presente Recurso de agravo, por ser incabível e, consequentemente, juridicamente
impossível;
2. Juntar aos autos do Processo TC-10.582/2015 cópia do documento de folhas 11 desses autos, referente à publicação no Diário
Oficial de Marataízes do cancelamento de Concorrências Públicas e
envio à área técnica para instrução;
3. Dar ciência ao agravante;
4. Apensar este agravo aos autos do Processo TC-10.582/2015, na
forma do parágrafo único do artigo 420 do Regimento Interno, após
o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de 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 e Sérgio
Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o dr. Luciano Vieira, procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 23 de agosto 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
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-853/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7067/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ASSUNTO - DENÚNCIA
RESPONSÁVEL - SIMONE CARVALHO TRANCOSO MODOLO
ADVOGADOS - FELIPE LOURENÇO BOTURÃO FERREIRA (OAB/ES
Nº 22.077), MARIANA TONIATO DE SOUZA SILVARES (OAB/ES Nº
16.300), RAPHAEL TEIXEIRA SILVA MARQUES (OAB/ES Nº 26.424),
RODRIGO KENNEDY GUIMARÃES COSTA (OAB/ES Nº 22.815) E
RODRIGO LISBÔA CORRÊA (OAB/ES Nº 14.588)
EMENTA
DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA
VELHA – CONTRATAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICOS COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – 1) CONHECER – PROCEDÊNCIA – 2) REJEITAR RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS – MULTA
– 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
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Versam os presentes autos sobre Denúncia formulada por cidadão
da Secretária de Cultura e Turismo do Município de Vila Velha, tendo
em vista contratações de shows artísticos da Banda Kalifa e Denise
Pontes com inexigibilidade de licitação, por intermédio da Sociedade Empresaria Nova Eventos LTDA ME. que supostamente não teria
exclusividade em relação aos artistas.
Determinei a notificação do Secretário Municipal de Cultura e Turismo à época, Sr. Wallace Millis da Silva que encaminhasse a esta
Corte de Contas cópia dos processos administrativos relativos às
contratações de espetáculos artísticos no exercício de 2014 por
meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM 1439/2014 (fls.
18-20), conforme proposta de encaminhamento da Manifestação
Técnica Preliminar MTP 466/2014 (fls. 11-16). A documentação foi
encaminhada intempestivamente a essa Corte conforme folhas 29
a 251 destes autos.
Encaminhados os autos à Secretaria Geral de Controle Externo,
a 5ª SECEX elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 1548/2014
(fl.255-262) onde apontou indício de irregularidade na contratação
de artistas violando a Lei de Licitações (art. 37, XXI da CF c/c artigos 2º e 25, III da Lei 8666/93), e sugeriu a citação da agente
responsável, senhora Simone Carvalho Trancoso Módolo.
Segue Decisão Monocrática Preliminar DECM 1878/2014 (fls.
264/265) pela citação da agente responsável para, no prazo de 30
(trinta) dias apresentar justificativas para a ocorrência indicada na
ITI 1548/2014.
Regularmente citada, a senhora Simone Carvalho Trancoso Módolo
apresentou seus esclarecimentos e documentos às folhas 280/546.
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas NEC, o qual elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 5448/2015 (fls. 549/555), opinando pela procedência da denúncia em razão da manutenção da seguinte inconsistência apontada na denúncia, sob responsabilidade da senhora
Simone Carvalho Trancoso Módolo, Secretária Municipal de Cultura
e Turismo de Vila Velha.
3.1.1 Contratação de artistas violando a lei de licitações
(Item 2.1 da Instrução Técnica Inicial ITI 1548/2014)
Infringência: Art. 37, XXI, da Constituição da República Federativa
do Brasil (CRFB) c/c artigos 2º e 25, inciso III, da Lei 8.666, de 21
de junho de 1993 (Lei de Licitações).
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (fls.
558/560) no Parecer PPJC 6807/2015.
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 integralmente o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva ITC 5448/2015 (fls. 549/555), e no Parecer do Ministério Público
de Contas (fls. 558/560), abaixo transcritos:
Da Instrução Técnica Conclusiva ITC 5448/2015:
“[...]
2. ANÁLISE TÉCNICA DO INDÍCIO DE IRREGULARIDADE
2.1 Contratação de artistas violando a lei de licitações
Infringência: Art. 37, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) c/c artigos 2º e 25, inciso III, da Lei 8.666, de
21 de junho de 1993 (Lei de Licitações).
Responsável:
SIMONE TRANCOSO MODOLO [Secretária Municipal de Cultura
e Turismo].
Conduta/Nexo: mesmo ciente da irregularidade de sua conduta,
ratificou as inexigibilidades de licitação e assinou os contratos sem
observar os requisitos do inciso III, Art. 25, da Lei 8.666/1993.
Dessa forma, permitiu que as contratações ocorressem ao arrepio
da lei.
Conforme a denúncia e a Instrução Técnica Inicial ITI 1548/2014, a
Secretaria de Cultura e Turismo de Vila Velha, através da empresa
Nova Ação Eventos Ltda. ME, contratou por inexigibilidade de licitação, com fulcro no art. 25, III da Lei 8.666/93, a apresentação da
banda Kalifa (processo 3.542/2014, contrato 19/2014) e a cantora
Denise Pontes (processo 3801/2014), para o carnaval de 2014.
Entretanto, observou-se que não ficou devidamente comprovado
nos autos a exclusividade da empresa Nova Ação Eventos Ltda.-Me
para a representação dos mencionados artistas.
Destaca-se que a Procuradoria Municipal alertou a obrigatoriedade
de se verificar a veracidade do contrato de exclusividade apresentado nos autos, orientando pela contratação direta com os artistas,
caso não comprovada.
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Acrescenta-se que no mesmo período outras prefeituras contrataram os mencionados artistas com intermédio de outra empresária.
A responsável apresentou os seguintes esclarecimentos:
Contudo mediante as recomendações da douta Procuradoria Municipal o setor administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo
adotou todos os cuidados para comprovar a veracidade da carta
de exclusividade da empresa Nova Ação Eventos Ltda.-ME o que,
na ocasião não restou dúvida quanto a exclusividade da empresa
junto ao artista a que se pretendia contratar. Insta frisar que, a
própria Procuradoria Municipal ao analisar os autos do processo n.º
3.801/2014 as fls. 61 corroborou o entendimento do TCU no que se
refere a não limitação da exclusividade aos dias correspondentes á
apresentação do artista e restrita a localidade do evento. Se houve
este entendimento pela douta Procuradoria Municipal, não havia o
que se questionar por parte desta Ordenadora de Despesa a prolatada Exclusividade, discorrendo ainda que naquele entendimento
via-se que aquele contrato se amoldava as disposições do TCU.
Na sequencia, recomendou a Procuradoria Municipal que fosse providenciada a veracidade da carta de exclusividade, entendeu este
Ordenador de despesas que muito embora ausente o registro no
cartório, a assinatura das partes e o reconhecimento das firmas em
cartório supriria tal item.
O pressuposto da contratação por inexigibilidade com a empresa
Nova Ação Eventos Ltda., teve como premissa: 1) Ter sido apresentada pela artista via carta de exclusividade como única representante exclusiva. 2)Fator determinante para o enquadramento da
inviabilidade da licitação, o fato de que determinados artistas não
se submetem a certames. 3) Os preços praticados pela Nova Ação
Eventos Ltda.-ME estar condizente com os preços praticados a guisa de outras contratações dos artistas por outros entes federados.
Ademais entende este Ordenador de despesas que para as contratações futuras deverá ser observado com mais afinco a exclusividade do empresário não se confundindo com a contratação por
intermédio de um terceiro.
Muito embora as contratações tenham se dado de forma subjetiva
os objetivos foram alcançados sem que houvesse prejuízo para o
erário municipal. O artista compareceu fielmente ao evento e os
preços praticados pela Nova Ação Eventos Ltda.-ME dentro dos preços praticados conforme já dito, pelos demais entes federados.
Análise
A irregularidade apresentada versa sobre a contratação por inexigibilidade de shows artísticos por intermédio de empresário, em
inobservância ao disposto no art. 25, III da Lei 8.666/93.
A Lei 8.666/93, em seu art. 25, III estabelece como um dos requisitos para fundamentar a contratação por inexigibilidade de artista,
a realização desta diretamente com o artista ou seu representante exclusivo.
A exclusividade deve ser comprovada nos autos. Para tal fim, o TCU
tem entendido que deve constar nos autos a cópia do contrato de
exclusividade entre o artista e o empresário devidamente registrado no cartório:
Acórdão Plenário TCU 96/2008:
9.5. determinar ao Ministério do Turismo que, em seus manuais
de prestação de contas de convênios e nos termos dessas avenças,
informe que:
9.5.1. quando da contratação de artistas consagrados, enquadrados na hipótese de inexigibilidade prevista no inciso III do art. 25
da Lei nº 8.666/1992, por meio de intermediários ou representantes:
9.5.1.1. deve ser apresentada cópia do contrato de exclusividade
dos artistas com o empresário contratado, registrado em cartório.
Deve ser ressaltado que o contrato de exclusividade difere da autorização que confere exclusividade apenas para os dias correspondentes à apresentação dos artistas e que é restrita à localidade do
evento;
9.5.1.2. o contrato deve ser publicado no Diário Oficial da União,
no prazo de cinco dias, previsto no art. 26 da Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, sob pena de glosa dos valores envolvidos;
Acórdão 1ª Câmara TCU 3826/2013:
9.2.2. instaure processo de Tomada de Contas Especial, quando
no exame da prestação de contas forem constatadas as mesmas
irregularidades aqui referidas, especialmente a seguinte, sujeita a
glosa: contratação de bandas de música, por meio de inexigibilidade de licitação, sob o fundamento da exclusividade de representação, com base na apresentação de “cartas”’ e de “declarações”
que supostamente atestariam a dita exclusividade, mas na verdade
não se prestam para tanto, o que só pode ser feito por meio de
contrato firmado entre artistas e empresários, devendo ainda constar registro em cartório, além de regular publicação,
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conforme as disposições contidas no termo de convênio, no item
9.5 do Acórdão nº 96/2008-TCU-Plenário e nos arts. 25, inciso III,
e 26, todos da Lei 8.666/93; (n.g)
No caso em concreto, seguindo o entendimento do TCU a procuradoria municipal orientou a administração municipal a verificar a
veracidade do contrato de exclusividade com o registro deste no
cartório, fls. 351/352, 353, 472, 475, 480 e 482/483. O que não
foi seguido.
Os esclarecimentos apresentados pela responsável não são suficientes para afastar a irregularidade apresentada.
Embora informe que “o setor administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo adotou todos os cuidados para comprovar a veracidade da carta de exclusividade da empresa Nova Ação Eventos
Ltda.-ME”, o mesmo não ficou demonstrado nos autos.
Em contrapartida, destacamos o Parecer de fls. 482/484, em que
a Procuradoria Municipal orienta a administração para instruir os
autos do processo 03801/2014 com o contrato de exclusividade
devidamente registrado em cartório, ou que se faça a contratação
diretamente com o artista.
Desta forma, não prospera a argumentação trazida nos autos pela
defendente. Mantém-se a irregularidade.
3. CONCLUSÃO
3.1 - Levando em conta a análise aqui procedida e as motivação
adotada nestes autos, que versa sobre Denúncia referente à irregular contratação por inexigibilidade de shows artísticos, realizada
pela Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Vila Velha,
opina-se, com base no inciso II, do artigo 95, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, pela PROCEDENCIA da presente, tendo em
vista o reconhecimento da seguinte irregularidade:
3.1.1 Contratação de artistas violando a lei de licitações
(Item 2.1 da Instrução Técnica Inicial ITI 1548/2014)
Infringência: Art. 37, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) c/c artigos 2º e 25, inciso III, da Lei 8.666, de
21 de junho de 1993 (Lei de Licitações).
Responsável:
SIMONE TRANCOSO MODOLO [Secretária Municipal de Cultura
e Turismo].
Conduta/Nexo: mesmo ciente da irregularidade de sua conduta,
ratificou as inexigibilidades de licitação e assinou os contratos sem
observar os requisitos do inciso III, Art. 25, da Lei 8.666/1993.
Dessa forma, permitiu que as contratações ocorressem ao arrepio
da lei.
3.2 - Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV,
da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
3.2.1. Rejeitar as razões de justificativas da senhora Simone Carvalho Trancoso Modolo, Secretária Municipal de Cultura e Turismo,
em razão do cometimento da irregularidade presentificada no subitem 2.1 desta ITC, sugerindo a aplicação de multa individual a ser
dosada na forma do artigo 135, caput e inciso II, da Lei Complementar Estadual 261/2012 (LOTCEES).
3.3. Por fim, sugere-se que seja dada ciência ao denunciante do
teor da Decisão final a ser proferida por este Egrégio TCEES.
Vitória, 24 de novembro de 2015.
[...]”
Do Parecer do Ministério Público de Contas:
“[...]
É cediço que para a contratação direta artista, mediante inexigibilidade de licitação, somente é admitida caso não haja dúvidas quanto à exclusividade do agente profissional a ser contratado.
Vale ressaltar que para que seja formalizada a declaração de exclusividade, necessário se faz o cumprimento do artigo 25, I, da lei
nº. 8.666/1993, verbis:
Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição, em especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a
licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
No caso vertente, a Unidade Técnica constatou-se que as contratações não foram realizadas com agente profissional exclusivo, mas
por meio de empresa do ramo que possuía cartas de exclusividades restrita a determinado território, situação que evidencia burla
ao princípio licitatório, vez que não preenche os requisitos legais
para a contratação direta estabelecidos no art. 25, III, da Lei nº.
8.666/93.
Aliás, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial, publicações no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo comprovam que a
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artista Dennise Pontes foi contratada por outros municípios capixabas por intermédio de empresa distinta daquela que a representou
perante o município de Vila Velha,.
Acerca do tema, cita-se o seguinte julgado do Tribunal Regional
Federal da 3ª Região:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO
QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA LIMINAR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. CONTRATAÇÃO DE
ARTISTAS PARA FESTIVAL CULTURAL POR MEIO DE EMPRESA
INTERMEDIÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE
INEXIGIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 25, III, DA LEI
DE LICITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A Prefeitura Municipal de
Paranapuã firmou o convênio com o Ministério do Turismo objetivando recursos públicos para realizar o “1º Festival Cultural de
Paranapuã”. Ocorre que a contratação de artistas junto à empresa “M. Sampaio Promoções Artísticas Ltda.” foi celebrado mediante
Processo de Inexigibilidade de Licitação. 2. Para configurar a hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no inciso III, do art.
25, da Lei de Licitações, a contratação dos artistas deve se dar
diretamente com o artista ou através do seu empresário exclusivo, que é aquele que gerencia o artista de forma permanente. A
figura do empresário exclusivo não se confunde com o mero intermediário na medida em que este detém a exclusividade limitada
a apenas determinados dias ou eventos. 3. No caso, os atestados
firmados pelos representantes legais dos artistas declaravam que
a exclusividade se limitava aos shows do dia 03 ou 04 de maio no
1º Festival Cultural de Paranapuã. 4. Assim, não foram preenchidos
os requisitos do inciso III do art. 25 da Lei nº 8.666/93 uma vez
que a contratação não foi diretamente com os artistas ou através
de empresário exclusivo, mas sim por meio de pessoa interposta.
5. Quanto ao periculum in mora, decorre da simples presença do
requisito inaugural (fumus boni iuris), já que a jurisprudência do
STJ localiza no § 4º do art. 37 da Constituição a base irretorquível
dessa providência, tão logo seja visível a verossimilhança das práticas ímprobas. 6. Agravo de instrumento provido para decretar a
indisponibilidade de bens dos agravados.
(TRF-3 - AI: 25817 SP 0025817-27.2012.4.03.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, Data de Julgamento: 25/07/2013, SEXTA TURMA)
Lado outro, vale lembrar que a exclusividade de representação do
artista deve ser comprovada por documento exime de dúvida, conforme entendimentos sumulados do Tribunal de Contas da União e
da Advocacia da União, cujos verbetes dispõem:
Súmula TCU n° 255/2010
“Nas contratações em que o objeto só possa ser fornecido por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, é dever do agente público responsável pela contratação a adoção
das providências necessárias para confirmar a veracidade da
documentação comprobatória da condição de exclusividade”.
Orientação Normativa AGU n° 16
“Compete à administração averiguar a veracidade do atestado de
exclusividade apresentado nos termos do art. 25, inc. i, da lei nº
8.666, de 1993”.
Salienta-se que se encontra dentre os deveres do administrador, o
respeito aos princípios que regem a administração pública – isonomia, legalidade, eficiência, impessoalidade, entre outros.
Vaticina José dos Santos Carvalho Filho que “o direito positivo não
confere apenas poderes aos administradores públicos. Ao contrário,
estabelece também certos deveres que devem ser por eles cumpridos para evitar que sejam responsabilizados pelo descumprimento.
A legislação nacional estabelece o processo licitatório como forma
básica para compra de bens e contratação de serviços pela administração pública, devendo este procedimento, visar efetivar a isonomia, garantindo a todos interessados a possibilidade de negociar
com os órgãos governamentais.
A desobediência a tal regra não constitui mera infração administrativa, pois a insuficiência de documentação sobre a representação
exclusiva do cantor por uma empresa constitui o crime tipificado
no art. 89 da Lei nº. 8.666/93, por burla à licitação, mormente
quando, como no caso concreto, a ordenadora de despesa restou
suficientemente alertada pelos órgãos de controle interno sobre a
necessidade de observância das formalidades para a caracterização
inexigibilidade da licitação, mas ainda assim os negligenciou.
Por todo o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja CONHECIDA a presente denúncia, para, no mérito, julgá-la PROCEDENTE, nos termos do art. 95, inciso II, da LC n.
621/12;
2 – com espeque no art. 135, inciso II e caput, da LC n. 621/12,
seja cominada multa pecuniária Simone Carvalho Trancoso Mo-
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dolo;
3 – seja expedida a determinação sugerida pelo NEC à fl. 238
(item 2.2.3), nos moldes do art. 57, inciso III, da LC n. 621/12.
Vitória, 8 de dezembro de 2015.
LUCIANO VIEIRA
Procurador
Ministério Público de Contas
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luciano Vieira, VOTO:
3.1 Pela PROCEDÊNCIA da denúncia, nos termos do art. 95, inciso
II, da LC n. 621/12, tendo em vista o reconhecimento da seguinte
irregularidade sob a responsabilidade da senhora Simone Carvalho
Trancoso Módolo – Secretária Municipal de Cultura e Turismo:
3.1.1. Contratação de artistas violando a lei de licitações
(Item 2.1 da Instrução Técnica Inicial ITI 1548/2014)
Infringência: Art. 37, XXI, da Constituição da República Federativa
do Brasil (CRFB) c/c artigos 2º e 25, inciso III, da Lei 8.666, de 21
de junho de 1993 (Lei de Licitações).
3.2 Rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela senhora Simone Carvalho Trancoso Modolo, em razão da irregularidade disposta nos itens 3.1.1 deste VOTO, com amparo no artigo 114, parágrafo único da Lei Complementar 621/2012 c/c artigo
207, §4º do RITCEES, e pela aplicação de multa correspondente a
R$3.000,00 (três mil reais), com amparo no artigo 135, II da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012 e art. 389, II do RITCEES;
3.3 Para que seja dada ciência ao Denunciante do teor da decisão
final a ser proferida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7067/2014,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia trinta de agosto
de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Conhecer a presente denúncia, para, no mérito, considerá-la
procedente, nos termos do art. 95, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 621/12, tendo em vista o reconhecimento da seguinte
irregularidade, sob a responsabilidade da senhora Simone Carvalho
Trancoso Módolo:
1.1. Contratação de artistas violando a lei de licitações (Item 2.1 da
Instrução Técnica Inicial ITI 1548/2014);
Infringência: Art. 37, XXI, da Constituição da República Federativa
do Brasil (CRFB) c/c artigos 2º e 25, inciso III, da Lei 8.666, de 21
de junho de 1993 (Lei de Licitações).
2. Rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela senhora
Simone Carvalho Trancoso Modolo, em razão da irregularidade disposta nos itens 3.1.1 do voto do relator, com amparo no artigo 114,
parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c o
artigo 207, § 4º, do Regimento Interno, aplicando-lhe multa correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo no artigo
135, II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 e art. 389, II,
do Regimento Interno;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento da multa aplicada, nos termos do art. 454, inciso I,
do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o
dr. Luciano Vieira, procurador-geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 30 de agosto 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 SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
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ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-854/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO -TC-3633/2015
JURISDICIONADO -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES
ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS -ERIMAR DA SILVA LESQUEVES, FABIANO ELIAS
VIEIRA E MARCO ANTÔNIO BAHIENSE AMARO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Marataízes, referente ao exercício de 2014,
sob a responsabilidade dos senhores Marco Antônio Bahiense Amaro, Fabiano Elias Vieira e Erimar da Silva Lesqueves.
Inicialmente, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
1393/2015 (fl. 17) noticiando a omissão de remessa de arquivos.
Consequentemente, exarei a Decisão Monocrática Preliminar
1332/2015 (fls. 19/20), notificando o gestor para encaminhamento da documentação faltante.
Após o encaminhamento de documentos (fls. 29/30), a 5ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório Técnico Contábil RTC 538/2015 (fls. 34/45) e a Instrução Técnica Inicial
2451/2015 (fl. 46), no qual foram constatados indícios de irregularidades, com proposta de citação aos responsáveis. Nesse sentido, foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar 26/2016
(fls. 48/50).
Devidamente citado, os responsáveis anexaram justificativas e documentos às fls. 64/85, 93/114 e 125/146.
Em seguida, a Secex Contas elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 1814/2016 (fls. 152/157), opinando pela regularidade
das contas quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 1333/2016 - fl. 161).
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 1814/2016 (fls. 152/157), abaixo transcrita:
2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 NÃO APROPRIAÇÃO DA DESPESA RELATIVA À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (Item 3.1.1 do RTC
538/2015)
Base Normativa: Arts. 37 e 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal/1988; art. 22, incisos I e II, c/c art. 30, inciso I, alínea
b, da Lei Federal 8.212/1991; art. 60 da Lei Federal 4.320/1964;
arts. 6º e 9º da Resolução CFC 750/1993 (com redação da Res.
CFC 1.282/2010); itens 1.3 e 1.6 da Resolução CFC 1.111/07 (com
redação da Res. CFC 1.367/2011).
Conforme relatado no RTC 538/2015:
Confrontando-se as informações do resumo anual da folha de pagamento (03.33 – FOLRGP) com as do balancete da execução orçamentária da despesa (03.15 – BALEXO) e com as do demonstrativo das contribuições previdenciárias patronais (03.34 – DEMCPA),
constata-se divergência na apropriação de despesas relativas às
Obrigações Patronais, em um total de R$ 11.186,08.
Valor da Contribuição Previdenciária Patronal,
conforme resumo anual da folha de pagamento
(03.33 – FOLRGP)
(-) Valor Empenhado e Liquidado relativo a
Obrigações Patronais, conforme balancete da
execução orçamentária da despesa (03.15 –
BALEXO) e demonstrativo das contribuições
previdenciárias patronais (03.34 – DEMCPA)
(=) Divergência

2.671.566,58
2.660.380,50

11.186,08

Fonte: Processo TC 3633/2015 - Prestação de Contas Anual/ 2014.
Resta injustificada a diferença na apropriação de obrigações patro-
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nais no montante de R$ 11.186,92, valor que a folha de pagamentos excede o balancete de execução orçamentária da despesa.
Diante de tal inconsistência, faz-se necessária a citação dos gestores responsáveis para apresentação de justificativas quanto aos
indícios de deficiências em lançamentos contábeis para apropriação
das obrigações previdenciárias.
JUSTIFICATIVA:
Os gestores informam que o setor de Recursos Humanos constatou
que emitiu o resumo anual de folha de pagamento de forma incorreta para a remessa para ao Tribunal de Contas. Após o fechamento
do exercício de 2014 houve alteração no cadastro da alíquota de
Base do INSS empresa no Sistema de Recursos Humanos, gerando
assim divergência entre o relatório e o valor remetido a contabilidade para pagamento.
E que após a correção da alíquota no sistema, o valor repassado ao
INSS ainda foi superior em R$ 41,17, o que acreditam ser diferença
de arredondamento do sistema. Assim, os gestores encaminharam
o relatório corrigido, conforme cópia em anexo, fls. 97/107.
ANÁLISE:
Após análise, verifica-se que as justificativas e a documentação são
pertinentes, já que os valores apresentados no resumo anual da
folha de pagamento, fls. 97/107, estão de fato muito próximos dos
apresentados no balancete da execução orçamentária da despesa
(03.15 – BALEXO) e com as do demonstrativo das contribuições
previdenciárias patronais (03.34 – DEMCPA), conforme demonstrado na tabela a seguir:
Valor da Contribuição Previdenciária Patronal,
conforme resumo anual da folha de pagamento
(fls.97/107)
(-) Valor Empenhado e Liquidado relativo a
Obrigações Patronais, conforme balancete da
execução orçamentária da despesa (03.15 –
BALEXO) e demonstrativo das contribuições
previdenciárias patronais (03.34 – DEMCPA)
(=) Divergência

2.660.339,33
2.660.380,50

41,17

Fonte: Processo TC 3633/2015 - Prestação de Contas Anual/ 2014.
Assim, considera-se afastada esta irregularidade, mesmo que exista uma divergência no valor de R$ 41,17.
2.2 DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR APURADO NOS INVENTÁRIOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONFRONTANDO-SE
COM OS SALDOS REGISTRADOS NO BALANÇO PATRIMONIAL
(Item 3.3.1 do RTC 538/2015)
Base Normativa: Art. 37 da Constituição Federal/1988; art. 96
da Lei Federal 4.320/1964; art. 82 da Lei Complementar Estadual
621/2012; art. 5º da Resolução TC 273/2014; art. 4º da Instrução
Normativa 28/2013.
Conforme relatado no RTC 538/2015:
Com base na Tabela 05, os saldos patrimoniais de bens móveis e
imóveis, conforme apresentado no Balanço Patrimonial (03.09 –
BALPAT), apresenta divergência significativa em relação ao valor
apurado no inventário de bens móveis (03.16 – INVMOV) e no inventário de bens imóveis (03.19 – INVIMO), conforme demonstra
a Tabela:
Tabela 05: Saldos patrimoniais de bens móveis e imóveis Em R$
1,00
Descrição da
conta
Estoque Almoxarifado
Bens Móveis
Bens Imóveis

Balanço
Patrimonial
598.447,65

Inventário

Diferença

598.447,65

0,00

4.413.847,77
5.563.172,29

4.338.584.10
4.594.207,63

75.263,67
968.964,66

Fonte: Processo TC 3633/2015 - Prestação de Contas Anual/ 2014.
Importante destacar que as divergências entre os valores registrados na contabilidade e aqueles levantados através dos inventários
devem ser saneados com o objetivo de manter a confiabilidade e a
verificabilidade dos registros.
No que tange aos bens móveis, constata-se que o valor contábil é
maior que o de inventário, em R$ 75.263,67. Quanto aos bens imóveis, constata-se que o valor contábil é maior que o de inventário,
em R$ 968.964,66.
Tais divergências não foram devidamente evidenciadas através do
resumo do inventário de bens móveis (03.17 – RESMOV) e resumo do inventário de bens imóveis (03.20 – RESIMO), quando os
demonstrativos comparam os respectivos saldos iniciais e finais,
assim como das movimentações de entradas e saídas, apuradas
pela contabilidade e pelos inventários de bens móveis e imóveis.
Ressalta-se que a Instrução Normativa TC 28/2013 estabelece a
obrigatoriedade de envio das informações referentes aos controles
www.tce.es.gov.br
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patrimoniais de bens móveis e imóveis, com base em inventários e
controle de almoxarifado. Neste mesmo sentido estabelece a Resolução TC 280/2014, item 4 do Anexo Único, acerca do prazo limite
de 31 de dezembro de 2014 para o reconhecimento, mensuração e
evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis.
Dessa forma, identificadas divergências entre o levantamento dos
inventários de bens móveis e imóveis, recomenda-se a citação dos
gestores responsáveis para que apresentem justificativas quanto
à ausência de medidas hábeis ao saneamento das distorções detectadas entre os registros contábeis e os valores levantados nos
inventários de bens móveis e imóveis.
JUSTIFICATIVA:
Os gestores alegam em relação aos itens 3.3.1 e 4, que o inventário de bens móveis encaminhado já está líquido, deduzidos das depreciações ocorridas dentro do exercício que equivalem exatamente
ao valor de R$ 75.263,76 apresentado como divergência. E que no
balanço patrimonial esta diferença vem abaixo dos bens móveis
como conta redutora. Assim, conforme os gestores, os valores atuais correspondem a R$ 4.338.584,19 em ambos os relatórios. E o
que difere um do outro é apenas a forma apresentada.
Já em relação aos bens imóveis, os gestores alegam que realmente
apresentam a diferença de R$ 968.964,66, que correspondem às
obras em andamento conforme balanço patrimonial detalhado, fl.
85. E que neste caso o valor somente será incorporado ao inventário após a conclusão das obras, motivo pelo qual a contabilidade
diverge do patrimônio.
ANÁLISE:
Após análise, verifica-se que as justificativas são pertinentes, visto
que os valores apresentados na conta bens móveis no imobilizado
do Balanço Patrimonial não são deduzidos das contas retificadoras,
nesse caso, a conta de depreciação acumulada.
Em relação aos bens imóveis, verifica-se que as justificativas também são pertinentes, já que a diferença de R$ 968.964,66, correspondem às obras em andamento e que o valor somente será
incorporado ao inventário após a conclusão das obras, motivo pelo
qual a contabilidade diverge do patrimônio.
Vale ressaltar, que o imobilizado será apresentado já líquido da
depreciação e amortização acumuladas, evidenciando os saldos dos
bens móveis e imóveis, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP.
Assim, verifica-se que o Balanço Patrimonial evidencia, quantitativamente e qualitativamente, a situação patrimonial da entidade
pública.
Em relação ao MONITORAMENTO, verifica-se que foi realizado
inventário observando o estabelecido nas normas deste Tribunal de
Contas, apesar das divergências apontadas nos saldos contábeis
dos bens móveis e imóveis, como demonstrado neste item.
Com isso, considera-se que as justificativas são suficientes para
afastar esta irregularidade.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, VOTO por julgar REGULARES as contas dos senhores Marco Antônio Bahiense Amaro, Fabiano Elias Vieira e Erimar da Silva Lesqueves
frente ao Fundo Municipal de Saúde de Marataízes no exercício
de 2014, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação aos responsáveis, nos termos
do artigo 85 do mesmo diploma legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3633/2015,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia trinta de agosto
de dois mil e dezesseis, à unanimidade, julgar regular a Prestação
de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Marataízes, sob a
responsabilidade dos senhores Erimar da Silva Lesqueves, Fabiano
Elias Vieira e Marco Antônio Bahiense Amaro, relativas ao exercício
de 2014, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando-lhes a devida quitação, com fulcro no artigo 85
do mesmo diploma legal, nos termos do voto do relator, conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos
Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e a conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Luciano
Vieira, procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 30 de agosto de 2016.
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CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-832/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO -TC-5382/2012 (APENSOS: TC-4497/2002, TC5076/2002, TC-2964/2009 E TC-2493/2011)
JURISDICIONADO -COMPANHIA DE MELHORAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI - CODEG
ASSUNTO -EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE -MARCUS VENÍCIUS FONSECA DE MACEDO
ADVOGADO -HELTON FRANCIS MARETTO (OAB/ES 14.104)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC-069/2009 – QUITAÇÃO E SANEAMENTO PARA MARCOS VENÍCIUS FONSECA DE MACEDO – QUITAÇÃO PARA
VALÉRIO NUNES BASTOS – ANEXAR CÓPIAS AO PROCESSO
TC-4497/2002.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos
pelo Sr. Marcus Venícius Fonseca de Macedo, Diretor de Desenvolvimento da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari – CODEG, referente ao exercício de 2001.
Inconformado com a decisão prolatada no Acórdão TC-069/2009
(fls. 619/624 do processo TC-4497/2002 – PCA/2001 – CODEG,
autos em apenso), que o apenou com multa correspondente a
500 VRTE a ser recolhida ao Tesouro Estadual, bem como a cada
um dos demais responsáveis naquele feito – Sra. Marleti Mocelin
Dias Coelho, e os Srs. Valério Nunes Bastos, Eduardo José Ribeiro e Ademir Ferreira da Cruz –, o Sr. Marcus Venícius Fonseca
de Macedo interpôs Recurso de Reconsideração (Processo TC2964/2009, em apenso), o qual foi conhecido, e, no mérito, negado provimento, por meio do Acórdão TC-192/2011, mantendose integralmente os termos do Acórdão TC-069/2009.
Ressalte-se que, o interessado opôs os presentes Embargos de
Declaração (TC-5382/2012), e ainda, outro Embargos de Declaração (TC-2493/2011, em apenso). No caso em tela, o presente feito foi conhecido, e, no mérito, negado provimento, conforme os termos do Acórdão TC-308/2012; com relação ao TC2493/2011, não foi conhecido por meio do Acórdão TC-322/2011,
entretanto, em ambos os casos, foi mantido integralmente os
termos do Acórdão TC-069/2009.
Compulsando os autos, depreende-se do Acórdão TC-123/2012
(fls. 695/700, do processo TC-4497/2002), que, por maioria dos
Conselheiros, foi considerado saneado o processo referente
a Sra. Marleti Mocelin Dias Coelho (Diretora Técnica da CODEG/2001), dando-lhe a devida quitação, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto.
Diante da inexistência do recolhimento espontâneo do valor estipulado, os autos foram à Secretaria do Ministério Público de Contas para proceder à execução judicial da decisão desta Corte de
Contas. Sendo assim, foi solicitado ao Gerente de Arrecadação e
Cadastro – SEFAZ, a inscrição em dívida ativa do débito imputado
aos responsáveis aqui elencados, Senhores Valério Nunes Bastos,
Marcus Venícius Fonseca de Macedo, Eduardo José Ribeiro e Ademir Ferreira da Cruz, dessa forma, foram anexados aos presentes
autos os processos SEP números 55224598, 55224431, 55224067
e 55224709.
Às fls. 36/37, a Secretaria do Ministério Público de Contas lançou o Termo de Verificação Nº 089/2015, no qual verificou
que a multa inscrita por meio da Certidão em Dívida Ativa – CDA
6168/2011, em nome do Sr. Marcos Venícius Fonseca de Macedo, foi quitada em 23/12/2013, conforme se comprova pelo DUA
nº 1652874701, fls. 33/34 e 38.
Os presentes autos foram encaminhados a este gabinete, com fundamento no artigo 288, § 4º, do RITCEES. Assim sendo, considerando que foi cumprida a decisão proferida pelo Acórdão TC069/2009, com o recolhimento integral do valor constante na
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CDA nº 6168/2011, VOTO, com base no art. 288, c/c o art. 440,
I, ambos do RITCEES – Res. 261/2013, pela QUITAÇÃO ao Senhor
MARCOS VENÍCIUS FONSECA DE MACEDO, bem como pelo SANEAMENTO das irregularidades, nos termos do artigo 481 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Importa registrar que, a Secretaria do Ministério Público de Contas
emitiu o Termo de Verificação nº 088/2015 (fl.711, do processo TC-4497/2002), no qual verifica que a multa inscrita por meio
da Certidão em Dívida Ativa – CDA 6110/2011, em nome do Sr.
Valério Nunes Bastos, foi quitada em 16/01/2015, conforme se
comprova pelo DUA nº 1857496318, fls. 708/709 e 713.
Portanto, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual, VOTO, também, nesta oportunidade, nos termos
do art. 288, c/c o art. 440, I, da Res. 261/2013, pela QUITAÇÃO ao Senhor VALÉRIO NUNES BASTOS (Diretor Presidente
da CODEG/2001), devendo ser extraídas cópias do presente voto
e respectiva decisão, para serem juntadas ao processo correspondente – TC-4497/2002.
Que os autos retornem à Secretaria do Ministério Público de
Contas, conforme o requerido, para acompanhamento da cobrança
em nome dos Senhores Ademir Ferreira da Cruz e Eduardo José
Ribeiro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5382/2012,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e três
de agosto de dois mil e dezesseis, sem divergência, nos termos do
voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Dar a quitação ao senhor Marcos Venícius Fonseca de Macedo,
com base no art. 288, c/c o art. 440, I, ambos do RITCEES – Res.
261/2013, bem como pelo saneamento das irregularidades,
nos termos do artigo 481 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
2. Dar a quitação ao senhor Valério Nunes Bastos (Diretor Presidente da CODEG/2001), nos termos do art. 288, c/c o art. 440, I,
do Regimento Interno, devendo ser extraídas cópias do presente
voto e respectiva decisão, para serem juntadas ao processo correspondente – TC-4497/2002, conforme Termo de Verificação nº 088/2015 (fl.711, do processo TC-4497/2002), no qual se
verifica que a multa inscrita por meio da Certidão em Dívida Ativa –
CDA 6110/2011, do referido, foi quitada em 16/01/2015, conforme se comprova pelo DUA nº 1857496318, fls. 708/709 e 713;
3. Retornar os autos à Secretaria do Ministério Público Especial
de Contas para acompanhamento da cobrança em nome dos srs.
Ademir Ferreira da Cruz e Eduardo José Ribeiro.
Absteve-se de votar, por impedimento, o sr. conselheiro Domingos
Augusto Taufner.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, José Antônio Almeida Pimentel, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio
Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-855/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2741/2007 (APENSO: TC-5580/2007)
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - BENEDITO VOSS NETO E SILVANA GALLINA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2006
– REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:

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

Página 12
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Instituto de Atendimento Sócio Educativo do Espírito Santo – IASES,
referente ao exercício financeiro de 2006, sob a responsabilidade
da Sra. Silvana Gallina e do Sr. Benedito Voss Neto.
Importa ressaltar que, conforme Decisão – Plenário 01180/20161 (fls.810/811), nos termos do voto de nossa relatoria, com base
no art. 157, §3º do RITCEES, o Plenário deste Tribunal, à unanimidade, rejeitou as alegações de defesa dos responsáveis, imputando-lhes ressarcimento de R$ 571,64 (quinhentos e setenta e um
reais e sessenta e quatro centavos), de forma solidária; cientificando-os de que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo,
hipótese em que as contas serão julgadas regulares com ressalva
e lhes será dada quitação; e ainda, que não caberá recurso de decisão preliminar que converterá o processo em tomada de contas
especial, rejeitando as alegações de defesa, nos termos do art. 398
do RITCEES.
Às fls. 823/824, a Secretaria Geral do Ministério Público de Contas
emite o Termo de Verificação 0018/2016-8, no qual certifica
que a Sra. Silvana Gallina e o Sr. Benedito Voss Neto recolheram a
importância de R$ 571,64, de forma solidária, referente ao ressarcimento estipulado por meio da Decisão TC – 01180/2016-1, conforme se comprova através da documentação de fls.819/820 e 825.
O Ministério Público Especial de Contas manifesta-se através
de Parecer da lavra do Procurador Luciano Vieira, fl. 827, e diante ao que expõe, pugna sejam as contas julgadas regulares com
ressalva, expedindo-se quitação aos responsáveis, com posterior
arquivamento dos autos.
Diante do exposto, tendo em vista o cumprimento pelos responsáveis da liquidação tempestiva do débito, VOTO pela REGULARIDADE COM RESSALVA da Prestação de Contas Anual apresentada
pela Senhora Silvana Gallina (Diretora Presidente), e pelo Senhor
Benedito Voss Neto (Diretor Administrativo), do IASES – Instituto de Atendimento Sócio Educativo do Espírito Santo, referente
ao exercício de 2006, dando-lhes a devida QUITAÇÃO, com base
nos artigos 84, II, e 87, §2º da Lei Complementar 621/2012, c/c o
artigo 157, §4º do RITCEES.
Após o trânsito em julgado dos presentes autos, arquive-se na
forma regimental.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2741/2007,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia trinta de agosto
de dois mil e dezesseis, à unanimidade, julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do Instituto de Atendimento
Socioeducativo do Espírito Santo - IASES, relativa ao exercício de
2006, sob a responsabilidade dos srs. Benedito Voss Neto e Silvana
Gallina, dando-lhes a devida quitação, com base nos artigos 84,
II, e 87, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, c/c o
artigo 157, § 4º, do Regimento Interno, arquivando-se os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator,
conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o
Dr. Luciano Vieira, procurador-geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 30 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 726/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-12950/2015
JURISDICIONADO - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
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ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
RESPONSÁVEL - DENISE DE MOURA CADETE GAZZINELLI CRUZ
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN – IMPROCEDÊNCIA – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1. RELATÓRIO
Trata-se de Representação, com pedido de provimento cautelar,
formulada pela empresa INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, em face de possíveis irregularidades havidas no procedimento licitatório promovido pela CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento através da Concorrência Pública
20/2015, que tem como objeto a “Contratação de empresa para
execução das obras e serviços relativos à operação e Manutenção
das Estações de Tratamento de Esgotos Domésticos – ETEs e Estações Elevatórias de Esgoto Bruto – EEEBs que recalcam esgotos
diretamente para essas estações, dos Sistemas de Esgotamento
Sanitário De Aeroporto, Bandeirantes, Araçás, Mulembá 1, Mulembá Ampliação e da Estação prevista em projeto de expansão da
CESAN (Guarapari Centro) e seus devidos emissários e Estações
Elevatórias de Esgoto Tratado – EEET’s”.
O feito foi submetido ao Relator, que prolatou a Decisão Monocrática Preliminar DECM 2171/2015 às fls. 1621, determinando a
notificação da representada para prestar as informações quanto
aos itens questionados na peça vestibular, e, em atendimento esta
prestou esclarecimentos às fls.1625/3353.
Em principio o feito foi remetido ao Núcleo de Cautelares (NCA),
que após analise, enviou ao Núcleo de Engenharia e Obras Públicas (NEO), por ser matéria atinente aquele setor, que se manifestou a respeito do item apontado na inicial, através da Manifestação Técnica Preliminar MTP 1066/2015, fls. 3356-3364.
Em seguida se manifestou o Núcleo de Cautelares através da MTP
02/2016, fls. 3366/3369, concluindo pela improcedência da representação.
Os autos então, foram encaminhados ao Núcleo de Cautelares – NCA, para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva.
2. ANÁLISE TÉCNICA
O Núcleo de Cautelares, através da Manifestação Técnica Preliminar
MTP 02/2016, examinou todos os fatos e peças processuais contidos nos autos, análise esta que, face ao seu teor elucidativo, me
permito reproduzir:
[...]
2 – DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA CAUTELAR
São pressupostos genéricos e essenciais para a concessão de qualquer espécie de tutela antecipada: a existência de prova inequívoca
que conduza a um juízo de verossimilhança sobre alegações aliado
ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
No caso em tela, não se vislumbra a irregularidade.
Quanto à primeira suposta irregularidade, ratificamos a manifestação MTP 1066/2015 do NEO que concluiu pela improcedência no
subitem 3.1 (fl. 3360).
Quanto à segunda suposta irregularidade, a Representante alega
que na habilitação e classificação da empresa CENTROPROJEKT:
Houve descumprimento do item 3.1.1.1, alínea “l” do Edital, pois
teria deixado de apresentar “Declaração de que possui em seu
quadro permanente profissional(is) devidamente inscrito(s) e regular(es) perante o CREA o(s) qual(is) se responsabilizará(ão) pela
execução dos trabalhos”;
Restou configurada a ausência de apresentação pela empresa CENTROPROJEKT de “certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar do presente certame” ainda que estivesse em
situação de recuperação judicial.
O NEO se manifestou (MTP 1066/2015) sobre o ponto “a”, concluindo pela improcedência (fl. 3361/3362), entendimento esse que
ratificamos in totum.
Com relação ao item “b”, também não vislumbramos indício da suposta irregularidade.
Afirma a Representante que a CENTROPROJEKT deveria ter apresentado no caso certidão emitida pela instância judicial, mas a empresa apresentou apenas a ordem judicial autorizadora para que
a empresa em recuperação judicial possa participar de licitações.
Verifica-se na análise dos autos que a CESAN acertadamente dispensou o rigorismo excessivo na análise das documentações de
forma, a bem do interesse público, atingindo, no entanto, o objetivo
que no caso é reconhecer, que através de uma decisão judicial, a
empresa tinha autorização para participar de licitação.
Destaca-se que a presente manifestação técnica se limitou
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a analisar a irregularidade descrita na inicial (fls. 01/17).
Dessa forma, em sede de manifestação preliminar, entende-se que
não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela
antecipada pleiteada pela Representante.
Além disso, por economia processual, considerando a análise
exaustiva da irregularidade, opina-se pela improcedência do pleito,
com a consequente remessa dos autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC) para elaboração da Instrução
Técnica Conclusiva, na forma do art. 311, § 2º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (RITCEES),
Resolução TC nº 261/2013.
3 - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante ao exposto, submeto a consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 – Nos termos do art. 307, § 3º do RITCEES, seja indeferida a
medida cautelar, visto que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela antecipada no caso concreto;
3.2 – Seja considerado improcedente o pleito com a consequente remessa dos autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas (NEC) para elaboração da Instrução Técnica Conclusiva
(ITC), na forma do art. 311, § 2º c/c art. 47, III, “e” do RITCEES.
Sugere-se que se dê CIÊNCIA à Representante do teor da decisão
a ser proferida, conforme mandamento do art. 307, §7º RITCEES.
Como se observa de todo conteúdo da Manifestação Técnica Preliminar MTP 02/2016, os técnicos concluíram pela inexistência de
qualquer irregularidade a ser apenada por este Tribunal.
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Por todo o exposto e com base no inciso I, do artigo 95 c/c
artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se
que seja reconhecida a IMPROCEDÊNCIA da presente representação, tendo em vista a ausência de indícios de irregularidade quanto
aos fatos representados.
3.2 Sugere-se, por derradeiro, que seja dada CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão final a ser proferida conforme art. 307,
§7º, da Res. TC 261/2013 (Reg. Interno).
O Ministério Publico de Contas, instando a se manifestar –
(fls.3377), o fez através do Sr. Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, (fls.3379), através do parecer nº 00358/2016-1,
anuindo a proposta técnica constante na ITC 1074/2016-3 –
(fls.3372/3375).
É o relatório.
II-FUNDAMENTAÇÃO
Há dois pressupostos para que as providências cautelares sejam
concedidas, são eles:
“fumus boni iuris” (fumaça do bom direito), quando a parte requer
a segurança do provável direito existente.
“periculum in mora” (perigo da demora), quando há o risco da parte
ser prejudicada em razão da demora do processo em atingir o seu
resultado.
Sendo preenchidos esses pressupostos como requisitos para a aceitação do processo cautelar, o magistrado não poderá optar por conceder ou não a tutela cautelar.
O tempo tem influência implacável no processo, pois este requer
tempo e, muitas vezes, esse tempo acaba influenciando de forma
negativa ao processo, isso porque um bem pode ser deteriorado e
o processo cautelar pode garantir a segurança desse bem, evitando
a influência negativa do tempo.
Foi neste contexto que o órgão técnico se baseou para propor o
indeferimento do pedido, a saber:
ANÁLISE DOS PONTOS REPRESENTADOS
Da suposta habilitação e classificação ilegal da empresa RIOVIVO.
Análise:
Este ponto trata do mesmo assunto analisado no processo TC
12092/2015, onde foi considerado improcedente.
Ante o exposto e em respeito aos princípios da celeridade e economia processual, este ponto não será analisado novamente neste
processo, sendo considerado, portanto IMPROCEDENTE.
Da suposta habilitação e classificação ilegal da empresa
CENTROPROJEKT.
A Representante alega duas supostas irregularidades na habilitação
e classificação da empresa CENTROPROJEKT:
a) Descumprimento do item 3.1.1.1, alínea “l” do Edital, pois teria
deixado de apresentar “Declaração de que possui em seu quadro
permanente profissional (is) devidamente inscrito (s) e regular(es)
perante o CREA o(s) qual (is) se responsabilizará (ão) pela execução dos trabalhos”;
b) Ausência de apresentação pela empresa CENTROPROJEKT de
“certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique
que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar do presente certame” ainda que estivesse em situação de
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recuperação judicial.
Análise:
A análise desta manifestação técnica limitar-se-á ao item “a)”,
pois a matéria tratada no item “b)” tem caráter eminentemente jurídico.
Em resposta ao termo de notificação, a CESAN encaminhou justificativas sobre este ponto com o seguinte teor:
b) “A CENTROPROJECKT descumpriu o item 3.1.1 “1” do Edital, pois
deixou de apresentar “Declaração de que possui em seu quadro
permanente profissional(is) devidamente inscrito (s) e regular (es)
perante o CREA o(s) qual(is) se responsabilizará(ão) pela execução
dos trabalhos.”
Alega a impetrante que a impetrada não apresentou a declaração
exigida no item 3.1.1, “1’, a seguir transcrita:
1) Declaração de que possui em seu quadro permanente profissional(is) devidamente inscrito(s) e regular(es) perante o CREA o(s)
qual(is) se responsabilizará(ão) pela execução dos trabalhos;
De fato a empresa não apresentou referida declaração, mas apresentou o Termo de Compromisso exigido no item 3.1.1, “m”, e o
Contrato de prestação de serviços firmado com a engenheira MARCIA FERRI, CREA-ES 5.609-D, suprindo a exigência do item 3.1.1,
“1”, dispensando-se rigorismos excessivos no julgamento do certame.
Reforça-se a existência de precedentes e manifestações doutrinárias a respeito da vedação quanto apego descabido a um rigorismo
formal excessivo nas licitações públicas, a ser coibido pela Administração, citando jurisprudências:
[...]
Constata-se assim que inexistiu qualquer irregularidade no julgamento proferido.
Verifica-se na análise aos autos que a CESAN acertadamente dispensou o rigorismo excessivo na análise das documentações de
forma a, a bem do interesse público, garantir a presença de um
número maior de propostas válidas.
Ademais, a documentação apresentada pela empresa cumpre o objetivo ao qual se prestava o item 3.1.1.1 “l” do edital; Demonstrar
a presença de um profissional responsável pela execução dos trabalhos.
Ressalta-se que a própria Representante beneficiou-se do princípio
do formalismo moderado, utilizado em seu favor quando do julgamento pela CESAN dos recursos às fls. 3182/3183, momento no
qual não se insurgiu contra aquela decisão.
Ante o exposto, considera-se este ponto IMPROCEDENTE.
CONCLUSÃO: Compulsando a representação tenho que o órgão
técnico agiu com acerto ao indeferir o pleito, haja vista que a decisão tratou da matéria de forma adequada e em alinho com o
magistério jurisprudencial desta Corte, restando claro, que a representação em exame deva ser improvida.
Tanto a competência constitucional de controle externo conferido
aos Tribunais, quanto à competência legal - (Lei n. 8.443/1992 e
Lei n. 8.666/1993, art. 113, § 1º) estão direcionadas à tutela do
interesse público, e não a proteção de interesses particulares ou
privados dissociados do interesse público.
III. DISPOSITIVO
Não tendo, portanto, se confirmado as pretensas irregularidades noticiadas na peça de ingresso, acompanho as conclusões da unidade técnica – fls.491/499 e do Ministério Público
Especial de Contas – fls.502, e, obedecidos todos os trâmites
processuais legais, com fulcro no artigo 95, inciso I, e 99, §2°,
ambos da Lei Complementar nº 621/2012, submeto a matéria à
apreciação do Egrégio Plenário, VOTO nos seguintes termos:
1 – Pela improcedência total da presente representação, considerando não ter havido quaisquer irregularidades apontadas pela
Representante.
2- Pela ciência do Representante do teor do acórdão a ser proferido nos termos do Art.º 307, §7º da Resolução nº261/2013.
3- Pela remessa dos autos, após a confecção do acórdão deste
julgamento, ao ilustre membro do Ministério Público de Contas nos
termos do Art.º 62, parágrafo único da LC 621/2012.
4 – Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos, com fulcro no Artº 207, III, da Resolução TC n°
261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-12950/2015,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezenove de
julho de dois mil e dezesseis, à unanimidade, considerar improcedente a presente representação, considerando não ter havido
quaisquer irregularidades apontadas pela Representante, dando ciência ao representante, e arquivando-se os presentes autos após
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o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro
Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os senhores conselheiros 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 a senhora conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, procuradorgeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 19 de julho 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
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 859/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO           -TC-1770/2009 (APENSO: TC-4938/2009)
JURISDICIONADO -SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG
ASSUNTO          -PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL -CÉSAR ROBERTO COLNAGHI
ADVOGADOS -JOSÉ CARLOS STEIN JR. (OAB/ES 4.939), LUCIANO
DAMASCENO DA COSTA (OAB/ES 8.195) E STELA MARA CARDOSO
REIS (OAB/ES 17.553)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2008 – 1) REGULAR COM RESSALVAS – QUITAÇÃO – 2) DETERMINAÇÃO – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO
Tratam os autos Prestação de Contas Anual (Contas de Gestão) da
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e
Pesca - SEAG, referente o exercício de 2008, cuja responsabilidade
pela gestão dos atos administrativos, financeiros, orçamentários e
patrimoniais coube ao Sr. César Roberto Colnaghi.
A Prestação de Contas foi encaminhada pelo senhor Ricardo Ferreira dos Santos, através do ofício OF./SEAG/GSEC/Nº 447/2009,
conforme fl. 01, e juntou os documentos de fls. 02/879.
A área técnica elaborou a Análise Inicial de Conformidade – AIC
9/2009 (fls. 880/885), oportunidade em que assinalou que as contas apresentadas estavam aptas para análise e instrução técnica
na forma regimental. Em seguida foi elaborado o Relatório Técnico
Contábil – RTC 196/2009 (fls.886/888) que opinou pela regularidade das contas apresentadas.
Após, verifica-se que a Instrução Técnica Conclusiva ITC 1365/2010
(fls. 890/909) opinou pela regularidade com ressalva das contas da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, referente ao exercício de 2008, de responsabilidade do Sr. César Roberto Colnaghi.
Em sequência ao trâmite regimental, os autos foram encaminhados
ao representante do Ministério Público Especial de Contas que, na
pessoa do Dr. Luciano Vieira, lançou parecer às fls. 914/926, manifestando-se pela irregularidade das contas, senão vejamos:
III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, pugna o Ministério Público Especial de Contas:
a) pela manutenção dos apontes de irregularidades constantes dos
itens II.1.1, II.1.2, II.1.3, II.2.1, II.2.2, II.3.1 da Instrução Técnica Conclusiva nº 1365/2010, julgando IRREGULARES as contas da
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e
Pesca – SEAG, sob responsabilidade de César Roberto Colnaghi,
referente ao exercício de 2008, na conformidade do artigo 59, III,
“a” e “b”, da LC 32/93; e,
b) pela remessa imediata de cópia integral dos autos TC-1770/2009
e TC-4938/2009, independentemente do resultado do julgamento
das presentes contas, ao Ministério Público Estadual, tendo em vista a possível prática de ato de improbidade administrativa e crime
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previsto na Lei nº. 8.666/93.
Houve sustentação oral na data de 26 de janeiro de 2012, conforme se verifica nas notas taquigráficas de fls. 954/957. A seguir, foi
elaborada pelo corpo técnico a Manifestação Técnica de Defesa –
MTD 13/2012 (fls. 961/979) que opinou pela irregularidade das
contas em análise.
Novamente os autos seguiram ao Ministério Público de Contas que
exarou a manifestação de fls. 982, oportunidade em que reiterou
o parecer ministerial de fls. 914/926.
Após vieram os autos conclusos.
Importante registrar que os autos principais (TC 1770/2009) foram
apensados ao processo TC 4938/2009 (Auditoria) que conta com a
Instrução Técnica Inicial de fls. 661/669 e os documentos apresentados pelo responsável às fls. 684/698.
É o relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Compulsando os autos, verifica-se que a ITC nº 1365/2010 apurou
os seguintes indícios de irregularidade:
Mudança nas especificações do objeto sem nova republicação do edital. (Base Legal: § 4º do artigo 21, da Lei 8666/93)
– Processo SEP 40763692
Acerca deste indício de irregularidade, adiro a manifestação técnica
contida na ITC nº 1365/2010, uma vez que não houve alteração
no objeto especificado no edital, apenas o esclarecimento de uma
dúvida levantada por um dos licitantes.
Portanto, como não houve impugnação ao edital por parte de nenhum dos competidores e a resposta ao questionamento foi devidamente publicada no site de licitações, considero que a dúvida levantada foi devidamente divulgada e esclarecida, o que permitiu que a
licitação continuasse sem ter seu caráter competitivo prejudicado.
Dessa forma, afasto a irregularidade.
Ausência de licitação (Base Legal: art. 37, inciso XXI da
CF/88 e artigo 2º da Lei 8666/93) – Processo SEP 42101662
Conforme assinalado pelo corpo técnico na ITC nº 1365/2010, as
alegações da defesa não são satisfatórias para afastar tal irregularidade, uma vez que, utilizando-se de um termo aditivo a um contrato firmado num momento anterior, a SEAG efetuou uma segunda
contratação, com valor superior ao definido em lei para a realização
de licitação.
Tal fato não prestigia à legislação sobre o assunto, pois a lei estabelece que, a partir de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a Administração Pública, ao realizar contratações com terceiros, deve efetuá-las
através de procedimento licitatório. Portanto, a segunda contratação realizada, no valor de R$ 16.905,00 (dezesseis mil novecentos
e cinco reais), na verdade, foi realizada de maneira direta, o que
não observa o artigo 2º, da Lei 8666/93 e o artigo 37, inciso XXI da
Carta Magna de 1988.
Portanto, mantenho a irregularidade.
Ausência de licitação (Base Legal: art. 37, inciso XXI da
CF/88 e artigo 2º da Lei 8666/93) – Processo SEP 42102375
Conforme descrito pelo corpo técnico na ITC nº 1365/2010, a justificativa não afasta a irregularidade em análise, pois utilizando-se
de um termo aditivo a um contrato firmado num momento anterior,
a SEAG efetuou uma segunda contratação, com valor superior ao
definido em lei para a realização de licitação.
Tal fato não observa à legislação sobre o tema que estabelece que,
a partir de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a Administração Pública,
ao realizar contratações com terceiros, deve efetuá-las através de
procedimento licitatório. A segunda contratação realizada, no valor
de R$ 15.120,00 (quinze mil cento e vinte reais), na verdade, foi
realizada de maneira direta e, portanto, deixou de observar o artigo 2º, da Lei 8666/93, bem como o artigo 37, inciso XXI da Carta
Magna de 1988.
Portanto, mantenho a irregularidade.
Descumprimento de cláusula contratual (Base Legal: artigo
66, da lei 8666/93) - Processo SEP 42101662
Conforme apontado pela área técnica na ITC nº 1365/2010, a argumentação colacionada pela defesa não refuta a irregularidade
supramencionada. De acordo com relatório elaborado pela equipe
de auditoria desta Corte de Contas, foi realizado aditivo contratual
sem a manifestação da Procuradoria Geral do Estado - PGE, o que
não observa cláusula contratual a seguir transcrita:
“CLÁUSULA DÉCIMA – o presente contrato poderá ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei nº 8666/93, após manifestação formal da Procuradoria Geral do Estado.”
Ademais, o termo aditivo faz referência a evento distinto do mencionado no objeto contratual. O objeto contratual refere-se à contratação de empresa para realização do “I Encontro Estadual da
Juventude Rural”. O termo aditivo, por sua vez, inclui um segundo
evento (“4ª Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do Es-
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pírito Santo – FEAFES”) neste primeiro.
O artigo 66 da Lei 8666/93 aduz:
Art. 66 – O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes,
de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total
ou parcial.”
Como o dispositivo consagra o princípio geral da obrigatoriedade
das convenções, é dever de cada uma das partes cumprir fielmente
as determinações previstas no contrato.
Face o exposto, mantenho a irregularidade.
Descumprimento de cláusula contratual (Base Legal: artigo
66, da lei 8666/93) – Processo SEP 42102375
Conforme assinalado pela área técnica na ITC nº 1365/2010, a alegação da defesa não rechaça a irregularidade supramencionada.
Segundo relatório elaborado pela equipe de auditoria desta Corte
de Contas, foi realizado aditivo contratual sem a manifestação da
Procuradoria Geral do Estado - PGE, em descumprimento à cláusula
contratual, qual seja:
“CLÁUSULA DÉCIMA – o presente contrato poderá ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei nº 8666/93, após manifestação formal da Procuradoria Geral do Estado.”
Além disso, o termo aditivo faz referência a evento distinto do mencionado no objeto contratual. O objeto contratual refere-se à contratação de empresa para realização do “I Forum Espiritossantense
dos Estudantes do Campo na Pedagogia da Alternância”. O termo
aditivo, por sua vez, inclui um segundo evento (“2º Encontro Estadual das Comunidades Quilombolas do Espírito Santo”).
O artigo 66 da Lei 8666/93 assevera:
“Art. 66 – O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes,
de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total
ou parcial.”
Como o dispositivo consagra o princípio geral da obrigatoriedade
das convenções, devem-se cumprir fielmente as determinações
previstas no contrato.
Diante do exposto, mantenho a irregularidade em análise.
Descumprimento de cláusula contratual (Base Legal: artigo
66, da lei 8666/93) - Processo SEP 31284906
Conforme disposto pela área técnica na ITC nº 1365/2010, a argumentação colacionada pela defesa não afasta a irregularidade em
apreço.
A equipe de auditoria, ao elaborar a peça técnica RAO 160/09, apontou indício de irregularidade referente ao contrato 01/07 (aquisição
e montagem de barracas). Destacou que não constam nos autos as
guias de recolhimento do INSS, FGTS e ISS e, como a defesa não se
manifestou sobre o assunto, a irregularidade se mantém.
No tocante ao descumprimento do objeto contratual, qual seja,
aquisição e montagem de barracas, verifica-se que os valores contratados através da tomada de contas são para ‘aquisição e montagem’, e não apenas ‘aquisição’. Houve, dessa forma, infringência ao
artigo 66 lei 8666/93.
Portanto, mantenho a irregularidade.
Ante o exposto, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica exarado na ITC nº 1365/2010 e divergindo
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que
este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as contas da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, no exercício de 2008, cuja
responsabilidade pela gestão dos atos administrativos, financeiros,
orçamentários e patrimoniais coube ao Sr. CÉSAR ROBERTO COLNAGHI, na forma do inciso II do artigo 144, c/c o artigo 86, ambos
da Lei Complementar 621/2012.
Ademais, nos termos da ITC nº 1365/2010, VOTO por recomendar
ao atual gestor da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG que adote medidas complementares com vistas a garantir o fortalecimento dos controles internos
dos subitens enumerados na aludida peça técnica, tendo em vista
que, nos autos, não consta dolo, má-fé, malversação de recursos públicos, ou qualquer outro elemento que caracterizasse conluio, superfaturamento e direcionamento, sob pena
de responsabilizar-se, futuramente, caso reincida nas impropriedades relacionadas na referida peça técnica.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1770/2009,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia trinta de agosto
de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
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1. Julgar regulares com ressalvas as contas da Secretaria de
Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG,
sob a responsabilidade do Sr. César Roberto Colnaghi, referente ao
exercício de 2008, dando-lhe a devida quitação, nos termos do
inciso II do artigo 144, c/c o artigo 86, ambos da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012;
2. Recomendar ao atual gestor da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, que adote
medidas complementares com vistas a garantir o fortalecimento
dos controles internos dos subitens enumerados na aludida peça
técnica, tendo em vista que, nos autos, não consta dolo, má-fé,
malversação de recursos públicos, ou qualquer outro elemento que
caracterize conluio, superfaturamento e direcionamento, sob pena
de responsabilizar-se, futuramente, caso reincida nas impropriedades relacionadas na referida peça técnica;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de 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 e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o
Dr. Luciano Vieira, procurador-geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 30 de agosto 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
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-816/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO -TC-3263/2012 (APENSO TC-2759/2012)
JURISDICIONADO -COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS -BÓRIS CARNEIRO ZUNIGA, FILIPE CARVALHO
TAVARES, GENIVALDO COTTA, JOÃO CARLOS MONTEIRO, LAURENZ SARNAGLIA ZANOTTI, MARCOS ANTÔNIO GOMES DA SILVA, NEIVALDO BRAGATO, NORMA MARIA DE AMORIM, RICARDO
MAXIMILIANO GOLDSCHMIDT, RODRIGO VEIGA KAISER, SILVIA
FERNANDA ZUCCHI MEDEIROS DA SILVA E VISEL - VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA LTDA
ADVOGADOS -LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA (OAB-ES
15.134), RICARDO AZEVEDO SETTE (OAB/SP 138.486A), EDISON
ELIAS DE FREITAS (OAB-SP 246.675), GABRIEL ABDALLA ARTIGAS
(OAB-SP 259.546), GUILHERME LUVIZOTTO CARVALHO (OAB-SP
296.787), RODRIGO OLIVEIRA SANTOS (OAB-ES 305.481), IGOR
FRIZERA DE MELO (OAB/ES 17.093), MARIANA FERNANDES BELIQUI (OAB/ES 15.918) E DANILO DE ARAÚJO CARNEIRO (OAB/ES
8.552)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2011 – 1) ACOLHER PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PARA FELIPE CARVALHO TAVARES – 2)
REJEITAR PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
PARA GENIVALDO COTTA E JOÃO CARLOS MONTEIRO – 3)
REGULAR PARA RICARDO MAXIMILIANO GOLDSCHMIDT,
ANTONINA SILY VARGAS ZARDO, LUIZ FERRAZ MOULIN,
ANSELMO TOZI, CARLOS FERNANDO MARTINELLI, CARLOS
EDUARDO FERNANDES SALEME, NORMA MARIA DE AMORIM,
JOÃO CARLOS MONTEIRO, BÓRIS CARNEIRO ZÚNIGA E VISEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – 4) REGULAR COM
RESSALVA PARA NEIVALDO BRAGATO, MARCOS ANTÔNIO
GOMES DA SILVA, SILVIA FERNANDA ZUCCHI MEDEIROS DA
SILVA, GENIVALDO COTTA, RODRIGO VEIGA JAISER E LAURENZ SAMAGLIA ZANOTTI – 5) DETERMINAÇÃO – 6) ARQUIVAR.
O EXM. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Com-
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panhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, referente ao
exercício de 2011, de responsabilidade dos Senhores Neivaldo
Bragato – Diretor Presidente, Ricardo Maximiliano Goldschmidt – Diretor de Relações com o Cliente, Antonina Sily Vargas
Zardo – Diretora de Relações com o Cliente, Luiz Ferraz Moulin
– Diretor de Administração e de Meio Ambiente, Anselmo Tozi –
Diretor de Administração e de Meio Ambiente, Carlos Fernando
Martinelli – Diretor de Operação do Interior e Carlos Eduardo
Fernandes Saleme – Diretor de Operação Metropolitana, bem
como demais agentes responsáveis solidários.
Realizadas as diligências necessárias, observado o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, a área técnica, através
do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC emitiu
a Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 4976/2015, opinando pela
regularidade com ressalva das contas com relação ao Senhor
Neivaldo Bragato, em face do item 3.1 da Instrução Contábil Conclusiva – ICC nº 156/2013; pela regularidade das contas em relação aos Senhores: Ricardo Maximiliano Goldschmidt e Norma
Maria de Amorim, em razão do afastamento do item 5.1, “a” da
ITC; bem como pela irregularidade das contas em relação aos
Senhores: Genivaldo Cotta, Marco Antônio Gomes da Silva,
Rodrigo Veiga Kaiser, Laurenz Sarnaglia Zanotti, João Carlos Monteiro, Boris Carneiro Zúniga, Filipe Carvalho Tavares,
Silvia Fernanda Z. Medeiros da Silva e VISEL – Vigilância e
Segurança Ltda, em razão da mantença dos itens 5.2, 5.3, 5.5 e
5.6 da Instrução Técnica Conclusiva com respectivos ressarcimentos.
Sugeriu, ainda, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva
suscitadas pelos senhores Genivaldo Cotta, João Carlos Monteiro e
Filipe Carvalho Tavares, bem como a expedição de recomendações
e determinações à atual gestão da CESAN.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Procurador,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, através do Parecer PPJC nº
6335/2015, acompanhou in totum o posicionamento do corpo técnico.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário desta Corte de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos verifico consonância na manifestação da área
técnica e do Parquet de Contas, tendo o Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas – NEC, assim concluído, através da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 4976/2015, verbis:
[...]
6 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
6.1 – Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos,
relativos à Prestação de Contas Anual da Companhia Espirito Santense de Saneamento - CESAN, no exercício 2011, sob a responsabilidade dos senhores Diretores NEIVALDO BRAGATO (Diretor
Presidente), RICARDO MAXIMILIANO GOLDSMIDT (Diretor
de Relações com o Cliente), ANTONINA SILY VARGAS ZARDO (Diretora de Relações com o Cliente), CARLOS EDUARDO
FERNANDES SALEME (Diretor de Operação Metropolitana),
CARLOS FERNANDO MARTINELLI (Diretor de Operação do
Interior), LUIZ FERRAZ MOULIN (Diretor de Administração
e de Meio Ambiente) e ANSELMO TOZI (Diretor de Administração e de Meio Ambiente), chega-se às seguintes conclusões:
6.1.1. Quanto à Prestação de Contas Anual, com base nos fundamentos da 9ª Secretaria de Controle Externo, através da Instrução Contábil Conclusiva ICC nº 156/2013, conforme subitem 4 desta ITC, conclui-se pela sua Regularidade com Ressalva, tendo
em vista a permanência parcial da seguinte irregularidade:
6.1.1.1 – Ausências das fichas financeiras e dos instrumentos normativos, referente à remuneração dos administradores responsáveis. (subitem 3.1 da ICC nº 156/2013, f. 2415/2426, e subitem V.1
do RTC nº 11/2013, fls. 1425/1426).
Base legal: Art. 107, inciso VII, da Resolução TC nº 182/02.
Responsável: NEIVALDO BRAGATO (Diretor Presidente)
6.1.2 - Com relação ao Processo TC nº 2759/2013, apenso, que
trata do Relatório de Auditoria Ordinária RA-O nº 24/2013,
levando em conta as análises aqui procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pela manutenção das irregularidades descritas nos subitens 5.2, 5.3, 5.5 e 5.6 desta ITC, conforme segue:
6.1.2.1 Fragilidade na fiscalização do contrato. (Referência: subitem 5.2 desta ITC)
Base Legal: Inobservância ao disposto no Art. 66 e 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93.
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Responsáveis: Marco Antônio Gomes da Silva (Chefe de Divisão
– Transporte), Silvia Fernanda Z. Medeiros da Silva (Analista Administrativo - Gestor do Contrato), Genivaldo Cotta (Gerente de Logística), Rodrigo Veiga Kaiser (Técnico de Sistemas de Saneamento) e
Laurenz Sarnaglia Zanotti (Analista Administrativo).
6.1.2.2 Falta de revisão das planilhas de custos do contrato gerando superfaturamento. (DOC. 06) (Referência: subitem 5.3 desta
ITC).
Base legal: Inciso III, do Artigo 12, combinado com a alínea d do
artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
Ressarcimento: R$ 858.562,11 (oitocentos e cinquenta e oito mil
quinhentos e sessenta e dois reais e onze centavos), correspondentes a 406.573,90 VRTE’s.
Responsáveis: Visel Vigilância e Segurança Ltda – empresa contratada, João Carlos Monteiro – Chefe da Divisão de Serviços Gerais, Boris Carneiro Zúniga – Analista Administrativo (gestor do
contrato), Genivaldo Cotta – Gerente de logística e Filipe Carvalho
Tavares – Analista Administrativo (Gestor do Contrato).
6.1.2.3 Ausência de orçamentos (Referência: subitem 5.5 desta
ITC):
Base Legal: Art. 3º da Lei nº 8.666/93 e subitem 2.15, alínea “c)”,
do Anexo I do Edital do pregão nº 195/2010
Responsáveis: Silvia Fernanda Z. Medeiros da Silva – Analista Administrativo (Gestor do contrato), Marcos Antônio Gomes da Silva
– Chefe da divisão de transportes, Genivaldo Cotta – Gerente de
logística, Rodrigo Veiga Kaiser - Téc. de Sistemas de Saneamento
e Laurenz Sarnaglia Zanotti – Analista Administrativo (Transporte).
6.1.2.4 Pagamentos a maior (doc. 23) (Referência: subitem 5.6
desta ITC)
Base Legal: Art. 66 da Lei nº 8.666/93.
Responsáveis: Silvia Fernanda Z. Medeiros da Silva – Analista administrativo (Gestor do contrato), Marcos Antônio Gomes da Silva
– Chefe da divisão de transportes, Genivaldo Cotta – Gerente de
logística e Laurenz Sarnaglia Zanotti - Analista Administrativo.
Ressarcimento: R$ 1.920,00 ou 909,22 VRTE’s.
6.2 POR TODO O EXPOSTO, considerando-se graves as irregularidades descritas nos subitens 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3 e 6.1.2.4, e,
ainda, diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV, da Res. TC
nº 261/13, conclui-se, opinando por:
6.2.1 Rejeitar as preliminares de ilegitimidade parte suscitadas pelos responsáveis quantos aos Senhores GENIVALDO COTTA,
JOÃO CARLOS MONTEIRO e FILIPE CARVALHO TAVARES, conforme
fundamentação no item 2 desta ITC.
6.2.2 Acolher as razões de justificativa e julgar Regulares as
contas do Sr. RICARDO MAXIMILIANO GOLDSCHMIDT, Diretor de
Relações com o cliente da CESAN, haja vista a sugestão de afastamento da irregularidade descrita no subitem 5.1, alínea a), desta
ITC, com quitação amparada nos artigos 59, inciso I, e 60 da LC
nº 32/1993.
6.2.3 Acolher parcialmente as razões de justificativas e julgar regulares com ressalva as contas do Sr. NEIVALDO BRAGATO, Diretor Presidente da CESAN, haja vista a sugestão de manutenção
parcial da irregularidade descrita no subitem 6.1.1.1 desta ITC,
relativa à Prestação de Contas Anual, com quitação amparada nos
artigos 59, inciso II, e 60 da LC nº 32/1993.
6.2.4 Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as
contas da Sra. NORMA MARIA DE AMORIM, haja vista a sugestão
de afastamento da irregularidade descrita no subitem 5.1, alínea
a), desta ITC, com quitação amparada nos artigos 59, inciso I, e 60
da LC nº 32/1993.
6.2.5 Acolher parcialmente as razões de defesa e julgar irregulares as contas do Sr. GENIVALDO COTTA - Gerente de Logística
da CESAN, com amparo no artigo 59, inciso III, alíneas “a”, “b”,
da LC 32/1993, tendo em vista o cometimento de graves infrações
às normas legais, e de injustificado dano ao erário, decorrente de
atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos, presentificados nos subitens 6.1.2.1. 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.2.4 desta ITC, condenando-o,
ainda, à multa prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES nº
32/1993, bem como ao ressarcimento de 407.483,12 VRTE, em
solidariedade com Visel Vigilância e Segurança Ltda., João Carlos
Monteiro, Boris Carneiro Zúniga, Filipe Carvalho Tavares, Silvia Fernanda Z. Medeiros da Silva, Marcos A. Gomes da Silva e Laurenz
Sarnaglia Zanotti, conforme fundamentação nos subitens 5.3 e 5.6
desta ITC.
6.2.6 Acolher parcialmente as razões de defesa e julgar irregulares as contas do Sr. MARCO ANTÔNIO GOMES DA SILVA - Chefe de
Divisão – Transporte, com amparo no artigo 59, inciso III, alíneas
“a”, “b”, da LC nº 32/1993, tendo em vista o cometimento de graves
infrações às normas legais, e de injustificado dano ao erário, decorrente de atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos, presentificados
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nos subitens 6.1.2.1., 6.1.2.3, 6.1.2.4 desta ITC, condenando-o,
ainda, à multa prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES nº
32/1993, bem como ao ressarcimento de 909,22 VRTE, em solidariedade com Silvia Fernanda Z. Medeiros da Silva, Genivaldo Cotta
e Laurenz Sarnaglia Zanotti, conforme fundamentação no subitem
5.6 desta ITC.
6.2.7 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as
contas do Sr. RODRIGO VEIGA KAISER, Técnico de Sistemas de Saneamento da CESAN, com amparo no artigo 59, inciso III, alíneas
“a”, da LC nº 32/1993, tendo em vista o cometimento de graves
infrações às normas legais, presentificados nos subitens 6.1.2.1. e
6.1.2.3 desta ITC, condenando-o, ainda, à multa prevista no artigo
96, incisos II, da LCE/ES nº 32/1993.
6.2.8 Acolher parcialmente as razões de defesa e julgar irregulares as contas do Sr. LAURENZ SARNAGLIA ZANOTTI, Analista Administrativo, com amparo no artigo 59, inciso III, alíneas “a”, “b”, da
LC nº 32/1993, tendo em vista o cometimento de graves infrações
às normas legais, e de injustificado dano ao erário, decorrente de
atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos, presentificados nos subitens 6.1.2.1., 6.1.2.3, 6.1.2.4 desta ITC, condenando-o, ainda, à
multa prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES nº 32/1993,
bem como ao ressarcimento de 909,22 VRTE, em solidariedade
com Silvia Fernanda Z. Medeiros da Silva, Genivaldo Cotta e Marcos
Antônio Gomes da Silva, conforme fundamentação no subitem 5.6
desta ITC.
6.2.9. Rejeitar as razões de defesa e julgar Irregulares as contas
do Sr. JOÃO CARLOS MONTEIRO, Chefe da Divisão de Serviços Gerais da CESAN, com amparo no artigo 59, inciso III, alíneas “a”, “b”,
da LC nº 32/1993, tendo em vista o cometimento de grave infração
às normas legais, e de injustificado dano ao erário, decorrente de
atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos, presentificados no subitem 6.1.2.2 desta ITC, condenando-o, ainda, à multa prevista
no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES nº 32/1993, bem como
ao ressarcimento de 113.021,0636 VRTE, em solidariedade com
Visel Vigilância e Segurança Ltda., Genivaldo Cotta, Boris Carneiro
Zúniga, Filipe Carvalho Tavares, conforme fundamentação no subitem 5.3 desta ITC.
6.2.10. Rejeitar as razões de defesa e julgar Irregulares as contas do Sr. BORIS CARNEIRO ZÚNIGA, Analista Administrativo da
CESAN (gestor do contrato nº 186/2007), com amparo no artigo
59, inciso III, alíneas “a”, “b”, da LC nº 32/1993, tendo em vista o
cometimento de grave infração às normas legais, e de injustificado
dano ao erário, decorrente de atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos, presentificados no subitem 6.1.2.2 desta ITC, condenando
-o, ainda, à multa prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES
nº 32/1993, bem como ao ressarcimento de 406.573,90 VRTE,
em solidariedade com Visel Vigilância e Segurança Ltda., Genivaldo
Cotta, João Carlos Monteiro, Filipe Carvalho Tavares, conforme fundamentação no subitem 5.3 desta ITC.
6.2.11. Acolher parcialmente as razões de defesa e julgar irregulares as contas do Sr. FILIPE CARVALHO TAVARES, Analista
Administrativo da CESAN (Gestor do Contrato nº 186/2007), com
amparo no artigo 59, inciso III, alíneas “a”, “b”, da LC nº 32/1993,
tendo em vista o cometimento de grave infração às normas legais,
e de injustificado dano ao erário, decorrente de atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos, presentificados no subitem 6.1.2.2 desta
ITC, condenando-o, ainda, à multa prevista no artigo 96, incisos
II e III, da LCE/ES nº 32/1993, bem como ao ressarcimento de
276.953,51 VRTE, em solidariedade com Visel Vigilância e Segurança Ltda., Genivaldo Cotta, João Carlos Monteiro e Boris Carneiro
Zúniga, conforme fundamentação no subitem 5.3 desta ITC.
6.2.12. Acolher parcialmente as razões de defesa e julgar irregulares as contas da Sra. SILVIA FERNANDA Z. MEDEIROS DA SILVA,
Analista Administrativo da CESAN (Gestor do contrato 016/2011),
com amparo no artigo 59, inciso III, alíneas “a”, “b”, da LC nº
32/1993, tendo em vista o cometimento de graves infrações às
normas legais, e de injustificado dano ao erário, decorrente de atos
ilegais, ilegítimos ou antieconômicos, presentificados nos subitens
6.1.2.1., 6.1.2.3, 6.1.2.4 desta ITC, condenando-a, ainda, à multa
prevista no artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES nº 32/1993, bem
como ao ressarcimento de 909,22 VRTE’s, em solidariedade com
Laurenz Sarnaglia Zanotti, Genivaldo Cotta e Marcos Antônio Gomes da Silva, conforme fundamentação no subitem 5.6 desta ITC.
6.2.13. Rejeitar os argumentos de defesa da empresa VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, condenando-a à multa prevista no
artigo 96, incisos II e III, da LCE/ES nº 32/1993, bem como ao
ressarcimento de 406.573,90 VRTE, em solidariedade com João
Carlos Monteiro, Boris Carneiro Zúniga, Genivaldo Cotta e Filipe
Carvalho Tavares, conforme fundamentação no subitem 5.3 desta
ITC, tendo em vista o cometimento de grave infração às normas
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legais, e de injustificado dano ao erário, decorrente de atos ilegais,
ilegítimos ou antieconômicos, presentificados no subitem 6.1.2.2
desta ITC.
6.3 Sugere-se, ainda, que sejam feitas as seguintes RECOMENDAÇÕES para que o atual Diretor Presidente da CESAN:
6.3.1 Estabeleça: 1) nos editais dos certames licitatórios para aquisição de combustíveis: os preços máximos que a empresa está
disposta a pagar pelos combustíveis nas localidades abrangidas
pelas tabelas de preços médios divulgadas pela ANP; 2) nos certames para aquisição de serviços de gerenciamento de frota: os
preços máximos que se dispõem a pagar para mão-de-obra,
sendo que a base do cálculo do preço praticado para a prestação
de serviços de mecânica, elétrica, lanternagem, alinhamento e balanceamento e outros deverá estar de acordo com o tempo para
a execução do serviço constante da Tabela de Tempos Padrão de
Reparos adotada pela montadora de acordo com o modelo da viatura (código, descrição e tempo padrão de execução do serviço);
os descontos mínimos aceitáveis sobre o preços das peças
segundo tabela oficial da montadora, mediante ampla e séria pesquisa de preços no mercado local e outros órgãos do Governo. A
base do cálculo do preço praticado para prestação de serviços de
mecânica, elétrica, lanternagem, alinhamento e balanceamento e
outros, que deverá estar de acordo com o tempo para a execução
do serviço constante da Tabela de Tempos Padrão de Reparos adotada pela montadora de acordo com o modelo da viatura (código,
descrição e tempo padrão de execução do serviço).
6.3.2 somente autorize a realização dos serviços de manutenção
e aquisição/reposição de peças em seus veículos quando efetivamente estiver de posse de, pelo menos, três orçamentos prestados
pelas oficinas conveniadas com a empresa contratada para presta
serviços de gerenciamento de sua frota, não se servindo para tal
finalidade as solicitações de orçamentos não atendidas.
6.4. Sugere-se, finalmente, que sejam feitas as seguintes DETERMINAÇÕES para que a CESAN:
6.4.1. Realize a efetiva fiscalização da execução do contrato de
fornecimento de combustíveis em todas as suas bases setoriais,
nomeando um fiscal em cada uma dessas bases, a fim de afastar
eventuais prejuízos ao erário da Companhia e cumprir o que dispõe
o artigo 67 da Lei nº 8.666/93.
6.4.2 Através de seu Controle Interno acompanhe a execução do
contrato, atentando-se para a questão da economicidade.
6.4.3 Encaminhe a esta Corte de Contas relatório contendo o comparativo dos gastos efetuados com a aquisição de combustíveis
após a adoção do novo modelo de aquisição de combustíveis e nos
três exercícios anteriores a sua implantação, com o objetivo de se
aferir se o novo sistema realmente alcançou a economicidade perseguida.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, acompanhou in totum a área técnica, nos termos do seu Parecer PPJC
nº 6335/2015.
Assim, antes de adentrar ao mérito, no que se refere às irregularidades constatadas pela área técnica e pelo douto representante
do Parquet de Contas, se faz necessária a abordagem da preliminar
de ilegitimidade passiva suscitada pelos senhores Genilvado Cotta,
João Carlos Monteiro e Felipe Carvalho Tavares.
1) DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA:
Os responsáveis senhores Genivaldo Cotta e João Carlos Monteiro
suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva ad causam argumentando que assumiram suas funções nos referidos setores
entre dezembro/2008 e janeiro/2009, não tendo participado dos procedimentos referentes ao projeto básico, planilha
de custos e elementos técnicos até a efetiva contratação e
início da prestação dos serviços.
Por sua vez, o Sr. Filipe Carvalho Tavares suscitou sua ilegitimidade passiva alegando que trabalhou na CESAN de dezembro/2008 a maio/2010, tendo se desvinculado da empresa em 14/05/2010 (fls. 2263/2266), tendo a auditoria
sido feita apenas em relação ao exercício de 2011, o que
comprova a sua ilegitimidade, vez que não era servidor da CESAN quando a planilha de custos do termo de referência, constante
do edital, foi elaborada, além disso, não era servidor quando
foram aprovadas as planilhas de custos apresentadas pela
empresa VISEL na licitação.
No que tange a responsabilidade atribuída aos senhores Genivaldo
Cotta e João Carlos Monteiro, argumenta a área técnica que não
se trata no presente caso de atribuição de qualquer responsabilidade pelos procedimentos necessários para efetivação
da contratação (elaboração de projeto básico, planilha de custos,
elementos técnicos para contratação e prestação dos serviços, en-
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tre outros), de modo oposto, a relação de causalidade estabelecida entre as condutas praticadas e as irregularidades
apontadas pela auditoria deste Tribunal de Contas indicam
omissão dos mesmos na revisão das planilhas de custos, nos
termos aditivos do Contrato nº 186/2007, com a devida mensuração dos montantes a serem ressarcidos em conformidade com
a participação de cada responsável.
Outrossim, quanto à responsabilidade atribuída ao Sr. Filipe Carvalho Tavares, argumenta que não se refere aos atos exclusivamente realizados no exercício de 2011, pois o mesmo
foi responsável por elaborar as justificativas técnicas dos
termos aditivos 02 e 03 (docs. 16 e 14 do RA-O), considerando que o aditivo 02 resultou na prorrogação do Contrato nº 186/2007, prorrogação que se iniciou na data de
01/09/2009 e se estendeu até a data de 01/09/2011, fato
que justificou a sua citação nos presentes autos.
Nesse contexto, o objeto da presente análise refere-se ao exame das contas apresentadas pela CESAN referente ao exercício
de 2011, não sendo possível atribuição de responsabilidade
para atos praticados em exercícios anteriores, sob pena de
incorrer na vedação do princípio do bis in idem, imputando ao responsável uma dupla responsabilidade em exercícios distintos.
In casu, o Sr. Filipe Carvalho Tavares deixou de prestar serviços a CESAN em maio/2010, não havendo qualquer possibilidade jurídica de imputar-lhe responsabilidades referentes
ao exercício de 2011, pois a análise dos atos praticados pelo
responsável somente poderá ser examinada nas prestações
de contas dos exercícios anteriores em que tal ato foi praticado.
Nessa esteira, vale ressaltar que a prestação de contas do exercício de 2007, ano do processo licitatório Pregão nº 182/2007 que
deu origem ao Contrato nº 186/2007, devidamente examinado por
esta Corte de Contas, através do Processo TC nº 2633/2008 e do
processo apenso TC nº 3235/2008 (Processo de auditoria referente
ao mesmo exercício financeiro), considerou regulares as contas
dos gestores envolvidos.
Desse modo, não há qualquer nexo causal que possa ser atribuído ao Sr. Filipe Carvalho Tavares para os atos realizados
durante o exercício de 2011, pois a imputação de responsabilidade ao responsável refere-se a ato praticado em exercício anterior
ao ora examinado.
O fato de ter havido prorrogação contratual não implicaria na possibilidade de ocorrência da irregularidade, isto porque o que se está
a discutir é irregularidade na execução do contrato, fato este que
ocorreu em 2011, momento em que o Sr. Filipe Carvalho Tavares não era mais servidor do órgão.
Ademais, há que se ressaltar que a justificativas técnicas se apresentam como uma das exigências para formalização dos aditivos
contratuais, sendo necessariamente acompanhada da pesquisa de
mercado, elaboração da planilha de custos, dotação orçamentária
e a liberação dos recursos necessários para execução e, por fim,
o pagamento, procedimentos que, em regra, não se concentram
na competência de apenas um agente, decorrendo daí a necessidade da exata imputação de cada agente participante, o
que demonstra que a imputação da responsabilidade e o seu
nexo causal não se verifica no presente caso.
Portanto, tendo em vista os argumentos apresentados e a impossibilidade de atribuir responsabilidade por ato praticado em exercício
anterior ao ora examinada, acolho a preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam suscitada pelo Sr. Filipe Carvalho Tavares, divergindo da área técnica e do Parquet de contas.
No que tange a análise da preliminar de ilegitimidade passiva dos
demais responsáveis, os Srs. Genivaldo Cotta e João Carlos Monteiro, muito embora a preliminar de ilegitimidade se refira a análise
de exclusão de responsabilidade por considerar que os responsáveis não participaram dos procedimentos referentes ao projeto
básico, planilha de custos e elementos técnicos até a efetiva
contratação e início da prestação dos serviços referente ao
Contrato nº 186/2007, verifico que os mesmo continuaram
com vínculo profissional durante o exercício de 2011, situação que se distância da anteriormente analisada.
Ademais, a análise da contribuição para ocorrência da suposta irregularidade por atos praticados pelos agentes responsáveis envolve exame da situação fática delineada nos autos, resultando
em uma verdadeira apreciação da causalidade entre a atuação dos responsáveis e as irregularidades apontadas pelo
corpo instrutivo, não sendo possível nessa situação proferir qualquer decisão sem o exame do próprio mérito discutido nos autos.
Assim sendo, considerando que tal análise implicaria no próprio
exame do mérito das irregularidades apontadas pela área
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técnica e, ainda, tendo em conta que a presente prestação
de contas se encontra madura para o seu julgamento de mérito, não se demonstra oportuno o acolhimento de tal preliminar de ilegitimidade, em relação a estes gestores, tendo em
vista que o exame de tal preliminar acarretaria o próprio exame do
mérito, ressalvando, porém, que tal decisão não impede o exame de tais peculiaridades quando do exame do mérito das
irregularidades a serem enfrentadas.
Desta maneira, tendo em vista os argumentos apresentados, deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade suscitada pelos
Srs. Genivaldo Cotta e João Carlos Monteiro, entendendo por
oportuno que o exame da relação de causalidades dos agentes responsáveis será realizado quando do enfrentamento
do mérito de cada uma das irregularidades apontadas, de modo
diverso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Sr. Filipe Carvalho Tavares, vez que durante o exercício
de 2011 não havia vínculo de labor entre o responsável e
a CESAN, pois o seu contrato foi encerrado em maio/2010,
não sendo possível imputar responsabilidade referente a exercício
anterior.
2) DA ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES APONTADAS.
Da análise dos autos, verifico que a área técnica enfrentou ponto
a ponto as irregularidades atribuídas aos responsáveis, tendo sido
considerada regular com ressalva a irregularidade indicada no item
3.1 da ICC nº 156/2013, sendo saneadas as irregularidades contidas nos itens 4.2 e 4.3 da mesma ICC e itens 5.1 e 5.4 da ITC
nº 4976/2015, análise que entendo adequada, motivo pelo qual a
adoto como razões de decidir.
Cumpre, portanto, a este Relator, o enfrentamento de mérito dos
indicativos de irregularidade cuja mantença foi sugerida pela área
técnica, à luz da documentação constante dos autos, das razões
de defesa, bem como da legislação e jurisprudência aplicáveis, a
saber:
2.1) FRAGILIDADE NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO – ARTIGOS 66 E 67 DA LEI Nº 8.666/93 (ITEM 5.2 DA ITC Nº
4976/2015)
Responsáveis: Marco Antônio Gomes da Silva – Chefe de Divisão de Transporte; Silvia Fernanda Z. Medeiros da Silva –
Analista Administrativo Gestor de Contrato; Genivaldo Cotta
– Gerente de Logística; Rodrigo Veiga Kaiser – Técnico de
Sistemas de Saneamento; Laurenz Sarnaglia Zanotti – Analista Administrativo.
Trata a presente irregularidade do Contrato nº 27/2011 de
03/03/2011, oriundo do Pregão Eletrônico nº 196/2010 – Processo
nº 828/2010-01681 – referente a gerenciamento eletrônico de
abastecimento de combustíveis, tendo como empresa contratada a empresa Empório Card Ltda, cujo valor contratado era de
R$ 2.063.344,38 (dois milhões e sessenta e três mil, trezentos e
quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), com a taxa de
administração de 1,8536%, tendo sido liquidado e pago o valor de
R$ 1.852.654,86 (um milhão, oitocentos e cinquenta e dois mil,
seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).
Relata a área técnica (fls. 17/21 do Processo TC nº 2759/2012)
ausência de designação formal do fiscal do contrato e a ocorrência de falhas no controle de abastecimentos existente,
tendo sido verificada diferença a maior no preço pago, conforme o
valor da bomba na época do abastecimento em comparação com o
preço médio apurado pela auditoria da CESAN.
Afirma, ainda, que cruzando informações obtidas no banco de dados da CESAN, relativas ao controle de veículos e os valores obtidos
no site da Agência Nacional do petróleo - ANP sobre pesquisa de
preços de combustíveis foi constatado o seguinte:
1) Consumo abaixo da média em diversos veículos indicando
aumento de abastecimento ou falha no apontamento da quilometragem no sistema (SAP).
2) Abastecimento com diesel e gasolina - alguns veículos foram abastecidos com os dois tipos de combustíveis, que são incompatíveis para o mesmo motor, indicando abastecimento de veículo a
diesel com cartão pertencente a veículo a gasolina.
3) Abastecimento em veículos não cadastrados – o sistema
de controle abrange os veículos contratados (locados), não sendo
controladas as substituições temporárias.
Por sua vez, os responsáveis apresentaram suas justificativas, merecendo destaque, em síntese, os seguintes argumentos apresentados:
Sobre a falta de evidência dos motivos dos deslocamentos e da
autorização para retirada dos veículos, toda a frota é controlada
através de rastreamento eletrônico, cujo software de controle
fornece, a cada minuto, informação sobre o número do veículo,
período de cada deslocamento (cada ligação e desligamento do

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

Página 19
motor equivale a um deslocamento), data de emissão, nome do
motorista/condutor, data/hora da saída, localização do veículo, velocidade, duração do deslocamento, distância percorrida, etc. (juntou documentos de controle, fls. 1552/1611 e 1612/2114).
Sobre o controle de combustível (1), anexou relatório de venda por veículo que registra data/hora do abastecimento, o
tipo de combustível, oposto, a cidade/Estado, a matrícula
do condutor, a quilometragem, o número da autorização, o
valor unitário e o valor total do abastecimento, a quantidade
de litros, a relação km/litro, demonstrando boa qualidade
dos controles exercidos.
Sobre o histórico de ocorrências (item 2) esclareceu que a comunicação entre a divisão de transportes e demais unidades era feita via
intranet, via e-mail corporativo quanto à programação de substituições de viaturas para se deslocarem à manutenção.
Sobre o histórico de preços (item 3), afirmou que ocorreu erro
no cálculo do preço médio decorrente de registro pelo frentista do posto, de quantidade de litros e não da capacidade de
veículo, mas que o preço praticado não extrapolou o preço médio.
Quanto ao consumo abaixo da média em diversos veículos, sustentou que os veículos operam com diferentes autonomias
e que o critério de consumo é uniformizado por tipo, marca
e modelo, podendo ocorrer alta ou baixa na quilometragem
média por litro, devido as condições do trânsito, estradas, engarrafamentos, etc.
Sobre o abastecimento com diesel e gasolina esclareceu que a CESAN possui diversos equipamentos movidos a diesel e gasolina,
como bombas de sucção e drenagem, geradores de energia de
emergência, roçadeiras, etc, também abastecidos nos postos conveniados, havendo 27 cartões desses equipamentos nas diversas
unidades.
A respeito dos veículos não cadastrados, esclareceu que a maioria
dos veículos que atendem a área administrativa é locada, e
que, devido à alta rotatividade nas substituições dos mesmos, optou-se por não cadastrá-los no sistema de combustível.
O subscritor da Instrução Técnica conclusiva - ITC sugeriu a mantença da irregularidade com expedição de determinação no sentido
de que seja realizada a efetiva fiscalização da execução contratual,
bem como o acompanhamento da mesma pelo controle interno,
além de notificação da CESAN para que encaminhe a este egrégio Tribunal de Contas o relatório contendo o comparativo dos
gastos efetuados com a aquisição de combustíveis após a
adoção do novo modelo de aquisição de combustíveis e nos
três exercícios anteriores à sua implantação, com o objetivo
de aferir se o novo sistema alcançou a economicidade buscada,
contra argumentando, em síntese, o seguinte:
Dos relatórios de deslocamentos de veículos apresentados, verificou-se falha nos controles, como a existência de localidades
classificadas como “sem denominação”, lacunas no sistema
de rastreamento (fl. 1851), como a informação de que o mesmo
veículo teve o final do deslocamento na Rua Graça Aranha, Bairro
São Torquato – Vila Velha, em 16/02/2011, às 8h 43min 30s, com
início de novo percurso já na Avenida Senador Robert Kennedy,
Bairro Cobi – Vila Velha, às 9h 09min 51s, quando o novo ponto de
partida deveria ser o da localidade anterior.
Os controles pelo sistema de rastreamento não são confiáveis e
não substituem os tradicionais controles de garagem/frota,
realizado pelo fiscal do contrato, e que, sendo assim, urge
a necessidade de que seja designado um servidor em cada
uma das 52 bases instituídas pela CESAN para fiscalizar a
frota de cada uma.
Necessário se faz a elaboração de controle de preços a fim de orientar os condutores quanto ao melhor local para abastecimento, levando em conta os preços praticados na região.
A fiscalização contratual não poderá ser realizada na sede
da empresa, não sendo possível atestar a regular utilização
de sua frota sem o acompanhamento próximo e o controle
concomitante.
Não há nos autos comprovação de designação de fiscais locais, nem de que os relatórios informatizados foram submetidos às
bases municipais de atuação da CESAN por ocasião da liquidação
da despesa para confirmação dos dados neles contidos.
É preciso que o controle não se limite a apenas identificar os dados
do abastecimento e do veículo, mas seja capaz de identificar
para onde foram e com que propósito, seguido do nome e da
assinatura dos fiscais locais e condutores.
Em sede de defesa oral, a ilustre Representante legal dos responsáveis, Dra. Mariana Fernandes Beliqui reafirmou os argumentos
já apresentados, acrescentando que somente em 2011, após a
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adoção desse modelo de contratação, a CESAN economizou
100.000 litros de combustíveis, comparado com o exercício
anterior, isto é 2010.
Com base no valor liquidado e pago no exercício (R$ 1.852.654,86)
e no quantitativo de veículo (408), foi possível calcular o valor
do gasto anual por veículo (R$ 4.540,82), o valor do gasto
mensal (R$ 454,08, individualmente), bem como o valor do
gasto diário (R$ 15,14, individualmente), o que evidencia
ausência de prejuízo ao erário, tendo em vista o baixo consumo.
Compulsando os autos, com base nas informações da instrução técnica, constatei que o objeto do Contrato é o abastecimento da
frota distribuída em 52 bases municipais, através do Cartão
Empório Card, sendo que a deficiência ou fragilidade identificada pelo corpo técnico ocorreu no controle da frota, composta
de 408 veículos, dentre eles, veículos locados com alta rotatividade de substituição, em razão da sua manutenção, especialmente
quanto aos deslocamentos dos mesmos (locais e objetivos), não se
informando qualquer irregularidade quanto aos pagamentos
efetuados à contratada.
Cumpre destacar que o modelo de gerenciamento de combustíveis utilizado pela CESAN se mostrou dentro dos parâmetros de
uma administração eficiente, havendo economia, dentro da
sistemática da Administração Pública gerencial, sobretudo
quando tais procedimentos visam modernizar e aprimorar
a gestão, traduzindo-se em maior economia e controle dos
gastos com combustíveis, bem como maior controle da própria
execução do contrato.
Tal inovação, a meu sentir, possibilitou a padronização dos serviços prestados, propiciando uma gestão mais econômica, havendo redução de custo com a contratação de pessoal para
exercer o controle da frota de veículos em cada uma das 52
bases instituídas pela CESAN.
Nesse contexto, divirjo do posicionamento técnico, ressaltando que
não refuto a possibilidade do controle manual através do tradicional
controle de garagem/frota, entrementes, diante das circunstâncias que se delineiam no caso em apreço, não vislumbro a
possibilidade de exigir que a CESAN após toda modernização
do seu sistema de controle, continue a realizar, concomitantemente, o controle manual por servidores em cada uma
das suas 52 bases com intuito de confrontar os dados do
sistema manual com o sistema informatizado, pois tal exigência extrapola os limites do razoável, onerando demasiadamente a
administração, se mostrando exigência antieconômica e ineficiente.
No que se refere à eficiência, cumpre destacar que o atual sistema
de gerenciamento é realizado através de rastreamento eletrônico, permitindo todas as informações necessárias para
realização do controle pela administração (identificação do
veículo, período de deslocamento, data de emissão, nome
do condutor, duração do deslocamento, hodômetro inicial e
final, entre outros).
Dessa forma, entendo que não se sustenta a irregularidade
referente à fragilidade na fiscalização do contrato, mesmo
porque não foi designado formalmente o fiscal do contrato
devido a desnecessidade de se realizar o controle manual
em cada uma das 52 bases instituídas pela CESAN, em razão
do controle adotado.
Não há pertinência na alegação de pretensa infringência aos dispositivos legais do artigo 66, da Lei nº 8.666/93, pois não se trata
de execução irregular ou inexecução total ou parcial do contrato, muito menos ao art. 67 da mesma lei, pois a implementação do novo modelo de gerenciamento de combustíveis visa exatamente a redução de custo com a designação
do fiscal para cada base, resultando na concentração desse controle no sistema informatizado.
Quanto aos responsáveis indicados, consta que o senhor Marco Antônio Gomes – Chefe da Divisão de Transporte delegou a fiscalização do contrato, se omitiu quanto à necessidade de acompanhamento da execução das tarefas delegadas, não constando qualquer ato por ele assinado de delegação ou de designação de fiscal do contrato, ocorre que não houve tal designação
formal devido a natureza do gerenciamento contratado, razão pela
qual entendo que mesmo que subsista a irregularidade, esta não
tem o condão de macular as contas do gestor, visto que se refere a
irregularidade de cunho formal.
No tocante aos demais responsáveis, relata-se que eles apenas
atestaram a execução dos serviços comprovados mediante
os relatórios de venda de combustível por veículo e de deslocamento dos veículos, bem como das notas fiscais, contrato
e empenhos, sem exercerem a fiscalização do contrato, vez
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que não foram designados para tal, e, ainda, sem exercerem
o controle da frota, responsabilidade que não lhes competia.
Com relação ao controle da frota, a despeito de alguma deficiência existente no controle de gerenciamento utilizado,
entendo não ser cabível a determinação do uso de controle
manual pela CESAN, como pretende a área técnica, pois as
características do caso são peculiares, em razão do tamanho da
frota de veículos, da possibilidade de sua utilização a qualquer dia
e hora, bem como da sua distribuição por 52 municípios do Estado,
demonstrando-se que a utilização do gerenciamento informatizado é válida, se demonstra mais eficiente e econômica,
cabendo apenas a sua correção e aprimoramento nas situações em que identificadas deficiências pontuais.
Ademais, não se pode atrelar o controle da frota à fiscalização do
contrato de abastecimento através de cartão corporativo, bem
como à liquidação da respectiva despesa, em razão da complexidade exigida neste tipo de controle, tendo o atual controle informatizado se aproximado deste objetivo, a despeito de pontuais deficiências.
Posto isto, divirjo do posicionamento técnico e do Parquet de Contas e afasto a presente irregularidade, bem como a responsabilidade, dos agentes que atestaram a execução dos serviços, senhores Genivaldo Cotta – Gerente de Logística, Rodrigo
Veiga Kaiser – Técnico de Sistemas de Saneamento, Laurenz
Sarnaglia Zanotti e Silvia Medeiros – Analistas Administrativos,
e, ainda, do Senhor Marcos Antônio Gomes – Chefe da Divisão de
Transporte, dadas as peculiaridades do caso concreto.
2.2) FALTA DE REVISÃO DAS PLANILHAS DE CUSTOS DO
CONTRATO GERANDO SUPERFATURAMENTO – ART. 12, INCISO III, C/C ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº
8.666/93 (ITEM 5.3 – ITC Nº 4976/2015) – RESSARCIMENTO: R$ 858.562,11 EQUIVALENTE A 406.573,90 VRTE’s
Responsáveis: VISEL – Vigilância e Segurança Ltda – Contratada – Valor a ser ressarcido: 406.573,90 VRTE’s;
João Carlos Monteiro – Chefe da Divisão de Serviços Gerais – Valor a ser ressarcido: R$ 238.666,58 equivalentes a
113.021,0636 VRTE’s;
Boris Carneiro Zúniga – Analista Administrativo (gestor de
contrato) – Valor a ser ressarcido: 406.573,90 VRTE’s;
Filipe Carvalho Tavares – Analista Administrativo (gestor de
contrato) – Valor a ser ressarcido: 406.573,90 VRTE’s.
A presente irregularidade refere-se ao Contrato nº 186/2007
de 10/08/2007, oriundo do Pregão Eletrônico nº 182/2007 – Processo nº 922-2007-01503, tendo sido contratada a empresa VISEL Vigilância e Segurança Ltda., cujo valor contratual foi de R$
7.856.989,68 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), tendo
sido efetivamente pago o valor de R$ 3.957.957,79 (três milhões,
novecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e sete
reais e setenta e nova centavos).
Relata a área técnica (fls. 22/32) que as planilhas de custos
constantes do projeto básico no processo licitatório (pág.
20/36 – Doc. 07) apresentam custos superestimados, e, consequentemente, a planilha de formação de preços unitários da proposta vencedora estava superestimada quanto aos seguintes itens:
a) Reserva técnica: 7% incidente sobre o somatório da remuneração e encargos sociais e trabalhistas e insumos de mão de obra.
Segundo o TCU – Acórdão nº 2.729/2009 – Plenário, admite-se a
presença desse item na formação dos custos, desde que no percentual máximo de 2.5%, não se justificando, ainda, a incidência
sobre os postos que não se utilizam de mão de obra, mas apenas
de vigilância eletrônica.
b) Incidência de Reserva Técnica sobre equipamentos como
EPI, coletes, armas, veículos para ronda, caneta de controle de
ronda, etc. Estes itens de insumos pertencem ao posto, independentemente do empregado e não fazem parte dos custos decorrentes de substituição de mão de obra, devendo ser suprimido.
c) Equipamento de controle de ronda – nos postos de código
20.015.011 e 20.015.0008, os valores originais da proposta para
o item caneta/bastão para controle de ronda, apresentam sobrepreço de R$ 420,00/mês e R$ 245,00, respectivamente, considerando que o valor, para os demais postos, é inferior (R$ 139,50)
e os atenderia da mesma forma. O preço está superestimado
e deveria equiparar-se ao preço de locação (R$ 23,77/mês)
conforme cotações do Estado de São Paulo.
Considerando que o preço cotado no mercado pela equipe de auditoria (doc. 09) foi no máximo de R$ 1.415,00, o equipamento já
estaria pago em onze meses (R$ 1.415,00 / R$ 139,50 = 10,14),
não se justificando sua cobrança no exercício auditado, devendo tal
custo ser suprimido.
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d) Faltas legais – 5,23%, deveria ser reduzido para 1,17%,
conforme cálculo: Dias úteis/mês = 21 dias; 2,96 dias/21 dias x
1/12 meses = 0,0117 = 1,17%, considerando que segundo estudo do TCU ocorrem, em média, 2,96 faltas por ano (Acórdão nº
1753/2008 – Plenário).
e) CPMF - A cobrança encerrou em 31/12/2007, sendo indevido o
pagamento deste item a partir de 01/01/2008, devendo este custo
ser suprimido.
f) Reciclagem Portaria nº 387 – Custo de treinamento – O trabalhador poderá usar os conhecimentos adquiridos em vários contratos, devendo este custo ser suprimido.
g) Rendição de Almoço – Este custo deve ser suprimido no Posto
de Código 20.015.0004, pois já existe a reserva técnica.
h) Multa de 40% sobre o FGTS – Já existe na planilha de custo,
“item 23 – Indenização (Rescisão sem justa causa)”. Esta rubrica –
21 (5,11%) deve ser suprimida.
i) Aviso Prévio indenizado – 4,41%/mês – Considerando a vigência contratual inicial de 24 meses, conclui-se que em 23 meses
já estaria provisionado totalmente (100%: 4,41% = 22,65), não
justificando a permanência na prorrogação.
j) Indenização (Rescisão sem justa causa)
k) Despesas administrativas, lucro bruto e tributos sobre faturamento (BDI) – Conforme estudo da Secretaria de Controle
Interno do STF, esses custos devem ser no máximo de 5% (Desp.
Adm), 10% (Lucro Bruto) e 8.65% (tributos sobre faturamento).
l) IRPJ e CSLL – Esse item deve ser suprimido, pois já se encontra
no bojo do lucro da empresa, sobre o qual incide.
Esses itens deveriam ter sidos repactuados e ajustados os
preços unitários, conforme tabela (fl. 28 do Processo TC nº
2759/2012):
ITEM
Reserva Técnica
Faltas Legais
CPMF
Reciclagem/Treinamento
Multa 40% FGTS
Aviso Prévio Indenizado
Indenização (rescisão sem
custa causa)
Totais
Diferença a Maior

CONTRATO
7%
5,23%
0,38%
0,92%
5,11%
5,89%
3,06%

CÁLCULO TC
2,5%
1,17%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,44%

27,59%

6,11%
21,48%

Além desses itens deveriam ser repactuados, também, aqueles com
sobrepreço, conforme tabela (fl. 28) que resultou em 17,45%.
Com base nesses dados elaborou a equipe de auditoria a tabela de
fls. 29/30 (Processo TC nº 2759/2012), indicando que foi faturado,
em 2011, o montante de R$ 4.659.145,32, o qual deveria ser, de
acordo com os cálculos da auditoria o valor de R$ 3.800.583,21,
resultando em diferença no valor de R$ 858.562,11, passível de
ressarcimento.
Ressalta-se que, inicialmente, informou-se o pagamento no total de
R$ 3.957.957,79.
Os responsáveis alegaram, em síntese, o seguinte:
1) João Carlos Monteiro e Genivaldo Cotta (fls. 1522/1611):
O Diretor Presidente, Senhor Neivaldo Bragato assinou a defesa
de alguns dos responsáveis apontados nos autos, dentre eles os
Senhores João Carlos e Genivaldo, tendo alegado, em síntese o
seguinte:
Explicou e contestou todos os itens questionados (fls. 1554/1563)
informando que o IRPJ, a CPMF e a CSL (itens “e”, “g” e “l”) foram
suprimidos da composição dos custos conforme Termo Aditivo 03, não sendo mais pago em 2011, conforme Anexo IV.
O edital não previu critério de aceitabilidade de preços unitários,
sendo o critério de julgamento, o de menor valor global, utilizando-se da faculdade preconizada no inciso X, do Art. 40, da
Lei nº 8.666/93, assim sendo, ainda que os licitantes apresentem
planilhas de custos unitários, somente é considerado o preço global, mesmo que alguns insumos apresentem valores superiores aos
de mercado, não se podendo desclassificar a proposta nestes
casos, para não se incorrer em afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
Nas pesquisas de preços frequentemente realizadas, a contratada continuava apresentando os menores valores globais, pesquisas
essas realizadas pelos gestores e empregados da CESAN, por força
de norma interna – anexo VII; e cláusula 3ª, 3.3 e 3.5 do contrato.
O contrato foi firmado em 2007 e nunca fora questionado pelo Tribunal ao longo de 05 anos de execução e da prestações de contas.
O atual entendimento do TCU (Acórdão nº 1214/2013 – Plenário) é
pela desnecessidade de realização de pesquisa de mercado
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nas prorrogações de contratos que preveem reajuste salarial, índice de preços de insumos e limite de preço para contratação.
Os responsáveis indicados somente assumiram suas funções entre
os meses de dezembro de 2008 e janeiro de 2009, sendo o contrato firmado em agosto de 2007, não tendo participado do projeto
básico ou qualquer procedimento relativo ao edital, tampouco da
composição da Planilha de Custos.
Os gestores de Contrato não detinham sozinhos, o Poder
de alteração do Contrato, existindo internamente uma fragmentação de setores e competências que em conjunto auxiliam a fiscalização dos contratos da Cia, o que chancela as
ações desse contrato.
2) Boris Carneiro Zúniga e Filipe Carvalho Tavares (fls.
2.152/2.262) promoveram a juntada da documentação.
Os responsáveis justificaram cada item relacionado pela área técnica, argumentando, em suma, o seguinte:
Dos 12 itens relacionados, 03 devem ser desconsiderados, pois foram suprimidos através de termos aditivos ao contrato, não vigendo em 2011, quais sejam, os das letras “e”, “g” e “l”.
O edital não previu julgamento por preços unitários, sendo o critério
o de menor preço global. Neste caso, mesmo que algum item
da proposta apresente valor superior ao de mercado, poderá
vencer a licitação se o valor global for inferior ao preço-base licitado. Citou, pois, doutrina (fl. 1564). Assim, a despeito de
alguns itens com valor ou percentual elevado segundo entendimento da equipe Técnica, diversos outros apresentavam valor ou
percentual menor, resultando em valor global menor.
A licitação foi concluída em 17/07/2007, apresentando o desconto
(redução) de apenas 3%, maior desconto entre os concorrentes,
sobre o valor orçado pela CESAN, justificando impossibilidade
de desconto maior, tendo o Conselho da Administração autorizado a assinatura do Contrato por meio da deliberação
nº 3270/2007, dando-se início aos serviços, em 16/08/2007, e
os gestores somente assumiram suas funções entre dezembro de
2008 e janeiro de 2009.
Quando da prorrogação e dos reajustes do Contrato, elaborou-se, sempre, pesquisa de mercado, conforme norma interna da CESAN (Resolução 4663/2006) e cláusula terceira,
itens 3.3 a 3.5 do Contrato, observando-se que os preços
contratados eram vantajosos.
O Contrato foi firmado em 2007 e nunca havia sido questionado
nesses cinco anos de execução e de prestação de contas, sendo
as pesquisas de mercado o principal balizador da licitação e das
prorrogações contratuais. (citou Parecer AGU 102/2011, fl. 1574).
Os gestores responsabilizados (João Carlos e Genivaldo) somente
assumiram suas funções ligadas ao contrato de 2007 em dezembro
de 2008 e janeiro de 2009, não tendo participação nas planilhas
que resultaram no projeto básico questionado, bem como no processo licitatório em geral.
O contrato e seus processos de alterações (reajustes e prorrogações) passaram por pelo menos cinco setores de análise técnica,
financeira, jurídica, antes da aprovação.
1º Termo Aditivo – Reajuste – A atualização se realizou através
da Divisão de Orçamento e Custos, sendo feita na ocasião, pesquisa
de mercado junto às empresas GARRA Escolta Vigilância e Segurança Ltda, VIGSERV – Serviços de Vigilância e Segurança Ltda e
GRUPOVSG – Tecnologia e Serviços Ltda, que apresentaram preços
globais superiores ao valor final reajustado da contratada. Feita a
conferência dos cálculos pela divisão de contratos e convênios, foi o
processo analisado juridicamente antes da aprovação pela Diretoria
da CESAN.
2º Termo Aditivo – Prorrogação (por mais de 24 meses) em
2009 – Feita nova pesquisa de mercado com as empresas: Capixaba Vigilância e Segurança Ltda, grupo CJF, Grupo Fibra, Grupo
VSG e Grupo VIGSERV, sendo que somente essa última apresentou
proposta com valor superior ao contratado, revelando economia
de R$ 349.179,90, equivalente a 3,7857%, sendo encaminhados
pelo Gestor de Contrato, senhor Filipe Carvalho Tavares, em
26/05/2009, toda a documentação pertinente, conforme CI nº
57/2009 (fl. 1582/1583), o qual apenas assinou a justificativa técnica com base nos trabalhos realizados pelos demais setores anteriormente.
O mesmo procedimento foi adotado no 3º, 4º e 5º Termos Aditivos
de reajustes e prorrogações (fls. 1583/1587), sendo que, no 3º
aditamento, retirou-se a incidência de alguns itens da planilha
de custos, quais sejam CPMF, IRPJ e CSLL. No 4º aditamento
foi ajustado o item de código 20.015.0001 (Posto de vigilância 24 horas) ao preço global praticado pelo Governo do Estado, caindo de R$ 12.723,86 para R$ 12.000,00, obtendo-se
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economia de R$ 723,86, equivalente a 5,69%.
Considerando que este item representa 41% do valor contratado, essa repactuação gerou economia mensal de R$ 10.857,90
e redução de R$ 260.589,60 no valor global do Contrato em
2011.
É notória, portanto, a prática de boa gestão no Contrato nº 186/2007
pelos gestores da CESAN e que a todo o momento demonstraram
rígido controle sobe a oscilação de preços no mercado, mantendo
preços condizentes.
Filipe Carvalho Tavares (Gestor de Contrato) – Trabalhou na
CESAN no período de Dezembro de 2008 a Maio de 2010, da qual
se desvinculou em 14/05/2010 (Anexo I), não havendo qualquer
pagamento por ele atestado em 2011 ou mesmo qualquer
manifestação de sua parte no período, dos quais não tem
ciência.
Nem mesmo a relação de causa e efeito, onde os pagamentos considerados a maior em 2011, teriam ocorrido por influência de prorrogação e do reajuste ocorrido em agosto de 2009, pode ser considerada, pois a CESAN teve cerca de um ano e meio após, para rever
os valores pagos em 2011, caso estivessem equivocados, sendo
que, em 2010, quando já havia se desvinculado da empresa, foi firmado o 4º Termo Aditivo, já mencionado, que novamente reajustou
os valores contratados.
Ressalta-se que as orientações dadas pela Companhia eram de que
os procedimentos já eram padronizados, e que todo e qualquer
passo ou documento a ser constituído passaria pelo crivo de diversos setores antes da sua aprovação, incluído o Departamento
Jurídico e a Diretoria.
Também as auditorias internas da CESAN promovidas sobre o contrato, bem como a auditoria da SECONT-ES, em setembro de 2009,
conferiam aos gestores de Contrato (Filipe e Boris) e a seus superiores imediatos (João Carlos – Chefe da Divisão de Serviços Gerais,
e Genivaldo – Gerente de Logística), confiança quanto aos trabalhos, tratamento e condução dada ao ajuste, sendo que todos esses
agentes assumiram suas funções entre junho de 2008 e janeiro de
2009, após firmado o Contrato em agosto de 2007.
Boris Carneiro Zúniga (Gestor de Contrato) – Foi admitido na
CESAN após concurso público, em 16/06/2008, interagindo com
o Contrato a partir de setembro de 2008, cabendo-lhe o acompanhamento do prazo de vigência, do cronograma físico-financeiro e
interação com o fiscal do contrato.
Alegou que autuou dentro das normas e procedimentos pré-estabelecidos, não gozando de total autonomia nos assuntos pertinentes
ao contrato.
Dessa forma, resta claro que não houve qualquer pagamento a
maior à contratada ou postura omissiva por parte dos gestores, os quais, em ocasiões tempestivas (prorrogações e
reajustes), ao contrário do relato técnico, promoveram as
revisões contratuais necessárias como já demonstrado.
3) VISEL – Vigilância e Segurança Ltda (fls. 2.118/2.144).
Justificou suas planilhas e proposta de preços, a qual foi comparada a várias outras no processo licitatório em 2007, sagrando-se
vencedora do certame, bem como cada item relacionado pela área
técnica, sem destoar dos argumentos dos gestores.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença da irregularidade, bem como do ressarcimento correspondente,
contra argumentando, em síntese, o seguinte:
Sem razão alguma os defendentes.
A prática detectada pela auditoria foi o jogo de planilhas na
formação dos custos do preço unitário dos serviços contratados, que resultou em alteração desproporcional dos preços unitários nos reajustes contratuais através dos Termos
Aditivos 01, 02, 03, 04 e 05, fazendo com que todos os preços unitários dos postos de vigilância passassem a ser desvantajosos para a CESAN.
O jogo de planilhas faz com que o preço originário, apesar
de ser o mais baixo, esconda a manipulação, de má-fé, de
percentuais daqueles elementos componentes do custo do
preço unitário que sofreu maior impacto pelo maior índice de
reajuste (no caso o reajuste proveniente da Convenção Coletiva
de Trabalho). Se não coibida essa manobra, já na 1ª repactuação,
o preço passa a não ser vantajoso para a Administração, daí a importância do controle sobre a planilha de composição dos custos do
preço unitário. (citou jurisprudência do TCU, fls. 2501/2502).
Oportuno ressaltar que nem os gestores nem a VISEL anexaram
as planilhas de custos que serviram de base para a renovação do
contrato em 2011, trazendo-se (fls. 1972/1988) informação lançada unilateralmente pela CESAN, relativa à renovação de 2010,
sendo que somente planilha apresentada pela VISEL quando do
pedido de reajuste ou de repactuação, feita em 2011, seria prova
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competente.
Vale destacar que os pactos de 2010 são válidos até o mês
de agosto de 2011, pois o Contrato é de agosto de 2007, e
o pacto de agosto de 2011 retroagiu até o mês de maio de
2011.
Analisou a defesa referente a cada item relacionado e afirmou: “a
título de exemplo, a empresa VISEL prestou serviços a este Tribunal e, na renovação do Contrato em 2011, apresentou planilhas de
custos bem diferentes daquelas apresentadas na licitação que deu
origem ao Contrato nº 186/2007 da CESAN”.
Devido a não apresentação na defesa e nem no RAO das planilhas de custos elaboradas pela VISEL na renovação do contrato em
2011, fez comparação entre a Planilha fornecida a este Tribunal
(doc. 01) em 2011 para o posto de vigilante armado, 12 horas diurnas e a planilha que a CESAN informa ter sido apresentada pela VISEL na renovação do contrato em 2010 (4º Termo Aditivo, fl. 1976).
Dessa comparação, restou demonstrado (fl. 2517) que o custo total
do posto de vigilante armado de 12 horas diurnas de trabalho para
a CESAN ficou ao valor de R$ 5.866,18 e para este Tribunal resultou
ao custo de R$ 5.309,07, decorrendo em um valor menor na ordem
de R$ 557,11, equivalente a 10,4935% (em verdade, R$ 557,11 =
9,50%).
Em 2011, a diferença foi maior, pois o valor pago pelo posto de
vigilância armada de 12 horas diurnas, código 20.015.0005, foi R$
6.677,15, enquanto o Tribunal pagou R$ 5.309,07, tendo ocorrido o mesmo em relação aos postos 20.015.0003, 20.015.0007 e
20.015.0001 (posto 24 horas – o Tribunal não contratou, somandose os postos de 12 horas diurnas e noturnas).
A tabela da SEGER/2011 apresenta preço máximo a ser praticado de R$ 5.310,43, para vigilante armado 12 horas diurnas e R$
6.726,00 para 12 horas noturnas, e para vigilante desarmado 12
horas diurnas R$ 5.252,81.
Segundo consta do Processo TC nº 2759/2012, fl. 302, foram contratados 15 postos de vigilância armada 24 horas (20.015.0001),
02 postos de vigilância desarmada 12 horas diurnas (20.015.0003),
01 posto de vigilância armada 12 horas diurnas (20.015.0005) e
05 postos de vigilância armada 12 horas noturnas (20.015.0007).
A planilha (fl. 2519) demonstra as diferenças de preços pagos pela
CESAN em 2011, em comparação aos preços referenciais da SEGER/2011, a qual resulta em R$ 555.152,64 ou 20,1149%. Demonstração essa que corrige a metodologia utilizada no RAO
24/2013. (citou jurisprudência TCU sobre observância do preço de
mercado no aditamento contratual).
Sem razão a defesa quando ataca a metodologia dos cálculos de
ressarcimento do RAO 24/2013, em face da exclusão da CPMF, IRPJ
e CSLL, pois não foi comprovada a exclusão, veja Termos aditivos
(fls. 282/283, 842/843, 849/850 e 861/862) nos quais não há referência à repactuação ou revisão de planilhas de custos, observando-se apenas a aplicação dos índices de reajustes automáticos
previstos no contrato, estando correta a metodologia de cálculo do
RAO 24/2013.
Refuta-se, ainda, as razões de defesa dos Senhores Filipe e Boris.
Além disso, os preços em 2011 estavam muito acima dos referenciais máximos da tabela SEGER/2011.
Assim como o pregoeiro poderia desqualificar a proposta da VISEL
por inadequação dos seus custos, poderia os gestores deixar de
renovar o contrato pelas mesmas razões.
Com relação à obrigação de ressarcimento é incontroverso que
o senhor Filipe Carvalho Tavares atuou nos Termos Aditivos
02 e 03, sendo sua responsabilidade limitada aos efeitos dos Termos de nº 02 de 04/08/2009 que prorrogou a vigência contratual de 01/09/2009 a 01/09/2011 (fls. 861/862 do Proc. TC
nº 2759/2012), sendo o dano causado no período de 01/01 a
01/09/2011, R$ 584.842,74 equivalente a 276.953,51 VRTE,
por ter elaborado a justificativa técnica do 2º Termo Aditivo (fl. 29
do Processo TC nº 2759/2012).
Ressalta-se que este valor corresponde ao somatório das diferenças pagas em 2011, relativas às medições dos períodos
16/12/2010 a 15/08/2011 (R$ 542.278,57), e 17 dias dos
31 dias correspondentes à medição do período de 16/08 a
15/09/2011 (RAO, fls. 29/30 – Processo TC nº 2759/2012),
conforme Instrução Técnica Conclusiva (fl. 2524).
Em sede de sustentação oral, a Representante legal dos responsáveis, Dra. Mariana Fernandes Beliqui, reafirmou as razões de defesa
já apresentadas, inclusive sobre a ilegitimidade passiva do exservidor da CESAN, Senhor Filipe Carvalho Tavares, alegando
que os efeitos financeiros do contrato nº 04, de dezembro de 2010
e 05, de setembro de 2011.
Alegou, no mérito, que não se demonstra correta a premissa fixada
pela área técnica de estabelecer uma comparação de preços unitá-
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rios das planilhas de custos da VISEL, considerando que a licitação
foi do tipo menor preço global, contrariando posicionamento do
Tribunal de Contas da União, citou o Acórdão TCU – Plenário nº
1495/2015, verbis:
[...]
Para se concluir pela ocorrência de dano ao erário nas contratações por preço global em que o objeto tenha sido satisfatoriamente executado, deve-se examinar o preço total
do contrato, pois não configura superfaturamento diferença
a maior encontrada exclusivamente em itens de custo unitário.
No mesmo sentido, citou ainda o Acórdão TCU-Plenário nº 910/2014,
onde concluiu o Relator, verbis:
[...]
Ao examinar contratos por preço global, não é lícito pinçar um
ou mais itens de custo isoladamente, qualificá-los como excessivos ou irregulares e determinar providências para ressarcimento, sob pena de alterar indevidamente o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato.
Para concluir pela ocorrência de dano ao erário, é essencial examinar o preço global do contrato em comparação com valores de
mercado. – grifei e negritei
Citou doutrina de Marçal Justem Filho corroborando o seu entendimento e reafirmou que os Termos Aditivos 01, 02, 03 e 05 foram
precedidos de pesquisa de mercado, justificativa técnica, tramitação de processo administrativo em diversas áreas da CESAN, tudo
de acordo com as normas internas da companhia, sendo assinados
pelos diretores da CESAN que, inclusive, não foram citados por isso.
Refutou qualquer ocorrência de jogo de planilha, como mencionado
pela auditoria, pois, não houve qualquer alteração qualitativa
ou quantitativa dos serviços contratados, não houve qualquer alegação de superfaturamento de itens, expôs que a
contratada solicitou reequilíbrio do contrato, e foi negado o
pedido de repactuação, por não haver fato superveniente capaz
de desequilibrar o contrato.
Sustentou, ainda, que quando houve oportunidade de negociação
com a contratada para tornar o contrato mais vantajoso, assim o
fez, conforme se atesta na análise do Termo Aditivo nº 04/2010,
que foi negociada a redução do preço do posto de vigilância 24 horas, que representava 41% do valor contratado, tendo logrado uma
economia de R$ 260.589,60 (duzentos e sessenta mil, quinhentos
e oitenta e nove reais e sessenta centavos), informação que não
mencionado pelos auditores.
O patrono da empresa contratada arguiu sobre o Princípio da Segurança Jurídica: “ a VISEL foi notificada 02 anos depois de um determinado exercício para devolver valores de um contrato que realizou
a preço menor que o global previsto na planilha de custos, com
margem baixíssima, valores lícitos, corretos, com base na análise
de alguns subitens com preço maior e outros menores”.
Alegou que, in casu, há que valer a legitimidade do ato perfeito e
acabado, que foi a licitação com todas as suas etapas. Esclareceu,
acerca de alguns itens o seguinte:
a) Reserva técnica sobre o equipamento, que a área técnica
entendeu deva ser suprimido o valor, pois, o equipamento pertence
ao posto e não ao funcionário, informando que tal reserva destinase a reposição de peças em equipamentos.
Sobre o item “caneta bastão utilizada para ronda”, dito com
sobre preço, comparando-se dois equipamentos diferentes,
um referente à caneta de controle de ronda para efeito de
12 horas e outra para efeito de 24 horas, sendo que em uma
trabalha-se online, enquanto a outra trabalha-se off-line,
sendo equipamentos de controle diferentes que obviamente tem
preços diferentes.
Sobre a questão da previsão de imposto de renda e de contribuição social sobre o contrato, entendeu a área técnica que deve ser
suprimido, pois estão inclusos no lucro da contratante, constando
do edital e do anexo que estão inclusos nos preços os impostos de
qualquer natureza.
Verifico, pois, do relato técnico que o questionamento aborda alguns itens constantes das planilhas de preços como reserva técnica, faltas legais, CPMF, reciclagem Portaria nº 387, rendição de
almoço, multa de 40% sem FGTS, aviso prévio, indenização (rescisão sem justa causa), BDI e IRPJ e CSLL, considerados indevidos,
superavitários ou em duplicidade, na formação dos custos unitários
licitados em 2007, conforme Pregão Eletrônico nº 182/2007, que
deu origem ao contrato de vigilância e segurança nº 186/2007,
firmado com a empresa VISEL.
Entendeu a área técnica que por ocasião das prorrogações do contrato, que vigeu em 2011, os responsáveis indicados (Analistas Administrativos – Gestores de Contratos, Chefe da Divisão de Serviços
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Gerais e Gerente de Logística) que nem eram servidores da CESAN
em 2007, deveriam voltar ao processo licitatório e rever essas planilhas e corrigir as distorções apontadas, ajustando
os custos unitários e globais licitados em 2007, e que, não o
fazendo, devem ser responsabilizados pelo prejuízo calculado em 2011, mesmo que não mais pertencessem aos quadros da
empresa, como é o caso o Senhor Filipe Carvalho Tavares – Analista
Administrativo e Gestor de Contratos, que se desligou da empresa em maio de 2010, após a prorrogação contratual em agosto de
2009, conforme Termo Aditivo nº 02/2009.
Indicou a área técnica como embasamento legal para a verificação
da irregularidade, os artigos 12, inciso III, e 65, alínea “d”, da Lei
nº 8.666/93, que assim estabelecem, verbis:
[...]
Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras
e serviços serão considerados principalmente os seguintes
requisitos:
[...]
III - economia na execução, conservação e operação;
Art. 65 Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados,
com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
[...]
II - por acordo das partes: (não citado)
[...]
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição
da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. – grifei e negritei
Os responsáveis alegaram que foram realizadas pesquisas de mercado entre as diversas empresas do ramo por ocasião dos aditamentos para reajustes e prorrogações, considerando o preço global
como foi licitado e contratado, e em observância à Resolução nº
4663/2006 (fls. 2350/2353), especialmente o item III, comprovando-se que o preço global contratado (como licitado) era
mais vantajoso.
Ademais, na documentação juntada pela defesa (fls. 2291/2339)
constam planilhas de recomposição dos preços em 2009, os quais
foram suprimidos dos tributos o IRPJ e a CSLL que já constavam do
BDI, conforme apontado pela área técnica, e constava também a
CPMF, não mais vigente, de todos os itens unitários que se constituem de dezessete postos de vigilância (1 a 9 e 11 a 18).
Observa-se, portanto, que os dispositivos legais que fundamentam
a irregularidade não se prestam a tal fim, pois os projetos básico e
executivo são peças do processo licitatório, que ocorreu em 2007, e
o Art. 65, inciso II, alínea “d”, trata de restabelecimento da relação
contratual pactuada inicialmente, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.
Não vislumbro na legislação a possibilidade de revisão dos preços constantes das planilhas formadoras do custo unitário licitado visando diminuição do valor global contratado, sem motivação
para tal, no entanto, foram revisados os referidos custos em
2009 para retirada de valores em duplicidade e de tributo
não mais vigente (CPMF), conforme alegado pela defesa e
comprovada às fls. 2291/2339, tendo sido os demais itens
justificados.
A área técnica alega a prática perniciosa de jogo de planilha nestes autos, de maneira a justificar a ocorrência de menor preço ocorrida em alguns itens.
No entendimento do Tribunal de Contas da União - TCU, o jogo de
planilhas ocorre quando da contratação de algumas obras
públicas, na licitação, a empreiteira cota determinados itens
de serviço da obra muito acima do mercado, enquanto outros são oferecidos a preços bastante baixos; como os preços
unitários altos e baixos se compensam, o valor global da obra fica
dentro da expectativa do contratante, depois de contratada, a
empreiteira se aproveita de modificações nos serviços, forçadas ou por deficiência do projeto, as quais irão reduzir os
itens mais em conta ou aumentar os mais caros, ou mesmo
fazer as duas coisas, o resultado é que os itens mais caros
prevalecem no contrato, distorcendo a proposta original,
com elevação do preço da obra.
Consultei o Processo TC nº 2633/2008, relativo à prestação de contas de 2007, que contém em apenso o processo TC nº 3235/2008,
de auditoria do mesmo exercício, verificando que, conforme o rela-
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tório de auditoria, foi auditado tanto o Pregão nº 182/2007, como o
Contrato nº 186/2007 ali sendo considerados regulares.
Quanto ao ressarcimento do possível prejuízo quantificado pela
área técnica, entendo que eles não participaram do processo licitatório e da feitura do contrato, pois em 2007, conforme antes informado, não eram ainda servidores da CESAN, na qual ingressaram,
por concurso público, entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009.
Se assim procedêssemos, teríamos que buscar do exercício de 2007
os responsáveis pelo processo licitatório e responsabilizá-los por
todo o prejuízo calculado em 2011, porém, naquele exercício, a
auditoria realizada considerou regular a licitação, e o contrato, não
se indicando nenhuma irregularidade, nem nos exercícios seguintes
(2008, 2009 e 2010), com relação aos aditamentos (1º, 2º, 3º e
4º), bem como à execução contratual.
A título de exemplo, com relação ao Senhor Filipe Carvalho Tavares,
está sendo apenado com ressarcimento relativo às medições do período de 16 de dezembro de 2010 a 15 de agosto de 2011 e 17 dias
da medição de 16/08/2011 a 15/09/2011 (RAO fls. 29/30), pelo
simples fato de haver elaborado e assinado a justificativa
para a prorrogação contratual no período de agosto de 2009
a agosto de 2011, sem levar em conta o seguinte:
Os valores medidos e pagos no referido período foram reajustados
através do 1º Termo Aditivo em 2008, quando ainda não era servidor da CESAN e pelo 4º Termo Aditivo de 2010 para o período de
junho de 2010 a maio de 2011 e 5º Termo Aditivo para o período de
junho de 2011 a maio de 2012.
Constam de todas as medições e notas fiscais faturas do período
(dezembro de 2010 a setembro de 2011) que se referem aos 4º e
5º Termos Aditivos (fls. 258/624), dos quais não participou.
Ora, se houvesse algum prejuízo no caso não seria em decorrência da simples prorrogação contratual em 2009, mas também, e
principalmente, dos aditivos de reajustes dos valores contratados,
ocasiões mais apropriadas para revisão dos preços pactuados, em
face da necessidade de manuseio das planilhas constitutivas dos
preços unitários componentes do valor global licitado e contratado.
Vale destacar no tocante a caracterização de “jogo de planilhas” e
superfaturamento com imputação de débitos, que o entendimento
mais recente fixado pelo Tribunal de Contas da União –TCU, aponta
no sentido de que a diferença a maior encontrada exclusivamente em itens de custo unitário isolados não configura por
si só o superfaturamento, pois nos casos em que a contratação se realizou por preço global e o objeto do contrato tenha
sido executado, o parâmetro para aferir superfaturamento
deverá ser o preço global contratado, conforme transcrição,
verbis:
[...]
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - ACÓRDÃO Nº 1495/2015-PLENÁRIO - Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca) apurara irregularidades ocorridas em contrato que teve como objeto a contratação de empresa especializada
em serviços de limpeza técnica de ambiente hospitalar. O débito
decorrera de pagamentos indevidos referentes ao adicional
noturno, incluído na remuneração mensal dos empregados
da contratada que não exerceram suas atividades no período noturno. Realizadas as audiência e citação dos responsáveis,
a unidade técnica não acatou as justificativas apresentadas, propondo multa ao gestor e débito à empresa contratada. O relator,
dissentindo da unidade técnica, registrou que “a jurisprudência mais recente do TCU tem defendido que, para se concluir pela ocorrência de dano ao erário nas contratações em
que o objeto tenha sido satisfatoriamente executado, como
é o caso ora em análise, deve-se examinar o preço total do
contrato nos casos de empreitada por preço global (Acórdão
739/2015-Plenário). Assim, o superfaturamento não pode
se dar exclusivamente por meio de itens isolados do custo
unitário, como é o caso do adicional noturno”. Acrescentou
o relator que a unidade técnica não apontou indícios de superfaturamento global no contrato, destacando ainda “a existência de
quatro indicativos da ausência de débito, que estão relacionados
aos seguintes fatores: produtividade, adicional de insalubridade,
encargos sociais e salário-base”. Sobre esses fatores, observou o
relator que os parâmetros de produtividade praticados no contrato
eram superiores aos definidos no edital da licitação, o que reduziria
o custo final do serviço e compensaria a superestimativa identificada no adicional noturno. Quanto ao adicional de insalubridade, o
relator identificou subpreço que também deveria ser compensado
em relação ao sobrepreço do adicional noturno. Por fim, destacou a
ausência de indícios de sobrepreço em relação aos itens encargos
sociais e salário-base, significativos para o custo final da mão de
obra, observando que o salário-base fora estipulado com funda-
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mento em convenção coletiva vigente à época do certame. Considerando esses fatores, o relator apresentou tabela comparativa
dos preços praticados no contrato, a qual evidenciou que os preços
contratuais estavam abaixo dos preços referenciais. Ponderou, contudo, que a análise efetuada “não visa afastar de modo definitivo a
existência de superfaturamento no contrato, mas tão somente afirmar que o débito decorrente do adicional noturno, tal como apontado pela unidade técnica, é compensado pela maior produtividade da
empresa e pela subestimativa no contrato da rubrica do adicional
de insalubridade”. Comprovada a insubsistência do débito apontado
pela unidade técnica, o Tribunal, pelos motivos expostos pelo relator, acolheu as justificativas dos responsáveis, julgando regulares
as contas do gestor. – grifei e negritei
Desse modo, ainda que não considerado os argumentos apresentados para o afastamento da irregularidade, a sua manutenção por
parte desta Corte de Contas não poderá resultar em aplicação de débito aos responsáveis, pois não se configura superfaturamento no caso em preço, quando muito a expedição
de determinação para que os gestores passem a observar os
apontamentos do corpo técnico.
Posto isto, divirjo do posicionamento técnico e do Parquet de Contas, acato as razões de justificativas e afasto a presente irregularidade, bem como o ressarcimento a ela correspondente.
2.3) AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO (ITEM 5.5 DA ITC Nº
4976/2015) – ART. 3º, DA LEI Nº 8.666/93, E SUBITEM
2.15, ALÍNEA “C”, DO ANEXO I, DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2010
Responsáveis: Silvia Fernanda Z. Medeiros da Silva – Gestor
de Contrato; Marcos Antônio Gomes da Silva – Chefe da Divisão de Transportes; Genivaldo Cotta – Gerente de Logística;
Rodrigo Veiga Kaiser – Técnico de Sistemas de Saneamento;
Laurenz Sarnaglia Zanotti – Analista Administrativo (Transporte).
A presente irregularidade refere-se ao Contrato nº 16/2014,
cujo objeto era a prestação de serviço de gerenciamento da
manutenção da frota de veículos da CESAN através de rede
credenciada de oficinas, concessionárias, autopeças, lava jato ou
postos de lavagem e troca de óleo, lojas de acessórios e borracharias, tendo sido contratada a Empresa Brasileira de Tecnologia e
Administração de Convênios HOM Ltda., sendo o valor contratado
de R$ 1.849.933,54 (hum milhão, oitocentos e quarenta e nove mil,
novecentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos) e
o valor efetivamente pago de R$ 829.841,41 (oitocentos e vinte e
nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos).
Relata a área técnica que, em razão de alta concentração dos
serviços na oficina Auto Mecânica Celso Ltda ME (21,69% = R$
200.713,63), relacionou a fatura mais relevante (nº 4750251 – R$
155.688,60) e as transações mais relevantes desta fatura como
amostra e, em visita à oficina, constatou que não havia execução
dos serviços conforme previsão no sistema.
Ademais, alega que a referida oficina apresentava orçamentos de
valor mais baixo que os demais prestadores que cotavam no sistema pela internet, havendo casos de reparos em que somente uma
oficina teria cotado preço, normalmente aquela onde o veículo era
entregue, sendo que muitas oficinas preencheram parcialmente ou
não forneceram orçamentos, contrariando a previsão do edital que
exigiu três orçamentos.
Por sua vez, os responsáveis alegaram que, certamente, para cada
ordem de serviço são emitidos pelos menos três orçamentos, mas
ocorre que o pouco interesse das oficinas em fornecer orçamento por meio eletrônico para serviços de pequena monta,
resulta na praxe deste mercado, composto de oficinas de pequeno
e médio porte, em apresentar orçamento apenas com a inspeção
visual do veículo.
Por fim, alegaram que na prática os veículos são encaminhados
para uma oficina que avalia o seu defeito e emite o primeiro orçamento, sendo com base na descrição deste é que são convidadas
as demais para apresentarem outros orçamentos, fato que pode
ser consultado no site da GOODCARD, www.goodmanager.com.br,
no item Consulta – Ordem de Serviços de Veículos, e após em
verificar as cotações de ordem de serviço.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença
da irregularidade, contra argumentando, em síntese que, pelo que
se percebe da defesa, o sistema eletrônico de cotação dos serviços
é deficiente, pois a praxe das oficinas é realizar a inspeção visual
do veículo para dar o orçamento, o que é compreensível e torna a
CESAN refém do primeiro orçamento, ocasionando, em alguns casos, inexistência de cotação de preços na autorização dos serviços,
contrariando as previsões editalícias e contratuais.
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Em sede de sustentação oral, a Representante legal dos responsáveis reafirmou as razões de defesa já apresentadas e acrescentou,
ainda, que a ausência de três orçamentos prévios, configura-se em
exceção à regra, sendo justificada em situações que pela simplicidade e o consequente valor ínfimo a ser contratado, não atrai as
oficinas credenciadas e que esse fato não ensejou qualquer
prejuízo ao erário, ressaltando que em 2011 foram mais de
mil ordens de serviço que, em sua maioria absoluta, foram
precedidas de três orçamentos.
Ponderou, ainda, quanto à ordem de Serviço nº 872290, tratando
de reparos no veículo S-10, marca GM, que a tabela utilizada pelos
auditores foi da SAEB, do Estado da Bahia e que a CESAN utilizou
a tabela da ASSORVES, sendo que os serviços executados sequer
constam da tabela da SAEB.
Assim sendo, o serviço se refere a execução de lateral traseira de
veículo e o serviço considerado pela auditoria foi de substituição da
lateral traseira, prejudicando as conclusões de possível superestimação de horas necessárias à execução.
Verifico das razões de defesa que se por um lado o setor de transportes tem dificuldade de obter os três orçamentos eletronicamente, com base no primeiro apresentado pela oficina que avaliou o
veículo e apresentou o primeiro orçamento, por outro lado, às vezes
ocorre impossibilidade de se conduzir o veículo a outras três oficinas para orçamentação, dependendo do seu estado e condições de
funcionamento, tendo afirmado a defesa existência de 03 orçamentos para cada ordem de serviço.
Ademais, o relato técnico foi apresentado em termos genéricos:
“havendo casos de reparos em que somente uma oficina
teria cotado preço, normalmente aquela onde o veículo era
entregue. Muitas oficinas preencheram parcialmente ou não forneceram o orçamento”.
Posto isto, em razão da pouca informação fática, tanto no relato
técnico quanto nas razões de defesa, em não tendo sido evidenciado prejuízo ao erário, divirjo em parte da área técnica e do
Parquet de Contas entendo, entendendo que deva ser mantida a
irregularidade, todavia, a expedição de determinação no sentido
de que seja aperfeiçoado o sistema de coleta de orçamentos, mostra-se suficiente ao deslinde da questão.
2.4) PAGAMENTO A MAIOR (ITEM 5.6 DA ITC Nº 4976/2015)
– ART. 66 DA LEI Nº 8.666/93.
Ressarcimento: R$ 5.506,00 equivalentes a 2.607,37 VRTE’s
Responsáveis: Silva Fernanda Z. Medeiros da Silva – Gestor
de Contrato; Marcos Antônio Gomes da Silva – Chefe da Divisão de Transportes; Genivaldo Cotta – Gerente de Logística;
e Laurenz Sarnaglia Zanotti – Analista Administrativo.
Trata-se do mesmo contrato (16/2011) do item anterior.
Relata a área técnica que, na mesma fatura mencionada no item
anterior (nº 475025) foi apurado pela equipe de auditoria a necessidade de 22 horas para os reparos, com base na tabela de tempo
padrão, tendo a ordem de Serviço nº 872290, aprovado 165 horas
(itens 2.15, d e 3.7, f, do Anexo I, do edital).
Os responsáveis alegaram, em síntese, o seguinte:
Demonstraram (fl. 1607), que no valor total informado pela área
técnica (R$ 5.946,00) consta R$ 2.646,00 de peças e R$ 3.300,00
referente a 165 horas trabalhadas em serviços de trocas de peças
e acessórios, funilaria, inclusive lanternagem e pintura de veículo, e
não somente serviços como relatado.
Argumentaram que os auditores calcularam 22 horas para a execução dos serviços com base na tabela de tempo Padrão da ASSORVES, simulador no site www.assorves.com.br, que o orçamento
inicial foi feito pela CVC (0.S.869061) que orçou o valor total de
R$ 6.206,70, sendo R$ 3.350,00 mão de obra e R$ 2.856,70 peças
(anexo 18), e que o valor orçado e pago à oficina Auto Mecânica
Celso Ltda foi menor, como relatado (R$ 5.946,00).
Sustentaram que na descrição do faturamento constou o valor global dos serviços, de acordo com orçamento (R$ 3.300,00), sem
considerar a descrição unitária de cada serviço executado, tendo
sido esclarecido pela oficina em correspondência (anexo 19) que:
O valor da mão de obra (R$ 3.300,00) foi concentrado em apenas
três itens do orçamento (Funilaria: pintura capô traseiro = 100 horas; Lanternagem lateral traseira = 45 horas; e desmonte do parachoque dianteiro = 20 horas), não estando discriminada detalhadamente, a mão de obra para alguns serviços executados, como:
recuperação e pintura interna da carroceria, recuperação e pintura
de para-lama dianteiro, o que demonstrou na tabela de fl. 2114,
reproduzida à fl. 1609, no total de 165 horas.
O subscritor da ITC sugeriu a mantença da irregularidade, reduzindo o valor a ser ressarcido para R$ 1.920,00, equivalentes a 909,22
VRTE’s, contra argumentando, em síntese, o seguinte:
O documento de fl. 2114 inclui diversos serviços que não cons-
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tam da ordem de Serviço 872290, prática que não pode ser aceita
para justificar a diferença do valor da mão de obra, demonstrando
que a defesa buscou apenas “completar” às 165 horas de serviço
constante da Nota Fiscal 475025, discriminando aleatoriamente,
serviços que não constam da ordem de serviço 872.290. Assim,
rejeitam-se as horas incluídas para:
Recuperação de para-lama dianteiro – 08 horas – R$ 160,00
Pintura de para-lama dianteiro – 10 horas – R$ 200,00
Pintura das rodas – 16 horas – 320,00
Pintura Carroceria interna – 16 horas – 320,00
Pintura capô dianteiro – 16 horas – 320,00
Total: 66 horas; e R$ 1.320,00
Admite-se a inclusão das horas necessárias para execução de todos
os serviços constantes da ordem de serviço e que não foram discriminados na nota fiscal, contudo, o documento de fl. 2114 superestimou a quantidade de horas para os seguintes serviços, conforme
tabela Padrão (fls. 1318/1319 do Processo TC nº 2759/2012):
DEFESA
TABELA
DIFERENÇA
Serviço
Horas Valor R$
Horas Valor R$ Horas Valor R$
Pintura tampa
12
240,00
07
140,00
05
100,00
traseira
Recuperação late20
400,00
12
240,00
08
160,00
ral traseira
Pintura lateral
25
500,00
8
160,00
17
340,00
traseira
Totais
57 1.140,00
27
540,00
30
600,00

Corrigindo, portanto, os cálculos iniciais, tem-se que o valor a ser
ressarcido é de R$ 1.920,00 (1.320,00+600,00), equivalentes a
909,22 VRTE, e não R$ 5.506,00.
Verifico da documentação juntada aos autos em sede de defesa
(fls. 2107/2114 – anexos 18 e 19), que a CVC fez o orçamento inicial detalhando os serviços em 167,50 horas a serem trabalhadas,
bem como as peças, nos valores respectivos de R$ 3.350,00 e R$
2.856,70, resultando em valor total de R$ 6.206,70.
Neste orçamento, previu a CVC um total de 167,50 horas de mão
de obra a R$ 20,00/hora, somente para os serviços de remoção de
chicote dianteiro (2,50 horas); e capô dianteiro: desmonte (20
horas), recuperação (33 horas) e pintura (112 horas), pelo valor de
R$ 3.350,00, e substituição dos demais itens como: acabamento
do para choque lado direito (R$ 579,14), tampa traseira (R$
1.773,92), totalizando seu orçamento no valor de R$ 6.206,70.
A oficina concorrente se preocupou apenas em cobrir o orçamento anterior, propondo 165 horas de mão de obra no total de R$
3.350,00 e peças no valor de R$ 2.646,00, totalizando o valor de
R$ 5.946,00, não constando do seu orçamento (fl. 2114) a remoção
do chicote dianteiro, razão pela qual diminuiu-se 2,50 horas de mão
de obra.
É sabido que por mais detalhado que seja o orçamento para recuperação de um veículo danificado, quando da execução sempre aparecem surpresas que acrescem os custos, não tendo havido neste
caso acréscimo financeiro.
Assim, no tocante aos itens rejeitados pelo subscritor da Instrução Técnica Conclusiva, entendo que não procede, pois ainda que
não constem da ordem de serviço dirigida à oficina que prestou os serviços, consta do orçamento apertado da CVC (fls.
2109/2110) o desmonte, a recuperação e a pintura do capô
dianteiro, no total de 167,50 horas de mão de obra que somou R$ 3.350,00, o que evidencia a necessidade de pintura, também, da carroceria interna, das rodas e para-lama dianteiro que foi
também recuperado, serviços esses que somam 66 horas, no valor
total de R$ 1.320,00.
Ressalta-se que no orçamento da CVC somente o desmonte, a recuperação e a pintura do capô dianteiro totalizou 167,50 horas no
valor de R$ 3.350,00.
Por essas razões, deixo de acatar o posicionamento técnico que
rejeitou esses custos e opinou pela imputação de ressarcimento.
Quanto aos itens considerados superestimados em relação ao tempo (horas) pelo subscritor da ITC, que opinou pelo ressarcimento no
valor de R$ 600,00, levo em conta dois fatores:
1) O total de horas previstas para todo o serviço permaneceu em
165 horas, menos do que o proposto pela CVC (165,50 horas); e
2) A pintura da tampa traseira custou R$ 240,00, sendo que a
CVC propôs substitui-la ao preço de R$ 1.773,92, valor este maior
do que os três itens considerados superestimados (pintura tampa
traseira = R$ 240,00; recuperação lateral traseira = R$ 400,00; e
pintura lateral traseira = R$ 500,00; Total de R$ 1.140,00).
Por essas razões deixo de acatar o entendimento técnico que opinou pela imputação de ressarcimento do valor da diferença das horas superestimadas: 30 horas, equivalentes a R$ 600,00, e afasto
a presente irregularidade, bem como o ressarcimento dela
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decorrente.
Por todo o exposto, divergindo parcialmente da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o
Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas assim delibere:
1) Acolha a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Senhor Filipe Carvalho Tavares, em face das razões
antes expendidas, visto que não havia vínculo de labor entre
o responsável e a CESAN, pois o seu contrato foi encerrado
em maio/2010.
2) Rejeite as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelos Senhores Genivaldo Cotta, João Carlos Monteiro, sem prejuízo de sua análise em momento oportuno, qual seja, o exame do
mérito de cada item indicado (5.2, 5.3, 5.5 e 5.6 da ITC nº
4976/2015), em face das razões antes expendidas;
3) Afaste, acompanhando a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, os seguintes indicativos de irregularidades:
Itens 4.2 e 4.3 da ICC 156/2013 (4.2 – Ausência de termo de
verificação do saldo das disponibilidades em caixa; 4.3 - Ausência
de termo de verificação do saldo das disponibilidades bancárias e
extratos bancários acompanhados das conciliações), sob responsabilidade do senhor Neivaldo Bragatto;
Item 5.1 da ITC nº 4976/2015 (5.1 – Burla ao dever de licitar
e ao principio da economicidade), sob a responsabilidade dos senhores Neivaldo Bragatto, Ricardo Maximiliano Goldschmidt,
Silvia Fernanda Z. Medeiros da Silva, Marco Antônio Gomes
da Silva, Genivaldo Cotta e Norma Maria de Amorim;
Item 5.4 da ITC nº 4976/2015 (5.4 – Pagamento indevido),
sob a responsabilidade dos senhores Marco Antônio Gomes da
Silva, Silvia Fernanda Z. Medeiros da Silva, Genivaldo Cotta
e Rodrigo Veiga Kaiser.
4) Afaste, pelas razões antes expendidas, divergindo da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, os indicativos de
irregularidade tratados nos itens 2.1, 2.2 e 2.4 desta decisão,
correspondentes aos itens 5.2, 5.3 e 5.6 da ITC nº 4976/2015,
bem como o ressarcimento correspondente aos itens 2.2 e
2.4 desta decisão, de responsabilidade dos Senhores: Genivaldo
Cotta, Rodrigo Veiga Kaiser, Laurenz Sarnaglia Zanotti e Silvia Medeiros, que atestaram a execução dos serviços tratados no
item 2.1, bem como do Senhor Marco Antônio Gomes da Silva,
Chefe a Divisão de Transporte; João Carlos Monteiro, Chefe da
Divisão de Serviços Gerais; Boris Carneiro Zúniga, Analista Administrativo (Gestor de Contrato); e VISEL – Vigilância e Segurança Limitada - Contratada;
5) Mantenha, acompanhando parcialmente a área técnica e
o Ministério Público Especial de Contas, a irregularidade contida
no item 2.3 desta Decisão (referente ao item 5.5 – ITC Nº
4976/2015) – Ausência de orçamento, considerando suficiente
a expedição de determinação, em razão da ausência de prejuízo
dela decorrente, bem como ao fato de que a mesma não tem o
condão de macular os atos de gestão dos agentes responsáveis,
afastando, porém, o ressarcimento respectivo, em face das razões
antes expendidas, sob a responsabilidade dos senhores Marcos
Antônio Gomes da Silva, Genivaldo Cotta, Rodrigo Veiga Kaiser, Laurenz Sarnaglia Zanott e Silvia Fernanda Z. Medeiros
da Silva;
6) Julgue REGULAR a Prestação de Contas Anual da CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento, referente ao exercício de
2011, sob a responsabilidade dos senhores:
a) Ricardo Maximiliano Goldschmidt, Diretor de Relações com
o Cliente; Antonina Sily Vargas Zardo – Diretora de Relações
com o Cliente; Luiz Ferraz Moulin – Diretor de Administração e
de Meio Ambiente; Anselmo Tozi – Diretor de Administração e de
Meio Ambiente; Carlos Fernando Martinelli – Diretor de Operação do Interior e Carlos Eduardo Fernandes Saleme – Diretor de
Operação Metropolitana, gestores do exercício, em razão de não se
ter identificado ato que macule os atos então praticados;
b) Norma Maria de Amorim, Pregoeira em razão do afastamento
da irregularidade contida no item 5.1 “a”, da ITC nº 4976/2015;
e Senhores: João Carlos Monteiro, Boris Carneiro Zúniga e
VISEL – Vigilância e Segurança Ltda, em razão do afastamento
das irregularidades tratada no item 2.2 desta Decisão;
7) Julgue REGULAR COM RESSALVAS, acompanhando parcialmente a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas,
a Prestação de Contas Anual da Companhia Espírito Santense de
Saneamento - CESAN, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade dos Senhores:
Neivaldo Bragato, Diretor Presidente em face do item 3.1 da ICC
nº 156/2013 (Item 6.1.1.1 da ITC nº 4976/2015) - Ausência
de fichas financeiras e dos instrumentos normativos referentes à remuneração dos administradores responsáveis, em
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que se acatou parcialmente as razões de justificativas.
Marcos Antônio Gomes da Silva, Chefe da Divisão de Transportes; Silvia Fernanda Z. Medeiros da Silva, Analista Administrativo (Gestor de Contrato); Genivaldo Cotta – Gerente de Logística; Rodrigo Veiga Kaiser, Técnico de Sistemas de Saneamento e
Laurenz Sarnaglia Zanotti, Analista Administrativo (Transporte),
em razão da mantença da irregularidade tratada no item 2.3 desta
decisão, considerando seu caráter formal, bem como ausência de
prejuízo ao erário, em face das razões antes expendidas;
8) Expeça DETERMINAÇÃO, com monitoramento no exercício seguinte, aos atuais gestores da CESAN no sentido de que se aperfeiçoe o sistema de coleta de preços que visa a obtenção de
três orçamentos nos contratos de gerenciamento da manutenção da frota de veículos, através de rede credenciada, em
observância aos ditames editalícios e contratuais.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, sejam os presentes autos arquivados.
É como voto.
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN:
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.
Destaco inicialmente que me filio ao entendimento do Relator e fundamentação constante de seu voto, somente apresentando divergência no que diz respeito à irregularidade descrita no subitem 5.3
da ITC, que trata da “Falta de revisão das planilhas de custos
do contrato gerando superfaturamento”.
Sugeriu à área técnica que os custos de alguns itens referentes ao
contrato 186/2007, mantido com a empresa VISEL VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA LTDA, estavam superestimados - reserva técnica,
incidência de reserva técnica sobre equipamentos, equipamentos de controle e ronda, faltas legais, CPMF, reciclagem
Portaria 387, rendição de almoço, multa de 40% sobre o
FGTS, aviso prévio indenizado, indenizações por rescisões
sem justa causa, despesas administrativas, lucro bruto e tributos sobre faturamento, IRPJ e CSLL, e, portanto, deveriam
ser adequados ao longo de sua execução.
Tal apontamento foi concluído pela área técnica com ressarcimento de R$858.562,11, correspondentes a 406.573,90 VRTE, com
responsabilidade da Visel Vigilância e Segurança Ltda – empresa
contratada; João Carlos Monteiro – Chefe da Divisão de Serviços
Gerais; Boris Carneiro Zúniga – Analista Administrativo (gestor do
contrato); Genivaldo Cotta – Gerente de logística e Filipe Carvalho
Tavares – Analista Administrativo (Gestor do Contrato).
Em defesa, a empresa Visel asseverou que todos os itens apontados
como irregulares pelo relatório de auditoria são inerentes a circunstâncias já existentes no momento da elaboração do ato convocatório, da homologação do resultado da licitação e da assinatura do
contrato, e que, por isso, não podiam ser considerados irregulares.
Já em relação à cobrança do custo da CPMF, alega que foi suprimida
pela empresa em 01/01/2008, constando na planilha apenas em
razão de a mesma ter sido elaborada em 2007, com extensão para
2008.
Por fim, invocou a boa-fé e o princípio da confiança nos atos administrativos e da Súmula 473 do STF, haja vista que a Administração
Pública acolheu sua proposta, não podendo a empresa agora ser
surpreendida com a invalidação dos efeitos deste ato.
Os defendentes, Srs. João Carlos Monteiro e Boris Carneiro Zúniga, suscitaram preliminar de ilegitimidade, sob o argumento de
que todos eles assumiram suas funções nos referidos setores entre
dezembro/2008 e janeiro/2009, não tendo participado dos procedimentos referentes a projeto básico, planilha de custos e elementos
técnicos até a efetiva contratação e início da prestação de serviços,
os quais foram realizados por outra gestão.
Já o responsável Sr. Filipe Carvalho Tavares (gestor do contrato
186/2007), alegou que trabalhou para a CESAN de dezembro/2008
a maio/2010, tendo se desvinculado da empresa em 14/05/2010
(conforme ANEXO I de sua defesa, fls. 2263/2266), e que a irregularidade e obrigação de ressarcir apontava apenas à renovação do
contrato em 2011, sendo, portanto, parte ilegítima para responder
pela falta de revisão das planilhas de custos do contrato 186/2007.
Em fase da elaboração da peça conclusiva, a área técnica manteve
a responsabilidade de todos os inicialmente apontados (Srs. João
Carlos Monteiro, Boris Carneiro Zúniga, Sr. Filipe Carvalho Tavares), vez que apesar de não terem participado dos procedimentos
referentes ao projeto básico, planilha de custos e na contratação
propriamente dita, porque entenderam bastante claro na tipifica-
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ção de condutas que todos foram chamados ao processo por ato
omissivo, por não terem revisado as planilhas de custos do contrato
186/2007, quando dos termos aditivos firmados.
Neste contexto, aos responsáveis acima indicados foi imputado ressarcimento nos valores de 113.021,0636 VRTE, 406.573,90 VRTE e
276.953,51 VRTE, conforme atuação nos termos aditivos, respectivamente, dos Srs. João Carlos Monteiro, Boris Carneiro Zúniga e
Sr. Filipe Carvalho Tavares, todos em solidariedade com a empresa
VISEL, contratada e diretamente favorecida economicamente nesta
contratação.
O Relator ao analisar o feito afastou o ressarcimento e a responsabilidade dos agentes e empresa contratada, pelos motivos que
seguem:
Primeiramente, refuta o Em. Relator a prática do jogo de planilha
alegada pela área técnica, uma vez que a licitação em 2007 teria
se firmado por preço global, e por ocasião dos aditamentos para
reajustes e prorrogações foram feitas pesquisas de mercado entre
as diversas empresas do ramo que tiveram também como base o
preço global, da forma como teria sido licitado, comprovando-se
que o preço contratado era mais vantajoso.
Também alega a ilegitimidade dos responsáveis indicados (Analistas Administrativos – Gestores de Contratos, Chefe da Divisão de
Serviços Gerais e Gerente de Logística) que não eram servidores da
CESAN em 2007 por ocasião da licitação, nem nas prorrogações,
porque ingressaram, por concurso público, entre dezembro de 2008
e janeiro de 2009, como no caso do Senhor Filipe Carvalho Tavares
– Analista Administrativo e Gestor de Contratos, que segundo ele
teria se desligado da empresa após a prorrogação contratual ocorrida através do 2º Termo aditivo.
Discorda, ainda, quanto à fundamentação da irregularidade levantada pela auditoria, uma vez que se reportam ao dispositivo legal
contido no art. 65, inciso II, alínea “d”, da LLC, que trata de restabelecimento da relação contratual pactuada inicialmente, visando à
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato
e, portanto, no seu entender, não se prestava para o caso de adequação por deficiência do projeto.
Ademais, argumenta que na documentação juntada pela defesa
(fls. 2291/2339) constam planilhas de recomposição dos preços em
2009, os quais foram suprimidos de todos os itens unitários que se
constituem de dezessete postos de vigilância (1 a 9 e 11 a 18), os
tributos - IRPJ e a CSLL que já constavam do BDI, conforme apontado pela área técnica, e também a CPMF que não era mais vigente.
Por fim, o Relator faz referência ao Processo TC nº 2633/2008,
relativo à prestação de contas de 2007 da CESAN, que contém em
apenso o processo TC nº 3235/2008, de Auditoria do mesmo exercício, no qual foi considerado regular o procedimento ora analisado
por parte de nosso corpo técnico (Pregão nº 182/2007 e o Contrato
nº 186/2007).
Pois bem.
Da perversidade do “jogo de planilha”
Há de se ressaltar que o fato da licitação ter sido do tipo menor
preço global não afasta a obrigação da Contratante de permanentemente estabelecer uma comparação de preços unitários das planilhas de custos da empresa contratada com a prática de mercado,
conforme premissa fixada pela área técnica. Entendo que a avaliação dos custos unitários deve ocorrer ainda na licitação e também
na execução do contrato.
Trata-se de uma cautela necessária para se evitar o jogo de planilhas, tanto que durante um bom tempo a orientação emergente do
TCU, consubstanciada no Acórdão nº 2.319/2009-TCU-Plenário, era
de que a metodologia da limitação dos preços unitários ajustados
seria a metolodologia padrão a ser adotada tanto na avaliação de
sobrepreço, ainda na fase de orçamentos das licitações quanto na
execução de contratos já firmados e seus respectivos termos aditivos.
Há de se registrar, entretanto, que o posicionamento atual do Tribunal de Contas da União evoluiu para um novo padrão de avaliação
de sobrepreço, estabelecendo preferência por uma ou outra metodologia, conforme a análise ocorra na licitação ou na constância da
execução do contrato, conforme Acórdão nº 3650-/2013 Plenário,
de relatoria da Em. Min. Ana Arraes, divulgado no Boletim de Jurisprudência nº 21 do TCU:
“Licitação. Sobrepreço. Metodologia de cálculo.
A metodologia a ser aplicada para a quantificação de sobrepreço
deve ser avaliada em cada caso concreto. Em situações normais, o
Método de Limitação dos Preços Unitários Ajustado é cabível
para avaliação de sobrepreço ainda na fase editalícia; enquanto
o Método da Limitação do Preço Global deve ser aplicado no
caso de contratos assinados.” (grifos acrescidos)
“De acordo com o que registrado pela Rel. Min. Ana Arraes no Acór-
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dão nº 3650/2013-Plenário, tal compreensão já havia sido adotada
no Acórdão nº 3443/2012 – Plenário no qual restou assim consignado:
“Registro que considero cabido, em princípio, a aplicação desse método de sobreavaliação quando constatado ainda em fase editalícia.
Afinal, o gestor não pode se afastar do seu dever em balizar os
preços unitários de seu certame pelos referenciais da LDO, fazendo
valer critérios de aceitabilidade de preços unitários e globais, tal
qual prevê o art. 40, inciso X, da Lei 8.666/93.
Outra possibilidade seria a limitação de preços unitários para serviços novos, incluídos por meio de termos aditivos, não crivados pelo
processo licitatório. Nessas situações, tendo em vista que os aditamentos são, na prática, novas pactuações, poder-se-ia considerar
os sistemas oficiais como teto de contratação; isso quando não
exigido o mesmo desconto auferido após a concorrência.”
Assim, de acordo com posicionamento mais recente do TCU, para
a aferição do sobrepreço não existe uma metodologia padrão a ser
adotada invariavelmente, devendo ser definida de acordo com a
fase em que se encontra a contratação: tratando-se da fase editalícia, a metodologia mais adequada seria a da limitação por preços
unitários ajustados enquanto no curso do contrato seria mais adequado o método de limitação do preço global.”
Sobrepreço em obras públicas: metodologia a ser adotada
segundo o TCU. Autor: Gabriela Lira Borges. Disponível em
http://www.zenite.blog.br/sobrepreco-em-obras-publicas-metodologia-a-ser-adotada-segundo-o-tcu/#.V5_ANE10y4w
Entendo, portanto, na esteira da jurisprudência recente do TCU que
em situações como este caso concreto, a avaliação do sobrepreço
deve observar o método da limitação do preço global, o qual prevê
a compensação entre preços super e subavaliados, muito embora,
tenha verificado que as planilhas deste contrato encerram problemas desde a fase licitatória, como bem observado pela área técnica.
Tanto é verdadeira esta premissa, que a própria defesa alega que
quando da realização do 3º aditamento retirou a incidência de alguns itens da planilha de custos, quais sejam CPMF, IRPJ e CSLL, e
no 4º aditamento foi ajustado o item de código 20.015.0001 (Posto
de vigilância 24 horas) ao preço global praticado pelo Governo do
Estado, caindo de R$ 12.723,86 para R$ 12.000,00, gerando uma
economia mensal de R$ 10.857,90 e redução de R$ 260.589,60 no
valor global do Contrato em 2011.
Também há de se destacar que a área técnica em fase conclusiva
(fls. 2521), confirma que não houve repactuação ou revisão das
planilhas de custo nos respectivos termos aditivos de fls. 282/283,
842/843, 849/850 e 861/862, tendo a CESAN somente aplicado os
índices de reajustes automáticos, previstos no contrato originário.
No entanto, considerando que estamos a tratar das contas do exercício de 2011, deverá a CESAN adotar em futuras contratações,
o Método de Limitação dos Preços Unitários Ajustado, já na
fase editalícia, nos termos do acórdão 3650/2013 TCU Plenário,
pois, para combater a perniciosa manobra do jogo de planilhas,
não basta um rígido controle sobre a oscilação de preços no mercado, mantendo preços globais condizentes quando da celebração do
contrato e dos termos aditivos, como foi alegado pela defesa, há de
se avaliar a composição dos custos unitários desde a fase editalícia
até o final da execução do contrato.
Assim, analisando o caso concreto, verifico que levando em conta
as compensações entre subpreços e sobrepreços, o valor global
pago pelo contrato não excedeu os referenciais de mercado, não
tendo havido prejuízo no exercício.
Nessa linha de raciocínio, afasto o ressarcimento apurado pela área
técnica e, objetivando promover melhores práticas administrativas
a bem do interesse público, determino à CESAN que ao promover
contratações futuras adote o Método de Limitação dos Preços
Unitários Ajustado, já na fase editalícia, eliminando propostas
que contemplem preços unitários superiores àqueles constantes do
orçamento que serviu de base para a licitação nos termos do acórdão 3650/2013 TCU – Plenário, mantendo a análise constante das
planilhas na celebração dos Termos Aditivos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3263/2012,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis
de agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do
voto do então relator, conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva, que encampou o voto-vista do conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun:
1. Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
suscitada pelo senhor Filipe Carvalho Tavares, em face das razões antes expendidas, visto que não havia vínculo de labor entre
o responsável e a CESAN, pois o seu contrato foi encerrado em
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maio/2010;
2. Rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelos senhores Genivaldo Cotta e João Carlos Monteiro, sem
prejuízo de sua análise em momento oportuno, qual seja, o exame
do mérito de cada item indicado (5.2, 5.3, 5.5 e 5.6 da ITC nº
4976/2015), em face das razões antes expendidas;
3. Afastar, acompanhando a área técnica e o Ministério Público
Especial de Contas, os seguintes indicativos de irregularidades:
3.1 Itens 4.2 e 4.3 da ICC 156/2013 (4.2 – Ausência de termo de
verificação do saldo das disponibilidades em caixa; 4.3 - Ausência
de termo de verificação do saldo das disponibilidades bancárias e
extratos bancários acompanhados das conciliações), sob a responsabilidade do senhor Neivaldo Bragatto;
3.2 Item 5.1 da ITC nº 4976/2015 (5.1 – Burla ao dever de licitar
e ao principio da economicidade), sob a responsabilidade dos senhores Neivaldo Bragatto, Ricardo Maximiliano Goldschmidt, Silvia
Fernanda Z. Medeiros da Silva, Marco Antônio Gomes da Silva, Genivaldo Cotta e Norma Maria de Amorim;
3.3 Item 5.4 da ITC nº 4976/2015 (5.4 – Pagamento indevido), sob
a responsabilidade dos senhores Marco Antônio Gomes da Silva,
Silvia Fernanda Z. Medeiros da Silva, Genivaldo Cotta e Rodrigo
Veiga Kaiser;
4. Afastar, pelas razões antes expendidas, divergindo da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, os indicativos
de irregularidade tratados nos itens 2.1, 2.2 e 2.4 do voto do
então relator, correspondentes aos itens 5.2, 5.3 e 5.6 da ITC nº
4976/2015, bem como o ressarcimento correspondente aos itens
2.2 e 2.4 do voto do então relator, de responsabilidade dos Senhores: Genivaldo Cotta, Rodrigo Veiga Kaiser, Laurenz Sarnaglia
Zanotti e Silvia Medeiros, que atestaram a execução dos serviços
tratados no item 2.1, bem como do senhor Marco Antônio Gomes
da Silva, João Carlos Monteiro, Boris Carneiro Zúniga, e VISEL – Vigilância e Segurança Limitada - Contratada;
5. Manter, acompanhando parcialmente a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, a irregularidade contida no
item 2.3 do voto do então relator (referente ao item 5.5 – ITC Nº
4976/2015) – Ausência de orçamento, considerando suficiente a
expedição de determinação, em razão da ausência de prejuízo dela
decorrente, bem como ao fato de que a mesma não tem o condão
de macular os atos de gestão dos agentes responsáveis, afastando, porém, o ressarcimento respectivo, em face das razões antes
expendidas, sob a responsabilidade dos senhores Marcos Antônio
Gomes da Silva, Genivaldo Cotta, Rodrigo Veiga Kaiser, Laurenz
Sarnaglia Zanott e Silvia Fernanda Z. Medeiros da Silva;
6. Julgar regular a Prestação de Contas Anual da CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento, referente ao exercício de
2011, sob a responsabilidade dos senhores:
6.1 Ricardo Maximiliano Goldschmidt, Antonina Sily Vargas Zardo,
Luiz Ferraz Moulin, Anselmo Tozi, Carlos Fernando Martinelli e Carlos Eduardo Fernandes Saleme, gestores do exercício, em razão de
não se ter identificado ato que macule os atos então praticados;
6.2 Norma Maria de Amorim, Pregoeira em razão do afastamento
da irregularidade contida no item 5.1 “a”, da ITC nº 4976/2015; e
senhores: João Carlos Monteiro, Boris Carneiro Zúniga e VISEL –
Vigilância e Segurança Ltda, em razão do afastamento das irregularidades tratada no item 2.2 do voto do então relator;
7. Julgar regular com ressalvas, acompanhando parcialmente a
área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, a Prestação
de Contas Anual da Companhia Espírito Santense de Saneamento
- CESAN, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade
dos senhores:
7.1 Neivaldo Bragato em face do item 3.1 da ICC nº 156/2013
(Item 6.1.1.1 da ITC nº 4976/2015) - Ausência de fichas financeiras e dos instrumentos normativos referentes à remuneração dos
administradores responsáveis, em que se acatou parcialmente as
razões de justificativas;
7.2 Marcos Antônio Gomes da Silva, Silvia Fernanda Z. Medeiros da
Silva, Genivaldo Cotta, Rodrigo Veiga Kaiser e Laurenz Sarnaglia
Zanotti, em razão da mantença da irregularidade tratada no item
2.3 do voto do então relator, considerando seu caráter formal, bem
como ausência de prejuízo ao erário, em face das razões antes
expendidas;
8. Determinar à CESAN:
8.1 Que ao promover contratações futuras adote o Método de Limitação dos Preços Unitários Ajustado, já na fase editalícia, eliminando propostas que contemplem preços unitários superiores àqueles
constantes do orçamento que serviu de base para a licitação nos
termos do acórdão 3650/2013 TCU – Plenário, mantendo a análise
constante das planilhas na celebração dos Termos Aditivos;
8.2 Que ao promover contratações futuras adote o Método de Limi-
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tação dos Preços Unitários Ajustado, já na fase editalícia, eliminando propostas que contemplem preços unitários superiores àqueles
constantes do orçamento que serviu de base para a licitação nos
termos do acórdão 3650/2013 TCU – Plenário, mantendo a análise
constante das planilhas na celebração dos Termos Aditivos;
9. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, a senhora conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora nos termos do artigo 86, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, e os senhores
conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o
dr. Luciano Vieira, procurador-geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 16 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora nos termos do artigo 86, § 2º, do Regimento Interno
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

[Outras Decisões - Plenário]

DECISÃO – PLENÁRIO 02730/2016-1
PROCESSO TC-06210/2012-1
Responsáveis: Pedro Valls Feu Rosa, Soneide de Almeida Santos,
Cláudio Ney Paulino Loureiro e Fábio Miguel.
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL (4º BIMESTRE DE 2012)
– INTERESSADO: PRECATÓRIOS ESTADUAIS - ENCARGOS
GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO – ARQUIVAR.
O EXMA. SRA. RELATORA, CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas referente aos Encargos Gerais do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) – Precatórios
Estaduais, 4º bimestre de 2012, sob a responsabilidade do
Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Presidente do TJES durante
o período.
Conforme despacho de fls. 552, do Coordenador da SecexGoverno,
os presentes autos foram constituídos para subsidiar a análise da
Prestação de Contas Anual correspondente, o que já foi realizado
por esta Corte, ensejando proposta de arquivamento, nos termos
do artigo 330, inciso IV, do Regimento Interno.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luciano
Viera, propõe o arquivamento dos autos, com base no artigo 330,
IV, do Regimento Interno (fls. 554).
Isto posto, considerando que a Prestação de Contas Anual referente
aos Encargos Gerais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo (TJES) – Precatórios Estaduais, exercício financeiro de 2012,
já foi julgada, determino o arquivamento dos presentes autos, com
base no artigo 330, IV, do RITCEES.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-06210/20121, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, na 33ª sessão ordinária, realizada no dia vinte
de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos
do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas, arquivar os presentes autos, com fundamento no artigo
330, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-817/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-7076/2007
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ASSUNTO - DENÚNCIA
RESPONSÁVEL - ROGÉRIO CRUZ SILVA
ADVOGADO - GILMAR DE SOUZA BORGES (OAB/ES Nº 11.399)
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE IÚNA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2006 – EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 286/2006 – NÃO CONHECER – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Tratam os autos de expediente protocolizado neta Corte sob nº
011196, na data de 24 de setembro de 2007, encaminhado pelos
vereadores Gildo Pimentel Silveira e José Virgílio de Moraes, informando acerca de supostas irregularidades no processo licitatório nº
047/2006 e na execução do Contrato nº 286/2006, cujo objeto é a
construção da quadra de areia, reforma da quadra e depósito na Escola Municipal Dr. Nagem Abikahir, localizada no Município de Iúna.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Engenharia e Obras Públicas este instruiu esses autos com a Manifestação Técnica Preliminar MTP nº 681/2014 (fls. 288-297) onde propõe seu arquivamento
“com fundamento no princípio da eficiência (art. 37, CF/1988) e no
interesse público do alcance da efetividade da atuação do Tribunal
de Contas”.
Segue manifestação do Ministério Público Especial de Contas onde
requer a baixa dos autos à área técnica para a instrução quanto aos
requisitos de admissibilidade da representação (PJC 5931/2014-6,
fls. 299-305).
Desta feita votei no sentido de encampar o desiderato do MPEC, e
decidi por encaminhar o processo à Secretaria Geral de Controle
Externo a fim de ser instruído pela área técnica. Esta elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP nº 482/2015 (fls. 309-312), onde
propõe o encaminhamento dos autos ao NEO para manifestação
quanto aos requisitos de admissibilidade, haja vista a especificidade
do objeto.
O Núcleo de Engenharia e Obras Públicas emitiu a Manifestação
Técnica Preliminar MTP 661/2015-8 (fls.314-316), onde analisa
os requisitos de admissibilidade e na qual consta a seguinte proposta de encaminhamento, in verbis:
[...]
Acerca dos requisitos de admissibilidade da representação, a LC nº
621/2012 em seus artigos 94 c/c 99, §2º estabelecem, verbis:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
(...)
Art. 101.
Parágrafo único Aplicam-se à representação prevista nesta subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Os Representantes se limitaram a informar que existiam possíveis
irregularidades, não trazendo elementos quanto a informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção, nem tão pouco acompanhados de indícios de provas contidas
no processo licitatório nº 047/2006 e na execução do contrato nº
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286/2006, objetos do processo administrativo PMI 2.366/2006, com
vistas à contratação de empresa da área de engenharia para execução de construção de quadra de areia, reforma da quadra e depósito
na Escola Municipal Doutor Nagen Abikair, no município de Iúna.
Manifestamo-nos da seguinte forma:
ratificando todos os termos da MTP nº 681/2014, inclusive quanto
a propositura de arquivamento dos presentes autos pelas razões lá
indicadas;
no que se refere às questões relacionada à este Núcleo de Controle
Externo, tem-se por não satisfeitos os requisitos de admissibilidade.
À consideração superior.
Vitória, 03 de setembro de 2015.
[...]”
Ato contínuo foram os autos submetidos ao Ministério Público Especial de Contas, que se manifestou na forma do Parecer PPJC
59/2016 de 30 de junho de 2016 (fls. 320), da lavra do Exmo.
Procurado Sr. Luciano Vieira, no sentido do não conhecimento da
denúncia e consequente arquivamento dos autos, em sintonia com
a área técnica.
Vieram-me os autos por remessa de fls. 321, na data de 01 de julho
de 2016.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de
mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
O Núcleo de Engenharia e Obras Públicas - NEO através da Manifestação Técnica Preliminar MTP 661/2015-8, concluem pelo não
recebimento da denúncia.
A atuação deste Tribunal é plenamente vinculada à Constituição e
à lei, sobretudo à sua lei orgânica e a seu regimento, de modo
que o conhecimento como representação de documentação que não
atenda aos requisitos mínimos exigidos pela lei constituiria conduta
divergente do princípio da legalidade.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos acompanho o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica, exarado na Manifestação Técnica Preliminar MTP 661/2015-8, e do Ministério Público
de Contas, VOTO:
3.1 pelo não conhecimento da denúncia, nos termos do artigo
94, incisos II e III e §1º da Lei Complementar 621/2012, por falta
dos elementos que justifiquem o desencadeamento de fiscalização;
3.2 pelo arquivamento destes autos, na forma do art. 176, §3º,
inciso I e art. 330, inciso I do RITCEES;
3.3 por dar conhecimento da decisão final a ser proferida aos senhores Gildo Pimentel Silveira e José Virgílio de Moraes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7076/2007,
ACORDAM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
dezessete de agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Não conhecer a presente denúncia, nos termos do artigo 94,
incisos II e III e §1º da Lei Complementar 621/2012, por falta dos
elementos que justifiquem o desencadeamento de fiscalização;
2. Dar ciência da decisão final a ser proferida aos senhores Gildo
Pimentel Silveira e José Virgílio de Moraes;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, procurador especial de contas em substituição
ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das Sessões
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ACÓRDÃO TC-818/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO -TC-2870/2014
JURISDICIONADO -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ
DO CALÇADO
ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS -JOSÉ EVANDRO DE ALMEIDA, LEÔNIDAS VIEIRA
BARRETO FIGUEIREDO, LUIS ROBERTO CAMPOS FONSECA E RITA
DE CÁSSIA OLIMPIO MARTINS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2013 – 1) REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – 2) DETERMINAÇÕES – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de São José do Calçado, exercício de 2013, sob
a responsabilidade da Senhora Rita de Cássia Olímpio Martins
e dos Senhores José Evandro de Almeida – Secretário Municipal
de Saúde de 01/01/2013 a 12/08/2013, Leônidas Vieira Barreto Figueiredo – Secretário Municipal de Saúde de 12/08/2013 a
30/09/2013 e Luiz Roberto Campos da Fonseca – Secretário
Municipal de Saúde de 30/09/2013 a 13/12/2014.
Em manifestação no processo, a 4ª Secretaria de Controle Externo,
fez juntar a Análise de Conformidade – AIC 397/2014 (fls. 07/12),
na qual aponta que os arquivos gravados na mídia digital apresentavam-se em desacordo com as exigências estabelecidas no Anexo
03 da IN 28/2013, e, portanto, não apto à análise e instrução técnica.
Considerando os apontamentos quanto às inconformidades apontadas na AIC 397/2014, foi, então, notificada a Senhora Rita de Cássia Olímpio Martins, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de
São José do Calçado, por força da Decisão Monocrática Preliminar
DECM 1496/2014 (fls. 15), que concedeu prazo de 10 (dez) dias
para apresentar a devida documentação da Prestação de Contas –
Termo de Notificação Nº 2025/2014. Em resposta à notificação, a
documentação solicitada foi encaminhada a este Tribunal, protocolizada sob o Nº 300/1015 (fls. 29/33).
Em sequência, a 4ª SCE elaborou o Relatório Técnico Contábil RTC 204/2015 (fls. 37/52), que analisou a documentação da
prestação de contas em cotejo e apresentou a sugestão de chamamento dos responsáveis conforme abaixo:
5.1 SÍNTESE DOS ACHADOS E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Apresenta-se a seguir, resumidamente, os achados que resultaram
na opinião do auditor, bem como, os responsáveis e as propostas de
encaminhamento sugeridas:
Descrição do achado
4.1.1.1 Divergência de
informações entre os
valores registrados das
contribuições previdenciárias (INSS), evidenciados nos arquivos
BALVER e FOLRGP
4.3.1 Divergência entre os valores apurados no inventário anual
dos bens patrimoniais
Móveis e os saldos registrados no balanço
patrimonial
4.3.2 Divergência entre os valores apurados
no inventário anual dos
bens patrimoniais Imóveis e os saldos registrados no balanço patrimonial
4.3.3 Divergência entre os valores apurados
no inventário anual dos
bens em almoxarifado
e os saldos registrados
no balanço patrimonial

Responsável

Proposta de
encaminhamento
José Evandro de Al- Citação
meida, Leônidas Vieira Barreto Figueiredo
e Luiz Roberto Campos da Fonseca
José Evandro de Al- Citação
meida, Leônidas Vieira Barreto Figueiredo
e Luiz Roberto Campos da Fonseca
José Evandro de Al- Citação
meida,
Leônidas
Vieira Barreto Figueiredo, Luiz Roberto
Campos da Fonseca e
Rita de Cássia Olímpio Martins
José Evandro de Al- Citação
meida, Leônidas Vieira Barreto Figueiredo
e Luiz Roberto Campos da Fonseca

Vitória – E.S., 26 de junho de 2015
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO:
MÁRCIA ANDRÉIA NASCIMENTO
Mat: 202.585
Os responsáveis apontados no RTC 204/2015 foram devidamente
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Citados, conforme a ITI 1230/2015, por força da Decisão Monocrática Preliminar DECM 1082/2015. Em resposta aos Termos de Citação 1378/2015, 1379/2015, 1380/2015 e 1381/2015 foi protocolizada a documentação da prestação de contas neste Tribunal, em 14
de agosto de 2015, sob o número 60724/2015-1, folhas 70 a 402.
A 4ª SCE elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC 254/2015,
que analisou a documentação apresentada pelos responsáveis conforme segue:
I.1 Divergência de informações entre os valores registrados das
contribuições previdenciárias (INSS), evidenciados nos arquivos
BALVER e FOLRGP (item 4.1.1.1 do RTC)
Na análise do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), utilizaram-se o resumo anual da folha de pagamento (FOLRGP) do exercício financeiro dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o balancete contábil de verificação (BALVER), peças integrantes da prestação de contas anual, para analisar as contribuições previdenciárias devidas/retidas. Dessa forma,
o RTC detectou indicativo de irregularidade baseado na tabela que
segue:
Tabela 04: Contribuições previdenciárias – unidade gestora Em
R$ 1,00
Regime Geral de Previdência Social
(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da
Folha de Pagamento
(B) Contribuições liquidadas – Balancete de
Verificação
(C) Contribuições pagas – Balancete de
Verificação
(D) Diferença (A – C) – Valor
(E) Diferença (D / A) – Percentual

Valores
238.709,92
333.711,34
329.171,34
-90.461,42
-37,89%

Fonte: Processo TC 2870/2014 - Prestação de Contas Anual/2013.
Segue-se a narração do fato no relatório técnico:
Da análise foram verificadas as seguintes divergências, quanto aos
registros dos valores pagos das contribuições previdenciárias – Patronal:
Quadro 1 – Demonstrativo das Divergências nas Contribuições Previdenciárias
Descrição
Contribuições Previdenciárias da
Unidade Gestora (RGPS)

Arquivo
BALVER.pdf
FOLRGP.pdf

Valor R$
329.171,34
238.709,92

Os valores de contribuições previdenciárias (Patronal) devidas pela
unidade gestora e os valores de contribuições previdenciárias pagas
ao Instituto de Previdência (INSS) registrados nos arquivos citados
estão divergentes.
O Balancete de Verificação (BALVER.pdf.) registrou o valor de R$
329.171,34 divergente de R$ 238.709,92, constante no Resumo
Anual da Folha de Pagamento do exercício financeiro (FOLRGP.pdf),
resultando na diferença de R$ 90.461,42 (noventa mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos).
Em resposta, o gestor responsável declara às folhas 71:
A diferença demonstrada entre o resumo anual da folha de pagamento e as contribuições pagas, balancete de verificação no valor
de R$90.461,42, foi em decorrência do fundo Municipal de Saúde
não ter enviado junto com a PCA de 2013, os comprovantes
de pagamento dos médicos que recebem por meio de RPA.
Informamos também que a despesa realizada com a prestação
de serviços dos médicos, através de RPA, foram empenhadas em
3.3.90.36.00 – Outros serviços de terceiros pessoa física e, as contribuições previdenciárias, foi realizada em INSS contribuição sobre
salário e remuneração, quando deveria ter sido feita sobre contribuições de terceiros. Isto aconteceu também com a contribuição
retida dos Prestadores de serviços (médicos).(g.n.)
Assim, segundo o gestor, a causa da diferença do valor de R$
90.461,42 (noventa mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), refere-se ao total pago de contribuição previdenciária de INSS (patronal) dos médicos, os quais foram pagos
por meio de RPA.
Trata-se de serviços de terceiros e suas obrigações patronais foram registradas na conta 211430101000 (INSS – contribuição sobre salários e remunerações), a qual deveria ter ocorrido na conta
211430403000 (INSS de contribuição sobre serviços de terceiros).
Se recalcularmos o valor pago de INSS (patronal), levando-se em
consideração as listagens de pagamentos, às folhas 74 a 93, que
totalizaram R$ 89.433,81(oitenta e nove reais, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta um centavos) evidenciados no Apêndice 1
desta ICC, tem-se a seguinte tabela:
Tabela 1: Contribuições previdenciárias – unidade gestora (recálculo) Em R$ 1,00
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Regime Geral de Previdência Social
(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da Folha
de Pagamento *
(B) Contribuições liquidadas – Balancete de
Verificação
(C) Contribuições pagas – Balancete de Verificação
(D) Diferença (A – C) – Valor
(E) Diferença (D / A) – Percentual

Valores
328.143,73
333.711,34
329.171,34
-1.027,61
-0,31%

Fonte: Processo TC 2870/2014 - Prestação de Contas Anual/2013,
incluindo os documentos após citação.
*(238.709,92 + 89.433,81)
Ressalta-se que não foi elaborado resumo em quadro explicativo
dos dados numéricos encaminhados e não foi adotada a nota explicativa prevista pela parte V da MCASP para evidenciar os fatos
ocorridos.
Examinando a documentação, constatou-se que houve inconsistência contábil, pois o valor divergente foi inserido na conta
211430101000 (INSS – contribuição sobre salários e remunerações) de valor total R$ 329.171,34, entretanto, tratava-se de INSS
de contribuição sobre serviços de terceiros, conforme relatado pelo
gestor, enquadrado na conta 211430403000. Dessa forma, ficou
prejudicada a transparência e análise das contas e, por conseguinte, estando em desacordo com o Plano de Contas/TCEES (CIDADES
-WEB) adequado à Portaria STN 406/2011 e à minuta do novo Plano
de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP.
Cumpre-nos informar que a classificação contábil adotada afeta a
análise de limite com gastos com pessoal estabelecido pela LRF,
uma vez que os gastos com médicos pagos por intermédio de RPA
não foram computados quando da aferição do limite em questão,
quando deveriam ter sido computados, conforme prevê a LRF.
Dessa forma, levando em consideração os fatos apresentados na
defesa do gestor, foi realizada apuração do limite de pessoal após
inclusão das despesas com médicos pagos por RPA, tendo esta
questão sido abordada no item II desta ICC.
Considerando a análise do fato em questão, opinamos pela manutenção desta inconsistência contábil apontada no item
4.1.1.1 do RTC 204/2015.
I.2 Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos
bens patrimoniais Móveis e os saldos registrados no balanço patrimonial (item 4.3.1 do RTC)
O Relatório Técnico Contábil, após examinar a documentação, constatou-se:
Ao analisar os arquivos BALPAT.pdf (Balanço Patrimonial) e o INMOV.pdf (inventário de bens móveis), constatou-se que foram
registrados, respectivamente, os valores de R$ 941.188,53 e R$
688.835,53, resultando na diferença de R$ 252.353,00 (duzentos e
cinquenta e dois mil e trezentos e cinquenta e três reais).
O gestor responsável apresenta a defesa a seguir descrita:
A atual administração através de processo licitatório contratou uma
empresa para fazer todo o levantamento e proceder a inventário
dos Bens Patrimoniais Bens Móveis, Imóveis e Almoxarifado, depois
de concluído o inventário, que está previsto para o decorrer do
exercício de 2015, iremos efetuar os lançamentos devidos para atualizarmos os bens patrimoniais do município, no exercício de 2015.
A Resolução TCEES que trata deste assunto, estabelece em seus
artigos 1º e 2º:
Art. 1°. Revogar o Parágrafo Único do artigo 2º da Resolução TC
n° 221, de 07 de dezembro de 2010.
Art. 2°. Os artigos 1º e 2º da Resolução TC n° 221, de 07 de dezembro de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º. Os jurisdicionados desta Corte deverão estar aptos a atender as novas normas de contabilidade pública gradualmente, a partir do exercício de 2012 e, integralmente, até o final de 2014.
Art. 2º. Para cumprimento do artigo anterior os jurisdicionados
ficam autorizados a levantar toda situação patrimonial e as devidas
reavaliações até o prazo máximo de 31/12/2013 para o Estado e
31/12/2014 para todos os Municípios.
Analisando os fatos, o gestor informou que tomou providências
para iniciar o processo de licitação a fim de contratar empresa para
realização do levantamento e proceder ao inventário. Também, verificou-se que de acordo com a Resolução TC 221/2010, alterada
pela Resolução TC 258/2013, nos artigos 1º e 2º, o gestor estava
dentro do prazo para realização dos ajustes necessários quanto a
sanar as incorreções relativas aos registros.
Assim, uma vez que esta situação encontra-se respaldada pela Resolução do TCEES pertinente ao período citado e que o gestor informou tomar as devidas medidas, opinamos pelo afastamento
dessa inconsistência.
I.3 Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos
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bens patrimoniais Imóveis e os saldos registrados no balanço patrimonial (item 4.3.2 do RTC)
Segue-se a narração do fato no relatório técnico:
De acordo com a Análise Inicial (AIC 397/2014) e, através do Termo
de Notificação nº 2025/2014, dentre outras solicitações, o gestor
deveria encaminhar, dentre outros, o arquivo INVIMO.pdf contendo
as informações gerais de bens imóveis.
Em resposta, a gestor apresentou o arquivo MENSAG.pdf, justificando o motivo pelo qual não encaminhou o arquivo INVIMO.pdf:
“19 INVIMO Inventário anual dos bens imóveis. DESOBRIGADO”.
Portanto, a resposta contraria a Instrução Normativa TC 28/2013.
A Instrução Normativa 28/2013, em seu art.15, das Disposições
Transitórias, estabelece que “... nas prestações de contas anuais
relativas ao exercício de 2013 é facultativa a apresentação dos demonstrativos a que se referem os anexos 15 a 22 ...”. Entretanto,
não desobriga a apresentação do arquivo INVIMO, contido no Anexo 3, item 19 desta Instrução Normativa, determinando a demonstração das seguintes informações:
ANEXO 03
CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DOS PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS E ESTADUAL
EXCETO INSTITUTOS PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
[]
19

INVIMO

Inventário anual dos bens imóveis.

PDF

Ressalta-se que são considerados em geral bens imóveis as edificações, as terras, as obras em andamento, as benfeitorias e as
instalações incorporadas às custas do Ativo Permanente, inclusive
despesa correlatas.
Dessa forma, uma vez constatado o registro do valor de R$
54.826,36, é necessária a documentação para verificar a compatibilidade do valor registrado.
O art. 94 da Lei 4.320/64 apresenta as informações necessárias
que deverão conter os registros dos bens móveis e imóveis:
O gestor apresentou a seguinte justificativa:
A atual administração através de processo licitatório contratou uma
empresa para fazer todo o levantamento e proceder a inventário
dos Bens Patrimoniais Bens Móveis, Imóveis e Almoxarifado, depois
de concluído o inventário, que está previsto para o decorrer do
exercício de 2015, iremos efetuar os lançamentos devidos para atualizarmos os bens patrimoniais do município, no exercício de 2015.
Analisando os fatos, o gestor informou que tomou providências
para iniciar o processo de licitação a fim de contratar empresa para
realização do levantamento e proceder ao inventário. Também, verificou-se que de acordo com a Resolução TC 221/2010, alterada
pela Resolução TC 258/2013, nos artigos 1º e 2º, o gestor estava
dentro do prazo para realização dos ajustes necessários quanto a
sanar as incorreções relativas aos registros.
Assim, uma vez que esta situação encontra-se respaldada pela Resolução do TCEES pertinente ao período citado e que o gestor informou tomar as devidas medidas, opinamos pelo afastamento
dessa inconsistência.
I.4 Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos
bens em almoxarifado e os saldos registrados no balanço patrimonial (item 4.3.3 do RTC)
De acordo com a narração do RTC, segue-se:
Ao examinar os documentos da PCA, constatou-se que o valor
registrado em bens no almoxarifado (estoques) no Balanço Patrimonial de R$ 16.681,60 diverge do registrado no inventário de R$
20.216,93, resultando na diferença de R$ 3.535,33 não contabilizados.
Da justificativa apresentada:
A atual administração através de processo licitatório contratou uma
empresa para fazer todo o levantamento e proceder a inventário
dos Bens Patrimoniais Bens Móveis, Imóveis e Almoxarifado, depois
de concluído o inventário, que está previsto para o decorrer do
exercício de 2015, iremos efetuar os lançamentos devidos para atualizarmos os bens patrimoniais do município, no exercício de 2015.
Analisando os fatos, o gestor informou que tomou providências
para iniciar o processo de licitação a fim de contratar empresa para
realização do levantamento e proceder ao inventário. Também, verificou-se que de acordo com a Resolução TC 221/2010, alterada
pela Resolução TC 258/2013, nos artigos 1º e 2º, o gestor estava
dentro do prazo para realização dos ajustes necessários quanto a
sanar as incorreções relativas aos registros.
Assim, uma vez que esta situação encontra-se respaldada pela Resolução do TCEES citada e que o gestor informou tomar as devidas
medidas, opinamos pelo afastamento dessa inconsistência.
II. recálculo do limite de gastos com pessoal DO PODER exewww.tce.es.gov.br
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cutivo
Levando em consideração os fatos apresentados na defesa do gestor quanto ao item 4.1.1.1 do RTC, foi realizada nova apuração
do limite de gastos com pessoal após inclusão das despesas com
médicos pagas por intermédio de RPA, haja vista que o art.18, § 1o,
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina considerar como
despesa de pessoal, como estabelece a Lei:
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como
despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e
de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais
como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais,
gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo
ente às entidades de previdência.
        § 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como “Outras Despesas de
Pessoal”. (g.n.)
A partir dos Recibos de Pagamento a Autônomos dos médicos
prestadores de serviços no município, foi elaborada uma planilha
(Apêndice 2) detalhando os nomes de cada médico e seu respectivo
salário bruto e identificação do mês de competência, onde foi totalizado o valor de R$ 439.858,26 (quatrocentos e trinta e nove mil,
oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte seis centavos) referente
aos gastos com despesas de médicos.
Quadro 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder
Executivo (recálculo)
Figura 1
Fonte: Processos TC 2808/2014 e 2870/2014
Após a inclusão das despesas com médicos pagas por RPA, o total
da despesa líquida com pessoal do Poder Executivo de São José do
Calçado foi para R$12.882.329,02, correspondendo ao percentual
de 48,89% do total da despesa líquida com pessoal sobre a Receita
Corrente Líquida (RCL).
Cumpre-nos informar que a apuração dos limites com gastos com
pessoal foi realizada nas contas de governo de São José do Calçado,
Processo TC 2808/2014.
Assim, considerando o novo valor das despesas com pessoal, verifica-se que o Poder Executivo não ultrapassou os limites estabelecidos pela LRF, entretanto, essa despesa deve fazer parte do
cálculo de limite com pessoal e, para tanto, faz-se necessário que
as despesas com médicos não contabilizadas em Vencimentos e
Vantagens sejam informadas a esta Corte de Contas, anualmente,
preferencialmente junto com a prestação de contas anual, por intermédio de demonstrativo contábil, evidenciando o total empenhado, liquidado e pago, a fim de não caracterizar burla à LRF.
III. CONCLUSÃO
Após analisar as justificativas acostadas ao feito, e com vistas a
instruir a elaboração da instrução técnica conclusiva, que caracteriza a fase final e instrutória da prestação anual de contas do
Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado, relativamente
aos atos e fatos contábeis encerrados em 31/12/13, chegaram-se à
conclusão do afastamento das inconsistências contábeis dos
itens 4.3.1, 4.3.2, e 4.3.3; e, pela manutenção da inconsistência contábil do item 4.1.1.1 do Relatório Técnico Contábil
204/2015.
Em face do exposto, opina-se no sentido de que as contas de responsabilidades dos Srs. José Evandro de Almeida, Leônidas Vieira
Barreto Figueiredo e Luiz Roberto Campos da Fonseca, Secretários
Municipais de Saúde, no exercício de funções como ordenadores
de despesas do Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado, no exercício de 2013, sejam julgadas REGULARES COM RESSALVA, conforme dispõe o art. 84, inciso II, da Lei Complementar
621/2012 c/c art.162, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCEES,
aprovado pela Resolução 261/2013.
Por oportuno, considerando a manutenção da inconsistência contábil do item 4.1.1.1 do Relatório Técnico Contábil 204/2015 nessa
Instrução Contábil Conclusiva e, com fulcro no artigo 162, § 2º do
RITCEES, sugere-se DETERMINAR à atual administração:
- o encaminhamento de demonstrativo contábil que evidencie as
despesas com médicos não contabilizadas em Vencimentos e Vantagens, evidenciando o total empenhado, liquidado e pago, a fim de
não caracterizar burla à LRF, juntamente com as prestações de
contas encaminhadas anualmente a esta Corte, a contar do
exercício de 2014.
Cumpre-nos ressaltar que a PCA referente ao exercício de 2014,
do Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado, Processo TC
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4.069/2015, tem seu vencimento em 31.12.2016.
Vitória, 19 de novembro de 2015.
Márcia Andréia Nascimento
Auditor de Controle Externo
Matrícula 202.585
Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 5402/2015 (fls. 432 a 433),
opinando pelo julgamento das contas nos moldes da ICC 254/2015,
considerando a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde
de São José do Calçado Regular com Ressalva.
O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do Parecer
214/2016, do Excelentíssimo Procurador, Dr. Luciano Vieira, acompanhando o entendimento da ICC 254/2015 e ITC 5402/2015.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e
regimentais.
Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo com as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva ITC 5402/2015 (baseada na Instrução Contábil Conclusiva
ICC 254/2015):
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, considerando a completude apresentada na análise meritória da Instrução Contábil Conclusiva ICC 254/2015, que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 319 do RITCEES, e com
o fito de se privilegiar a celeridade processual, manifesta-se pelo
julgamento do presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se
aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça técnica, que nestes termos se pronunciou:
III. CONCLUSÃO
Após analisar as justificativas acostadas ao feito, e com vistas a
instruir a elaboração da instrução técnica conclusiva, que caracteriza a fase final e instrutória da prestação anual de contas do
Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado, relativamente
aos atos e fatos contábeis encerrados em 31/12/13, chegaram-se à
conclusão do afastamento das inconsistências contábeis dos
itens 4.3.1, 4.3.2, e 4.3.3; e, pela manutenção da inconsistência contábil do item 4.1.1.1 do Relatório Técnico Contábil
204/2015.
Em face do exposto, opina-se no sentido de que as contas de responsabilidades dos Srs. José Evandro de Almeida, Leônidas Vieira
Barreto Figueiredo e Luiz Roberto Campos da Fonseca, Secretários
Municipais de Saúde, no exercício de funções como ordenadores de
despesas do Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado, no
exercício de 2013, sejam julgadas REGULARES COM RESSALVA,
conforme dispõe o art. , inciso II, da ei omplementar 21 2 12 c c
art.1 2, 1 e 2º, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela
Resolução 261/2013.
Por oportuno, considerando a manutenção da inconsistência contábil do item 4.1.1.1 do Relatório Técnico Contábil 204/2015 nessa
Instrução Contábil Conclusiva e, com fulcro no artigo 162, § 2º do
RITCEES, sugere-se DETERMINAR à atual administração:
- o encaminhamento de demonstrativo contábil que evidencie as
despesas com médicos não contabilizadas em Vencimentos e Vantagens, evidenciando o total empenhado, liquidado e pago, a fim
de não caracterizar burla à LRF, juntamente com as prestações
de contas encaminhadas anualmente a esta Corte, a contar
do exercício de 2014.
Cumpre-nos ressaltar que a PCA referente ao exercício de 2014,
do Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado, Processo TC
4.069/2015, tem seu vencimento em 31.12.2016.
Vitória, 20 de novembro de 2015.
Júnia Paixão Martins Alvim
Auditora de Controle Externo
203.040
3 DISPOSITIVO
3.1 Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais, com fulcro no artigo 84, inciso II, da Lei Complementar n.º
621/2012, corroborando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO:
3.1.1 Tendo em vista o que se mostra nos autos, conforme artigo
84, inciso II, da LC nº 621/2012, para que este Tribunal julgue
REGULARES COM RESSALVA as contas do Fundo Municipal de
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Saúde de São José do Calçado, sob a responsabilidade dos senhores Rita de Cássia Olímpio Martins, José Evandro de Almeida
– Secretário Municipal de Saúde de 01/01 a 12/08/2013, Leônidas
Vieira Barreto Figueiredo – Secretário Municipal de Saúde de 12/08
a 30/09/2013 e Luiz Roberto Campos da Fonseca – Secretário Municipal de Saúde de 30/09 a 13/12/2014, no exercício de 2013,
dando-se quitação aos responsáveis na forma do preceituado artigo 86 da LC nº 621/2012, tendo em vista que a irregularidade
detectada é formal e de natureza não grave.
3.2 In fine, com fulcro no art. 86, da LC n° 621/2012, VOTO pela
DETERMINAÇÃO aos gestores do Fundo Municipal de Saúde de
São José do Calçado para que:
3.2.1 Atentem para a correta demonstração contábil das despesas,
conforme indicado no item 4.1.1.1 do Relatório Técnico Contábil
RTC 204/2015.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2870/2014,
ACORDAM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
dezessete de agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Tendo em vista o que se mostra nos autos, conforme artigo
84, inciso II, da LC nº 621/2012, julgar regular com ressalvas a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de
São José do Calçado, sob a responsabilidade dos senhores Rita de
Cássia Olímpio Martins, José Evandro de Almeida, Leônidas Vieira
Barreto Figueiredo e Luiz Roberto Campos da Fonseca, relativas
ao exercício de 2013, dando-lhes a devida quitação, na forma do
preceituado artigo 86 da LC nº 621/2012, tendo em vista que a
irregularidade detectada é formal e de natureza não grave;
2. Com fulcro no art. 86, da LC n° 621/2012, determinar aos
gestores do Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado para
que atentem para a correta demonstração contábil das despesas,
conforme indicado no item 4.1.1.1 do Relatório Técnico Contábil
RTC 204/2015;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, procurador especial de contas em substituição
ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-844/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO -TC-6885/2015
JURISDICIONADO -PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ASSUNTO -FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA
DENUNCIANTE -SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ECOPORANGA - SISPMEC
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ECOPORANGA – NÃO CONHECER – CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Denúncia em face da Prefeitura
Municipal de Ecoporanga, noticiando supostas irregularidades no
quadro de servidores verificadas por comissão constituída para viabilizar uma reforma administrativa naquele Município, sem que o
Executivo Municipal tenha tomado medidas para sanear tais inconsistências.
Inicialmente, encaminhei os autos à área técnica para análise dos
requisitos de admissibilidade (Despacho - fl. 167).
Mediante a Manifestação Técnica Preliminar MTP 515/2015
(fls. 169/173), a 5ª Secretaria de Controle Externo opinou pelo não
conhecimento da Denúncia, por não terem sido observados os re-
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quisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira
(Manifestação do Ministério Público de Contas 080/2016- fl.
177).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de
decidir fundamentação exarada na Manifestação Técnica
515/2015 (fls. 169/173), que aqui se transcreve:
IIi – Da DENÚNCIA
A documentação foi encaminhada por pessoa jurídica constituída
em Ecoporanga, noticiando fatos envolvendo reforma administrativa naquela municipalidade.
O artigo 93 da LC nº 621/2012 assim dispõe:
Art. 93. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato poderá denunciar qualquer irregularidade ou ilegalidade de atos
praticados na gestão de recursos públicos sujeitos à fiscalização do
Tribunal de Contas.
A nosso sentir, a denúncia que ora se apresentada não contém
os elementos necessários ao seu recebimento, conforme destacamos a seguir.
A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo,
LC nº 621/2012 no capítulo V cuida da Fiscalização e a Subseção III
remete à questão relacionada com as denuncias, assim constando:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre
matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
(...)
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação
de que os signatários têm habilitação para representá-la.
Em princípio, no que se refere ao caput do artigo 94 da LC nº
621/12, embora se reporte o denunciante a ocorrência de várias
irregularidades, encaminhou cópia de trabalho efetuado por comissão constituída no Município de Ecoporanga para viabilizar reforma
administrativa naquele jurisdicionado.
Tal questão, conforme se observa na presente documentação, é
mera expectativa além de se tratar da forma de se organizar a
Administração Municipal, e nesse sentido, da maneira como se é
apresentada, foge as competências desta Corte de Contas.
A Constituição Federal em seu art. 18 ensina que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, não competindo a nenhuma outra esfera administrativa,
entre elas os Tribunais de Contas interferir na estruturação a ser
empreendida na municipalidade, muito menos ainda quando se trate de mero estudo realizado e submetido ao Poder Legislativo local.
Assim, entendemos que esta matéria não é de competência do Tribunal de Contas.
Quanto aos demais incisos do artigo 94 da LC nº 621/12, vejamos:
a) O Artigo 94, I, informa que a denúncia deve ser redigida com
clareza.
De acordo com a documentação constante, a exordial contém relato
que se apresenta de forma clara, concisa e coerente, e, por este
motivo mereceria acolhida.
b) O Artigo 94, II, informa que a denúncia deve conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção.
Para atender pressuposto legal, deve a denúncia trazer informações
sobre os fatos, a autoria de eventual irregularidade, as circunstâncias em que se deram e os elementos de convicção.
Com as devidas vênias, na peça inicial encaminhada pelo denunciante, tampouco na documentação de suporte não há qualquer
menção a fato determinado, autoria e demais elementos necessários ao cumprimento deste inciso, e por esta razão não merece
acolhida.
c) O Artigo 94, III, informa que a representação deve estar acompanhada de indício de prova.
Naturalmente que a Lei não dá preferência aos requisitos de admissibilidade de uma denúncia assim como de uma representação,
porém, o indício de prova, a nosso ver é aquele elemento essencial
para os esforços a serem depreendidos pela Corte de Contas, além
de evitar que tão importante instrumento seja utilizado para interesses pessoais, políticos ou qualquer situação do gênero.
No presente caso, de antemão, o denunciante encaminha vários documentos que se referem a questões relativas à reforma adminis-
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trativa na municipalidade o que não contempla o inciso em questão.
Ademais, um ofício datado de julho de 2014, faz alusão a questão
de que alguns servidores não estavam cumprindo carga horária de
trabalho, além de mencionar que alguns setores da municipalidade
faltam materiais essenciais para execução de trabalhos e que diversos setores da administração possuem condições inadequadas
de atendimento.
Uma vez mais, aqui relata fatos que fogem à competência desta
Corte de Contas para adentrar ao mérito, isto em relação, às questões administrativas de materiais e atendimento adequados nos setores da Administração Municipal. Contudo, ainda que o fosse, não
há nenhum indício de provas a este respeito.
Questão que poderia vir a ser enfrentada em tudo que pudemos observar desta documentação seria referente ao cumprimento de horário de servidores e seus consequentes pagamentos, no entanto,
não há documento probatório, aliás, sequer há no relato a nominação e indicação de quem seriam os servidores, onde prestariam os
serviços, ou quaisquer outros elementos que indicasse um mínimo
de consistência às afirmativas destacadas no presente expediente.
Diante da documentação constante dos autos, entendemos que os
relatos apresentados pelo denunciante não se encontram amparados em indícios probatórios quanto à ocorrência dos fatos, e por
esta razão, não merece acolhida.
d) O Artigo 94, V, se pessoa jurídica, conter o prova de sua
existência e comprovação de que os signatários têm habilitação
para representá-la.
Conforme consta na exordial, fls. 1, a narrativa dos fatos que se
apresentam denunciados contêm em seu preâmbulo a qualificação
do denunciante, no entanto, não há nenhum comprovante de que o
signatário estaria habilitado para sua representação, de forma que
o mencionado inciso foi parcialmente cumprido, e por esta razão,
mereceria acolhida, com algumas ressalvas.
IV –Proposta de encaminhamento
Com base no entendimento anteriormente externado, tendo em
vista o comando do §2º do artigo 94 da LC nº 621/2012 que dispõe caber ao Exmo. Relator o juízo de admissibilidade da denúncia,
no intuito de subsidiar decisão a ser adotada nestes autos, apresentamos à consideração superior a informação de que não houve
apuração dos fatos constantes na documentação encaminhada pelo
denunciante, ressaltando, no entanto, que as mesmas não atendem
aos comandos do art. 94, caput, bem como, incisos II e III, da LC
nº 621/2012 e por este motivo propomos não conhecer da presente denúncia.
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 Luciano Vieira, VOTO:
3.1 Pelo não conhecimento da presente Denúncia, nos termos
do §1º do art. 94 da Lei Complementar 621/2012 c/c §1º do art.
177 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno deste Tribunal de Contas), e o consequente arquivamento dos presentes
autos, nos termos do artigo 176, §3º, inciso I da Resolução TC
261/2013;
3.2 Para que seja dada ciência ao Denunciante do teor da decisão
final a ser proferida, conforme art. 307, §7º, da Res. TC 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6885/2015,
ACORDAM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e quatro de agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, não
conhecer a presente denúncia, nos termos do §1º do art. 94 da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012 c/c § 1º do art. 177 do Regimento Interno, dando ciência ao denunciante, arquivando-se
os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição
ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
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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-864/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5304/2003
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEL - EVILÁZIO SARTÓRIO ALTOÉ
ADVOGADO - LUIZ CARLOS BASSETTI (OAB/ES Nº 3.737)
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - EXERCÍCIO DE
2003 – CONTAS REGULARES COM RESSALVA – QUITAÇÃO –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial convertida de Denúncia formulada por cidadão em face da Prefeitura Municipal de Jaguaré, referente a indícios de irregularidades na
construção de uma barragem no Córrego Dezoito para reservatório
de água bruta, pelo então Prefeito Evilásio Sartório Altoé, supostamente “para irrigar uma grande gleba de terras de sua propriedade,
localizada no lugar denominado Comunidade de São João Bosco,
neste Município, depois que a sua barragem particular, construída
no mesmo lugar, estourou com as enchentes em outubro de 2001”
(fls. 01/07).
Em cumprimento ao Plano de Auditoria Ordinária de Engenharia 219/2005 (fl.14), a área técnica fez juntar o Relatório
Técnico de Engenharia 23/2005 (fls. 15/132). Tendo em vista
que foram identificados indícios de irregularidades, foi elaborada a
Instrução Técnica inicial ITI 15/2005 (fls. 133/139), com proposta de citação senhor Evilásio Sartório Altoé, o que foi acolhido
na Decisão Preliminar TC-0051/2006 (fl.146).
O responsável encaminhou justificativas e documentos (fls.
156/493), os quais foram analisados pela 9ª Controladoria Técnica na Instrução Técnica Conclusiva ITC 2889/2007 (fls.
497/515), concluindo pela irregularidade das contas com ressarcimento ao erário.
Tal opinamento foi corroborado no Parecer da Procuradoria de Justiça de Contas PPJC 7094/2007 (fls. 532/539).
Na 38ª sessão plenária do ano de 2009, seguindo o voto do Relator,
ficou decidida a conversão do julgamento do processo em diligência
para que fosse examinada a existência de favorecimento pessoal de
agentes públicos (Decisão Preliminar TC 160/2009 - fls.561).
Em cumprimento à Decisão Preliminar TC 160/2009, foi realizada
a diligência que deu origem ao Relatório de Diligência Externa
RD-E 02/2011 (fls. 567/574, com documentos de suporte às fls.
575/611), cujas constatações foram resumidas na Manifestação
Técnica de Chefia MTC 52/2011 (fls. 612/613), nos seguintes
termos:
[...]
No que se refere ao objetivo da diligência determinada pelo Plenário desta Corte, pode se extrair do relatório colacionado as fls.
567/574, em síntese, as seguintes constatações:
a) evidências de que a Barragem, localizada em uma estrada vicinal de acesso público, atende as necessidades (recursos hídricos
para irrigação) de diversos agricultores da Comunidade de São João
Bosco (indicados na tabela de fls. 572), dentre os quais os agentes
públicos o então Prefeito Evilázio Sartório Altoé e Pedro Paulo Altoé
(Ex-Vereador);
b) a barragem serve para alimentar o manancial do Córrego Jundiá,
podendo auxiliar o sistema de captação e tratamento de água da
cidade de Jaguaré durante o período de escassez;
c) a construção da barragem, embora localizada em estrada vicinal,
foi construída em propriedade particular, sem que se tenha sido
tomado as medidas cabíveis em relação a efetivação da Servidão
Pública com a inscrição no registro competente para conhecimento
e validade, nos termos da Lei 6.015/73 – que dispõe sobre os Registros Públicos e dá outras providências, inclusive das áreas afetadas/alagadas localizadas em propriedades particulares.
d) que em função do tempo decorrido (desde o exercício de 2001),
restou prejudicado a análise dos motivos que deram causa a destruição da casa do Senhor Francisco Monteiro.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas
Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer PPJC 2710/2011 - fls.
620/625).
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Na sessão do dia 12 de junho de 2012, o então Conselheiro Relator,
Conselheiro Domingos Taufner, votou no sentido deferir a sustentação oral, que foi procedida pelo defendente, solicitando a juntada
de toda a documentação produzida naquela fase e encaminhamento para análise da área técnica (fls. 640/657).
O Núcleo de Engenharia e Obras Públicas - NEC analisou as razões
da defesa arguidas em sustentação oral (Manifestação Técnica
de Defesa MTD 28/2015 - fls. 672/683), concluindo pela manutenção de irregularidade com imputação de débito, e, consequentemente, pela necessidade de conversão dos autos em Tomada de
Contas Especial, o que foi ratificado pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, na Manifestação Técnica de
Defesa MTD 57/2015 (fls. 685/690).
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer PPJC
6492/2015 (fls. 693/694), da lavra do Excelentíssimo Procurador
de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu integralmente o
opinamento técnico.
Corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, foram exarados o Voto 1406/2016 (fls. 697/725)
e a Decisão TC 1013/2016 - 1ª Câmara (fls. 726/729), nos seguintes termos:
1) Preliminarmente, converter os presentes autos em Tomada
de Contas Especial, na forma prevista no artigo 57, inciso IV, da
Lei 621/2012 e no artigo 201, do Regimento Interno deste Tribunal
de Contas (RITCCES), eis que configurada irregularidade de que
resulta dano ao erário, ressaltando que o responsável foi devidamente citado quanto à possibilidade de ressarcimento.
2) Acolher a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo nos presentes autos relativamente à aplicação de multa, persistindo, entretanto, a atuação fiscalizadora deste Tribunal para verificação da ocorrência de prejuízo
ao erário e adoção de medidas corretivas, nos termos do artigo 71,
§5º da Lei Complementar 621/2012, sem prejuízo do ressarcimento correspondente ao Questionamento 16.
3) Rejeitar as razões de justificativas do Senhor Evilásio Sartório Altoé, Prefeito Municipal à época, tendo em vista o cometimento de grave infração à norma legal, bem como o cometimento de
injustificado dano ao erário e, de acordo com o artigo 157, § 3º,
do RITCEES, dar ciência ao mesmo para que, em novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, recolha a importância devida de
1.116,48 VRTE (um mil cento e dezesseis VRTE e quarenta e oito
centésimos), conforme discriminado na fundamentação deste Voto,
alertando que, nos termos do artigo 157, §4º do mesmo diploma
legal, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável.
4) Notificar ao atual gestor para que este proceda à “determinação
do regime jurídico afeto ao bem Público” (a barragem no Córrego
Dezoito), “a forma de gestão e utilização do bem pela comunidade,
e, por último, a formalização da servidão administrativa, nos termos da lei”.
5) Encaminhar à Secretaria do Ministério Público de Contas,
para fins de verificação dos valores recolhidos, e, em seguida, encaminhar à Procuradoria de Contas, para parecer quanto ao julgamento definitivo das contas.
Fica o senhor responsável ciente de que:
a) a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente,
saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas
regulares com ressalva e lhes dará quitação;
b) não ocorrendo o recolhimento tempestivo da importância devida,
o Tribunal julgará o mérito das contas, nos termos dos artigos 87
a 89 da Lei Complementar nº 621/2012, aplicando-lhe as sanções
cabíveis;
c) não cabe recurso da decisão preliminar que converte o processo
em tomada de contas especial e rejeita as alegações de defesa, nos
termos do art. 398 do Regimento Interno deste Tribunal.
Em 08 de junho do corrente, o senhor Evilázio Sartório Altoé anexou
aos autos documentação comprovando o recolhimento da importância de R$ 3.297,97, equivalente a 1.116,48 VRTE, referente ao
débito imputado por meio da Decisão TC 1013/2016 - 1ª Câmara.
Em seguida, a Secretaria do Ministério Público de Contas certificou
que a quantia referente ao ressarcimento imposto pela referida decisão fora integralmente quitada (Termo de Verificação 100/2016
- fls. 747/748).
Nesse sentido, o Ministério Público de Contas, em manifestação da
lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, pugnou pela expedição de quitação ao senhor Evilázio Sartório
Altoé (Parecer do Ministério Público de Contas 1016/2016
- fls. 750/752).
É o relatório.
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2 Fundamentação
Como exposto no Relatório do presente Voto, a Decisão TC
1013/2016 - 1ª Câmara (fls. 726/729) rejeitou as razões de justificativas do senhor Evilásio Sartório Altoé, em razão do cometimento
de grave infração à norma legal, bem como o cometimento de injustificado dano ao erário e, de acordo com o artigo 157, § 3º, do
Regimento Interno desta Corte de Contas, concedeu novo e improrrogável prazo de 30 dias para que o mesmo recolhesse ao erário a
importância devida de 1.116,48 VRTE.
Alertou, ainda, o gestor de que, nos termos do artigo 157, §4º do
Regimento Interno, a liquidação tempestiva do débito, atualizado
monetariamente, sanearia o processo, hipótese em que o Tribunal
julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável.
Tendo em vista que o senhor Evilázio Sartório Altoé anexou aos
autos documentação comprovando o recolhimento da importância
de R$ 3.297,97, equivalente a 1.116,48 VRTE, e que a Secretaria
do Ministério Público de Contas certificou que a quantia referente ao
ressarcimento imposto nos presentes autos foi integralmente quitada (Termo de Verificação 100/2016 - fls. 747/748), conclui-se que
o débito imputado foi tempestivamente liquidado, cabendo a este
Egrégio Tribunal proferir julgamento pela regularidade com ressalva
das contas, dando quitação ao responsável.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento do Ministério Público de Contas,
VOTO por julgar REGULARES COM RESSALVA as contas do
senhor Evilázio Sartório Altoé, Prefeito Municipal de Jaguaré no
exercício de 2003, dando quitação ao mesmo, com fulcro no artigo 157, §4º da Resolução TC 261/2003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5304/2003,
ACORDAM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
trinta e um de agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, julgar regulares com ressalva as contas do sr. Evilázio Sartório Altoé, Prefeito Municipal de Jaguaré no exercício de 2003, dando-lhe
a devida quitação, com fulcro no artigo 157, § 4º, do Regimento
Interno aprovado pela Resolução TC 261/2013, arquivando-se os
presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição
ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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-865/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-8273/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
CALÇADO
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEL - LILIANA MARIA REZENDE BULLUS
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – 1) ARQUIVAR –
2) DESANEXAR O PROCESSO ORIGINAL – 3) DAR CIÊNCIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial instaurada pela Prefeitura de São José do Calçado, por meio da Portaria PMSJC nº 5190/2015, de 12 de maio de 2015.
A instauração da presente TCE se deu devido aos apontamentos
do Controlador Interno do Município, que mencionou a existência
de possíveis indicativos de irregularidade na Tomada de Preços nº
02/2011, a qual teve por objeto a contratação de empresa especia-
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lizada na elaboração e revisão de leis.
De acordo com a análise do Controlador Interno do Município, senhor Leônidas Vieira Barreto Figueiredo, a instauração de Tomada
de Contas Especial se justificaria diante da dúvida acerca da execução do objeto contratado.
Mediante a Manifestação Técnica Preliminar MTP 1019/2015
(fls. 26/27), a 4ª Secretaria de Controle Externo opinou pelo arquivamento dos presentes autos, tendo em vista que a implementação
ou não dos projetos executados pela contratada encontra-se no
campo da discricionariedade administrativa dependendo, portanto,
de um juízo de conveniência e oportunidade do Ente Municipal, e,
consequentemente, matéria fora dos limites de competência desta
Egrégia Corte de Contas.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Manifestação do Ministério Público de Contas 081/2016- fl. 31).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de
decidir fundamentação exarada na Manifestação Técnica
1019/2015 (fls. 26/27), que aqui se transcreve:
2 – ANÁLISE
De acordo com o relatório emitido pela Comissão de Tomada
de Contas constante às folhas 154 a 158 do Processo PMSJC nº
2563/2015, os projetos de Lei foram executados e pagos e prossegue no seguinte sentido:
“Assim, solicitamos a Prefeita Municipal e ao Secretário de Administração para que se possível for, encaminhe ou crie uma comissão de
servidores para analisar tais minutas de projetos que já foram executados e pagos e se existe possibilidade e viabilidade para prosseguir com tal implementação dos projetos e que encaminhe posteriormente ao poder legislativo para que seja dado prosseguimento
aos projetos de leis que será de grande utilidade ao município já
que os mesmos foram executados e pagos.”
Tendo em vista que a implementação ou não dos projetos executados pela contratada encontra-se no campo da discricionariedade
administrativa dependendo, portanto, de um juízo de conveniência
e oportunidade do Ente Municipal, temos que não cabe à esta Corte
se imiscuir nesse aspecto.
Diante da ausência de comprovação de inexecução do serviço relatada pela Comissão de Tomada de Contas Especial, temos que não
há justa causa para o prosseguimento do feito.
3- PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submeto à consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:
Desapensar o processo original (Processo PMSJC nº 2563/2015)
dos presentes autos e devolvê-lo ao município;
Encaminhar cópia desta manifestação à interessada Liliana Maria
Rezende Bullus, Prefeita Municipal de São José do Calçado;
O arquivamento do feito.
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 Luciano Vieira, VOTO:
3.1 Pelo arquivamento dos presentes autos, nos termos artigo
330, inciso IV da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno deste
Tribunal de Contas);
3.2 Por desapensar o processo original (Processo PMSJC nº
2563/2015) dos presentes autos e devolvê-lo ao Município de
São José do Calçado;
3.3 Para que seja dada ciência à Prefeita Municipal de São José do
Calçado, senhora Liliana Maria Rezende Bullus, do teor da Manifestação Técnica 1019/2015 (fls. 26/27).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8273/2015,
ACORDAM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
trinta e um de agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Pelo arquivamento dos presentes autos, nos termos artigo
330, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal;
2. Por desanexar o processo original (Processo PMSJC nº
2563/2015) dos presentes autos e devolvê-lo ao Município de
São José do Calçado;
3. Para que seja dada ciência à Prefeita Municipal de São José do
Calçado, senhora Liliana Maria Rezende Bullus, do teor da Manifestação Técnica 1019/2015.
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Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição
ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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-843/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3880/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO
NORTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - ANTÔNIO JOSÉ GARCIA, JAILTON SOARES RIBEIRO E VELSON FERNANDES BATISTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Água Doce do Norte referente ao exercício de 2014,
sob a responsabilidade dos senhores Antônio José Garcia, Jailton
Soares Ribeiro e Velson Fernandes Batista – Presidentes da Câmara
Municipal nos períodos acima elencados.
Inicialmente, a análise técnica formalizada pela área técnica no
Relatório Técnico Contábil RTC 51/2016 (fls. 23/49) registrou
como indicativo de irregularidade o aumento de despesa com pessoal pelo titular do Poder nos últimos 180 dias do mandato.
Demonstrou, ainda, o atendimento aos limites constitucionais e legais, nos seguintes termos:
4.3 QUADRO RESUMIDO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS
Despesas com pessoal – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Total da despesa com pessoal
Limite
% das despesas com pessoal em relação à
RCL

Valor
28.358.800,39
972.394,33
6%
3,43%

Fonte: Processo TC 3880/2015 - Prestação de Contas Anual/2014.
Gasto Total com Subsídio – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Receitas Municipais – Base Referencial Total
Gasto Total com Subsídios dos Vereadores
Limite
% Compreendido com subsídios

Valor
30.806.751,47
352.027,19
5%
1,14%

Fonte: Processo TC 3880/2015 - Prestação de Contas Anual/2014.
Gasto Individual com Subsídio – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Subsídio do Deputado Estadual - Base Ref.
Individual
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores
Limite
% de correlação com subsidio do deputado
estadual

Valor
20.042,34
3.706,85
30%
18,50%

Fonte: Processo TC 3880/2015 - Prestação de Contas Anual/2014.
Gastos Folha de Pagamentos – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no
Exercício

Valor
1.162.716,24
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Total da Despesa Legislativa com Folha de
Pagamento
Limite
% Gasto com folha de pagamentos

801.316,15
70%
68,92%

Fonte: Processo TC 3880/2015 - Prestação de Contas Anual/2014.
Gastos Totais – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Receitas Tributárias e Transferências de
Impostos – Exercício Anterior
Gasto Total do Poder Legislativo, exceto
Inativos
Limite
% Gasto total do Poder

Valor
16.830.316,96
1.086.713,24
7%
6,46%

Fonte: Processo TC 3880/2015 - Prestação de Contas Anual/2014.
Diante dos indicativos de irregularidades apontados no Relatório
Técnico Contábil RTC 51/2016, foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial ITI 86/2016 (fl. 50), com sugestão de citação aos responsáveis para apresentação de justificativas ou documentos que
entendessem necessários, o que foi realizado mediante a Decisão
Monocrática Preliminar DECM 139/2016 (fls. 54/56).
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas justificativas tempestivamente, conforme explicitado no Despacho
18891/2016 da Secretaria Geral das Sessões à fl. 189.
Foi, então, elaborada a Instrução Técnica Conclusiva
1719/2016 (fls. 193/199), acolhendo as alegações da defesa e
afastando a inconsistência apontada. Dessa forma, concluiu pela
regularidade das contas no aspecto técnico contábil.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer 1130/2016 - fls. 203/204).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 1719/2016 (fls. 193/199), abaixo transcrita:
II – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
II.I AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL PELO TITULAR
DO PODER NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DE SEU MANDATO (Item
4.1.3 do RTC 51/2016)
Segundo disposição contida no parágrafo único, do artigo 21 da Lei
de Responsabilidade Fiscal, é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta
dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder.
Art. 21. [...]
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta
dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder
ou órgão referido no art. 20.
Este Tribunal firmou entendimento a respeito do tema por meio do
Parecer Consulta 001/2012, publicado no Diário Oficial do Estado
em 25/01/2012 (Proc. TC 6955/2008), de onde se extraí:
[...] Já o preceito contido no parágrafo único do referido art. 21,
além do cunho de moralidade pública implícito no citado dispositivo
legal, visa coibir a prática de atos de favorecimento relacionados
com os quadros de pessoal, mediante concessões em final de mandato (contratações, nomeações atribuição de vantagens etc.), no
sentido de evitar o crescimento das despesas de pessoal, o consequente comprometimento dos orçamentos futuros e a inviabilização das novas gestões. 14. Entretanto, apesar de ser direcionado a
todos os administradores públicos, o citado dispositivo, da mesma
forma que o caput do artigo 21, não pode ser interpretado literalmente, sob pena de inviabilizar a administração nos últimos 180
dias da gestão de seus dirigentes, uma vez que, se assim fosse,
nesse período, estariam impedidos de realizar qualquer tipo de ato
que resultasse aumento de despesa. Dessa forma, considerando
que o objetivo da norma contida no Parágrafo único do art. 21 da
Lei Complementar nº 101/2000 é assegurar a moralidade pública,
não pode ela atingir as ações dos administradores voltadas
para o atingimento das metas previstas no planejamento do
órgão. 15. Assim, para que haja a incidência da vedação prevista
no mencionado dispositivo legal, com a consequente nulidade dos
atos, é necessário que estes se apresentem conjugados dos seguintes pressupostos: resultar aumento da despesa com pessoal,
refletir ato de favorecimento indevido e ser praticado nos
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180 dias que antecedem o final do mandato. 16. Como consequência lógica, a nulidade prevista deixa de incidir sobre os atos
de continuidade administrativa que, guardando adequação
com a lei orçamentária anual, sejam objeto de dotação específica e suficiente, ou que estejam abrangidos por crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da mesma
espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de
trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos
para o exercício, com compatibilidade com o Plano Plurianual e a com a Lei de Diretrizes Orçamentárias [grifo nosso].
[...] Isto posto, conclui-se que a concessão de abono pecuniário
pela Câmara Municipal a servidores efetivos, comissionados, contratados temporariamente, cedidos e inativos, pode acontecer por
meio de lei em sentido estrito/formal, de iniciativa da respectiva
casa, aprovada mesmo durante o período de 180 dias, observados
os limites previstos no art. 20, da LRF, bem como o estabelecido no
art. 16 do mesmo diploma legal e no art. 169, § 1º, da CF.
No intuito de avaliar se houve aumento de despesas nos últimos
180 dias (de 05 de julho/2014 até final do mandato) do mandato do
Presidente da Câmara, efetuamos um comparativo entre o limite de
despesa com pessoal apurado ao longo dos três quadrimestres do
exercício de 2014 (LRF Web de 2014). Segue demonstrado:
Tabela 13 – Evolução quadrimestral da Despesa com
Pessoal
Câmara Água
2014
Doce do
Norte
LRFweb
1º
2º
3º
quadrimestre quadrimestre quadrimestre
Receita
27.276.117,25 27.557.114,94 28.348.104,39
Corrente
Líquida - RCL
Despesa Total
897.260,19
923.786,81
972.394,33
com Pessoal DTP
% realizado
3,29
3,35
3,43
(DTP sobre a
RCL)
Fonte: Processo TC 3880/2015 - Prestação de Contas Anual/2014
e sistema LRFweb
Verifica-se que o índice de gasto com pessoal do Poder Legislativo
cresceu em 0,11% do 1º ao 3º quadrimestre de 2014. Analisando
as variáveis isoladamente, verifica-se que, do 1º ao 3º quadrimestre de 2014, a RCL cresceu menos que a DTP (3,93% e 8,37%,
respectivamente), salientando-se que, o crescimento da DTP concentra-se do 2º para o 3º quadrimestre/2014, período em que houve crescimento de 5,26%, ainda que o aumento concedido para
os Vereadores, no início de 2014, tenha sido de 5,91%, conforme
informações do instrumento normativo fixador do subsídio dos Vereadores (FIXSUB).
Conforme consta do e-mail do contador, Carlos Antônio de Oliveira
(ANEXO 1 e 2), houve nomeação de servidor em cargo de Assessor Jurídico e Parlamentar, em 15 de setembro de 2014.
Foi realizada busca, em 12/02/2016, no sistema de legislação da
Câmara Municipal de Água Doce do Norte, para verificar a existência de ato proibitivo, no período compreendido entre 05/07 a
31/12/2014, que implicasse em aumento de despesa com pessoal,
não tendo sido identificado (ANEXO 3).
Assim, com base no crescimento da Despesa Total com Pessoal
demonstrado pela Tabela 13, assim como de ato de nomeação de
Assessor Jurídico ocorrido em 15/09/14, recomenda-se pela citação dos gestores responsáveis para que apresentem justificativas
quanto à produção de atos de favorecimento, relacionados com os
quadros de pessoal, mediante concessão nos últimos 180 dias de
mandato do Chefe do Poder Legislativo, configurando-se em favorecimento indevido; portanto, afrontando-se o entendimento deste
Tribunal, para aplicabilidade do artigo 21, parágrafo único, da LRF.
Justificativas:
a) Justificativa apresentada pelo Sr. Antônio José Garcia (fl. 47):
Segundo esclarece, o defendente ocupou o cargo de presidente da
câmara no período de 01/01 a 08/07/14, assumindo em 09/07/14 o
cargo de prefeito municipal devido ao afastamento do Prefeito eleito Adilson Silvério da Cunha, conforme cópia da ata de posse à fl.
49. Acrescenta ainda que, no período de 180 dias anteriores ao final
do mandato, esteve à frente da câmara apenas 8 dias. Encaminhou
também o resumo das folhas de pagamento referentes ao período
de janeiro a julho de 2014 (fls. 54-60).
b) Justificativas apresentadas pelo Sr. Jailton Soares Ribeiro (fl. 71):
O defendente informa que atuou apenas 29 dias como presidente,
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 3 de outubro de 2016
sendo parte na competência do mês de julho (09/07 a 31/07/14) e
parte na competência de agosto (01 a 08/08/14). Informa também
que, no que se refere à nomeação do assessor jurídico, o mesmo
já se encontrava nomeado, tendo sido exonerado em 29/08/14,
e nomeado novamente em 15/09/14, sendo que ambos os atos
(exoneração e nomeação) ocorreram no período em que o Sr. Velson Fernandes Batista atuava como presidente da Câmara. Informa
também que no mês de agosto houve o pagamento do 13º salário
dos servidores, aumentando a folha em R$ 12.094,01. Encaminhou
também às fls. 81-93 o resumo das folhas de pagamento de janeiro
a dezembro de 2014.
c) Justificativas apresentadas pelo Sr. Velson Fernandes Batista (fl.
115): O defendente informou que o Sr. Apolônio Paulo Paiva de
Souza Amorim não foi nomeado inicialmente em 15/09/14, mas
sim em 02/01/13, conforme portaria nº 1/2013 (fl. 126), para ocupar o cargo de Assessor Jurídico e Parlamentar. Acrescenta que
conforme folha de pagamento em anexo, fl. 131-187, o Sr. Apolônio
Paulo Paiva de Souza Amorim recebeu pela câmara durante todo o
exercício de 2014. Acrescenta ainda, quanto ao aumento na Despesa Total com Pessoal, que:
1) A servidora Marilza de Aguiar Dias que estava cedida pela câmara à Prefeitura Municipal desde 28/08/12, com ônus para o executivo, retornou às suas funções junto à Câmara Municipal a partir
de 08/09/14, conforme documentação em anexo (fls. 127-130).
Os valores percebidos pela Sra. Marilza de Aguiar Dias a partir de
Setembro de 2014 monta em R$ 43.865,46 e a obrigação patronal do período ficou em 9.211,75, totalizando um montante de R$
53.077,21.
2) O servidor Sílvio Bitencourt, oficial administrativo efetivo, durante o exercício de 2014 percebeu remuneração somente nos meses
de janeiro, junho, novembro, dezembro, além do 4/12 de férias,
sendo que em novembro e dezembro totalizou R$ 13.007,74, que
somados à contribuição patronal de R$ 2.731,63 alcançou o montante de R$ 15.739,32.
3) O servidor Apolônio Paulo Paiva de Souza Amorim percebeu 13º
salário em dezembro de 2014, no valor de R$ 934,36, que acrescido das obrigações patronais totaliza um montante de R$ 1.130,58.
Análise: Em análise aos argumentos e documentos apresentados
pelos defendentes, verificamos que as alterações que aumentaram
o valor da folha de pagamento da câmara, no período de julho a
dezembro de 2014, se deram em função de variáveis como 1/3 de
férias e 13º salário, mas principalmente, em função do retorno da
Sra. Marilza de Aguiar Dias às atividades da câmara, em setembro
de 2014, tendo em vista que a mesma estava cedida à prefeitura
municipal desde 2012, ocupando o cargo de Assessora Jurídica,
conforme documentação às fls. 127-130.
Diante do exposto, conclui-se que não houve descumprimento do
parágrafo único do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
101/00), motivo pelo qual somos pelo afastamento da irregularidade.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério
Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO por
julgar REGULARES as contas dos senhores Antônio José Garcia, Jailton Soares Ribeiro e Velson Fernandes Batista frente
à Câmara Municipal de Água Doce do Norte no exercício de
2014, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação aos responsáveis, nos termos
do artigo 85 do mesmo diploma legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3880/2015,
ACORDAM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e quatro de agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
julgar regular a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal
de Água Doce do Norte, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade dos srs. Antônio José Garcia, Jailton Soares Ribeiro
e Velson Fernandes Batista, dando-lhes a devida quitação, 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 julgamento os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição
ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2016.
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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-790/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-4109/2009 (APENSO: TC-3989/2013)
JURISDICIONADO - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEIS - ADRIANA DE SOUZA BEZERRA, CILENE FRISSO
OLIVEIRA, CLARISSE KIEPERT, CREUZA OLIVEIRA DOS SANTOS
GONÇALO, CRISTINA RODRIGUES ANTONÁCIO, FRANZ FERREIRA DE MENDONÇA, IVAN CARLOS DE LORENCI, JANETE AGRIZZI
BARROSO, LUCIENE RAMOS MIRANDA, LUIZ CARLOS MONTEIRO,
LUSANA OLIVEIRA SANTOS, MARCELO ZANÚNCIO GONÇALVES,
OLAVO BOTELHO DE ALMEIDA, PAULO CÉSAR BRUSQUI DE ALMEIDA, RITA DE CÁSSIA NUNES FARDIN, ROBERTO MARIANO, SORAYA
FERREIRA BARCELLOS,
ADVOGADOS - ANTONIO AUGUSTO BONA ALVES (OAB/ES Nº
13.793) E SERGIO MONTEIRO CUPERTINO DE CASTRO (OAB/ES
Nº 13.021)
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – EXERCÍCIO DE 2008
– 1) MANTER IRREGULARIDADE – 2) REJEITAR RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS - CONTAS IRREGULARES – RESSARCIMENTO PARA
ROBERTO MARIANO, OLAVO BOTELHO DE ALMEIDA, PAULO CESAR
BRUSQUI DE ALMEIDA E MARCELO ZANÚNCIO GONÇALVES – 3)
DECLARAR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – 4) ACOLHER AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA – 5) CONTAS REGULARES COM RESSALVA
– QUITAÇÃO PARA IVAN CARLOS DE LORENCINI – 6) ARQUVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Trata-se de Tomada de Contas Especial realizada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) pela Secretaria de Estado
de Controle e Transparência – SECONT, em cumprimento a Decisão
TC nº 0447/2009 proferida nos autos do processo TC 1447/2006,
referente à Prestação de Contas Anual do Ordenador de Despesas
da Junta Comercial do Espírito Santo - JUCEES, relativas ao exercício 2005, a fim de apurar os fatos, definir os responsáveis e quantificar os danos referentes a:
Pagamento de vantagem pecuniária em desacordo com a legislação
– infringência ao artigo 91 da Lei Complementar nº 46/94;
Pagamento indevido de adicional de 8 horas – infringência aos artigos 27, § 2º, e 44, do Decreto nº 2.704-N/88;
Pagamento de progressões salariais em desacordo com a tabela de
cargos e salários, além de utilização de legislação não aplicável –
infringência ao artigo 66 da Lei Complementar nº 46/94, e artigo 1º
e § 5º, da Lei Complementar nº 187/00;
Pagamento de 13ª parcela sobre o auxílio-alimentação – infringência ao artigo 93 da Lei Complementar nº 46/94 c/c a Lei nº
5.343/96;
Pagamento da 13ª parcela do jetom – infringência à Lei Federal nº
8.934/94 e aos Decretos Estaduais nºs 1240-R/93 e 1199-R/03.
O Processo de Tomada de Contas Especial foi encaminhado a esta
Corte, por meio do Ofício OF./Nº.125/GAB/SECONT, Protocolo TC
005925 de 9/9/2009 (fls. 5) e autuado (Processo TC 3989/2013 em
apenso - vols. I ao III).
A Área Técnica elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP
106/2013 (fls. 07/28) submetendo a consideração do Conselheiro Relator sobre a aplicação de uniformização de jurisprudência,
nos termos do art. 175 da Lei Complementar nº 622/2012, tendo
em vista as divergências de decisões apuradas nos acórdãos TC
0461/2008 e 0610/2008, presentes nos autos dos Processos TC
1447/2006 e 2711/2007, relativos à Prestação de Contas Anual e
atos de gestão da Junta Comercial dos exercícios de 2005 e 2006,
sugerindo caso seja admitida a aplicação desse provimento, o retorno dos autos para prosseguimento da análise do Processo de
Tomada de Contas Especial.
O Conselheiro Relator, em despacho exarado à fl. 30 (vol. I), determinou o retorno dos autos à Secretaria de Controle Externo competente para o prosseguimento do feito.
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Dessa forma, foi elaborada pela 1ª Secretária de Controle Externo a
Instrução Técnica Inicial ITI 694/2013 (fls. 31-52, vol. I), propondo a citação dos responsáveis para apresentação de justificativas
quanto aos itens apontados como irregulares na referida ITI.
Por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM 853/2013 (fls.
54-59), foi determinada a citação dos responsáveis nos termos da
ITI 694/2013.
Realizada a citação através dos termos de fls. 60-77 foram apresentadas razões de defesa pelos citados (fls. 99; 115-130; 141156; 168-176; 363-381; 394-406; 410-428).
A senhora Adriana de Souza Bezerra, embora regularmente citada
através de edital (fl. 449), não compareceu aos autos para apresentação de defesa tendo, assim, decretada sua revelia através da
Decisão da Primeira Câmara TC 2617/2014 (fl. 459).
Em seguida os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que exarou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 1819/2015 (fls. 461-492) opinando pela manutenção da irregularidade referente ao pagamento da 13ª parcela
sobre o auxílio-alimentação.
Após, o Ministério Público de Contas manifestou-se no Parecer PPJC
2084/2015 (fls. 495-496), acolheu a proposta da unidade técnica
(495-496).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados
todos os trâmites legais e regimentais.
Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas, para tomar como razão de decidir a
fundamentação exarada na ITC 1819/2015, nos seguintes termos:
“(...) 2. DO RESULTADO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
Inicialmente a Comissão de Tomada de Contas da SECONT faz menção no Relatório de Tomada de Contas Especial (fls. 7-17) ao órgão
inspecionado e seu endereço, traz a identificação dos ordenadores
de despesas, no item Informações Técnicas da Tomada de Contas
relaciona o número do processo, motivação, origem, objetivo geral,
escopo, fontes de critérios e metodologia utilizada pela Comissão.
A Comissão ressalta quanto a apuração do item 3 - “Pagamento de
progressões salariais em desacordo com a tabela de cargos e salários, além de utilização de legislação não aplicável” que esse foi objeto de outra TCE solicitada por este Egrégio Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo para apurar a irregularidade constante no
item 111.3.3 da instrução Técnica Inicial n° 515/2007 da 3a Controladoria Técnica, conforme Decisão do Plenário - TC n° 3844/2007,
na Prestação de Contas Anual do Ordenador de Despesas da JUCEES (exercício 2006) - Processos n° TC 2711/2007 (apenso: TC3047/2007).
Acrescenta, ainda, que a Tomada de Contas Especial acima citada
já fora concluída e o respectivo relatório conclusivo devidamente
encaminhado ao TCEES através do OF/n.° 076/GAB/SECONT em
15.04.09.
Informando que a presente Tomada de Contas Especial limitou seu
escopo aos itens 1, 2, 4 e 5, atendendo ao princípio da economia
processual e de aproveitamento dos atos válidos já praticados.
A seguir transcrevemos a conclusão do Relatório da Comissão de
Tomada de Contas:
IV - CONCLUSÃO
As constatações desta Tomada de Contas Especial evidenciaram o
pagamento indevido de auxílio creche, adicionai de 8 horas, 13a parcela sobre o auxílio-alimentação e 13a parcela do JETON, em cada
caso, a servidores, dirigentes e vogais da JUCEES.
A tabela a seguir demonstra, de forma consolidada, as informações
referentes ao valor apurado do prejuízo causado ao erário, evidenciando o total a ser restituído por cada um dos responsáveis e a respectiva composição do débito identificando cada uma das rubricas
analisadas, com os valores previdenciários e de FGTS nelas incluídos.
Tabela 1
Quanto ao valor do débito entendemos que a metodologia utilizada
para apuração do dano ao erário mostra-se adequada, sendo o calculado em UFIR/VRTE (fls. 31 a 61), em consonância com inciso V,
do art. 4º Instrução Normativa TC 08/08.
Verbas
Auxilio - Creche
Adicional de 8 Horas
13ª parcela do Auxilio-alimentação
13ª parcela do JETON
TOTAL
3. PRELIMINARES

Valor do débito
Atualização
(VRTE)
233.143,277 Até 30/04/2009
2.878.607,833 Até 30/04/2009
37.424,428 Até 30/04/2009
153.512,529 Até 30/04/2009
3.302.688,067
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3.1. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE
CONTAS
Os senhores Roberto Mariano, Marcelo Zanuncio Gonçalves, Olavo Botelho Almeida, Luiz Carlos Monteiro e Paulo Cézar Brusqui
de Almeida sustentam, em suas respectivas defesas, o advento da
prescrição.
A prescrição é ficção jurídica trazida pelo Código Civil, podendo ser
conceituada como a perda da pretensão do direito de agir:
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual
se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205
e 206.
Assim, quando o titular de um direito violado mantém-se inerte, por
tempo superior ao definido em lei, ocorre a extinção de pretender
reparação, ou seja, a recomposição do direito violado se torna inexigível, não podendo mais ser requerida.
A doutrina ainda traz o conceito de prescrição intercorrente, que é
aquela ocorrida no curso do processo. Na doutrina de Arruda Alvim:
A chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa ao possível direito material postulado, quando tenha sido deduzida pretensão; quer dizer, é aquela
que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do
processo por segmento temporal superior àquele em que se verifica
a prescrição em dada hipótese. Verifica-se que com o andamento
normal do processo não deve ocorrer prescrição, que terá sido interrompida com a citação inicial; e igualmente não é consumar-se
decadência, cuja pretensão tenha sido tempestivamente exercida.
Nota-se que trata de uma proteção à razoabilidade, eficiência e segurança jurídica, pois em essência, pauta-se pela manutenção das
relações jurídicas, dando certa confiabilidade às partes integrantes
do processo.
O prazo prescricional trazido na Lei Complementar Estadual n°
621/12, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, é de 5 (cinco) anos, sendo interrompido pela citação válida
do responsável ou interposição de recurso:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal
de Contas nos feitos a seu cargo. (...)
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos de processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em que houver
obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em lei ou
ato normativo, incluindo os atos de pessoal sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
(...).
É entendimento desta E. Corte de Contas que tal prazo se aplica
aos processos anteriores à vigência da referida Lei Complementar,
como definido no Processo TC 4348/2003, Acórdão TC 407/2012,
Cons. Rel. João Luiz Cotta Lovatti (em substituição):
(...) VOTO no seguinte sentido: (...)
II) Em verificando que o Termo de Citação nº 0375/2006, foi juntado em 07/07/2006 (fls. 353), com transcurso de mais de cinco anos
do fato, CONSIDERO PRESCRITA a pretensão punitiva do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme disposto no art.
71, caput, § 1º e 4º, da Lei Complementar nº 621/2012, mantida
entretanto a obrigação do ressarcimento do prejuízo ao erário, na
imposição do art. 32, §6º da Constituição Estadual e art. 71, § 5º
da lei Complementar nº 621/2012.
Por se tratar de processo de Representação, o prazo prescricional é
contado da data da ocorrência dos fatos, na forma do inciso II, § 2
do art. 71 da Lei Complementar n° 621/2012.
Como se pode notar, as irregularidades supostamente encontradas
em Tomada de Contas Especial dizem respeito a fatos irregulares
imputados aos Responsáveis, em exercícios anteriores a 2007.
Assim, resta inequívoca a consumação da prescrição 5 anos. O que
leva à conclusão que houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas em 2012, antes da citação dos
responsáveis que se deu em meados de 2013.
Cabe ressaltar que não restou configurada qualquer hipótese de
interrupção da prescrição antes de sua consumação. E, também,
não se configurou a hipótese de suspensão do prazo prescricional
prevista no parágrafo 3° do art. 71.
Nessa senda, cabe asseverar que a prescrição quinquenal, prevista
no art. 71 da LC 621/2012, só atinge a pretensão sancionatória,
em nada afetando a obrigação de restituição ou a respectiva ação
judicial de ressarcimento pelo dano causado ao erário, eis que im-
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prescritíveis, conforme disposto no § 5º, do art. 37, da Constituição
da República, de seguinte dicção:
Art. 37. [...] omissis [...]
[...]
§ 5°. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao
erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
[...] (grifou-se).
Discorrendo acerca do sobredito dispositivo constitucional e reforçando o entendimento da imprescritibilidade dos ilícitos que causam
dano ao erário, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo afirmam que:
As ações de ressarcimento ao erário movidas pelo Estado contra
agentes, servidores ou não, que tenham praticado ilícitos dos quais
decorram prejuízos aos cofres públicos são imprescritíveis. Frise-se
que imprescritível é a ação de ressarcimento, não o ilícito em si (CF,
art. 37, § 5°) (grifamos).
A mesma interpretação é dada por Uadi Lammêgo Bulos:
Esse dispositivo prevê duas situações distintas: uma relativa à sanção pelo ato ilícito, outra relacionada à reparação do prejuízo. No
primeiro aspecto, fica a lei ordinária encarregada de fixar os prazos
prescricionais, no segundo, garantiu-se a imprescritibilidade das
ações – medida considerada imprópria, mas que veio consagrada
na Constituição de 1988.
Espancando qualquer dúvida acerca da imprescritibilidade das
ações de ressarcimento por dano provocado ao erário por agente
público, o Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:
O Plenário do STF, no julgamento do MS 26.210, da relatoria do
ministro Ricardo Lewandowski, decidiu pela imprescritibilidade de
ações de ressarcimento de danos ao erário” (RE 578.428-AgR, Rel.
Min. Ayres Britto, julgamento em 13-9-2011, Segunda Turma, DJE
de 14-11-2011.) No mesmo sentido: RE 693.991, rel. min. Carmen
Lúcia, decisão monocrática, julgamento em 21-11-2012, DJE de
28-11-2012; AI 712.435-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento
em 13-3-2012, Primeira Turma, DJE 12-4-2012 (grifou-se).
Ressalta-se que no bojo do presente processo, foi apontada a possibilidade ter ocorrido dano ao erário. Logo, por tal fato, o ressarcimento em si não é atingido pela prescrição, mas somente a pretensão punitiva deste Tribunal quanto às irregularidades formais.
Assim, tendo em vista o art. 71, §5º da Lei Complementar 621/2012,
entendemos que a atribuição fiscalizatória deste Tribunal de Contas
não foi atingida pela Prescrição, especialmente por, no caso concreto, vislumbrarmos a possibilidade de ocorrência de dano ao erário,
que avaliaremos a seguir.
4. ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES
4.1. Pagamento de vantagem pecuniária em desacordo com a legislação - auxílio-creche (III.1 do Relatório de tomada de contas
Especial).
Base legal: inobservância aos arts. 91, 225 e 226 da Lei Complementar Estadual n° 46/94.
Responsáveis: Luiz Carlos Monteiro, Roberto Mariano, Olavo Botelho de Almeida, Paulo César Brusqui de Almeida e Marcelo Zanúncio
Gonçalves.
Cargo/Função: Diretores Presidentes da JUCEES.
Conduta: Autorização e continuidade do pagamento do benefício,
omissão em providenciar a regularização o ato.
Nexo de casualidade: Ao autorizar e continuar a pagar o benefício
do auxilio creche, sem a devida regularização dos atos normativos
ocasionou dano ao erário.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa dos Presidentes da JUCEES, no sentido de plena observância e respeito ao Acordo Coletivo de Trabalho e art. 91 da Lei Complementar nº 46/1994.
Segundo consta da ITI:
A análise deste item que consiste no pagamento do benefício auxílio-creche aos servidores da Junta Comercial que possuíam filhos
até 6 anos de idade, de acordo com o disposto em acordos coletivos
e no art. 91 da LC 46/94.
Para tal análise a Comissão de Tomada de Contas da SECONT examinou três períodos, separadamente, que englobaram desde novembro de 1991 até novembro de 2007.
De novembro/1991 até junho/1995 - primeiro período - examinado, os servidores da JUCEES eram celetistas, e o pagamento do
benefício ocorreu em função de acordos coletivos de trabalho, a
irregularidade verificada quanto ao pagamento deveu-se ao fato do
acordo trabalhista não se encontrar registrado na DRT – Delegacia
Regional do Trabalho, não respaldando o para o pagamento do auxílio durante este tempo.
O segundo período examinado foi de julho/1995 até setembro/2000,
a situação foi considerada irregular pela Comissão de Tomada de
Contas, pois não havia acordo coletivo vigente a regulamentar o
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pagamento do auxílio-creche.
Por fim, o terceiro período analisado pela Comissão foi de outubro
de 2000 até novembro de 2007, no qual os servidores da JUCEES
passaram à condição de estatutários, regidos pela Lei Complementar nº 46/94, sendo a situação do pagamento de auxílio creche
entendida como irregular, por não haver a regulamentação exigida
pelo art. 91 da LC 46/94.
Subseção IV Do Auxílio-Creche
Art. 91 O auxílio-creche será devido ao servidor público ativo que
possua filho em idade de zero a seis anos, em creche, na forma e
condições estabelecidas em regulamento.
Em sua defesa de folhas 394-406, o defendente Luiz Carlos Monteiro alega de forma genérica quanto a todas as irregularidades
apontadas que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, pois que
“a pretensão de ressarcimento de danos ao erário não decorrente
de ato de improbidade prescreve em cinco anos”.
Aduz, também, que o pagamento foi realizado com arreio de disposição prevista em convenção coletiva de trabalho.
Por fim, afirma que a pretensão de ressarcimento do Tribunal de
Contas deve ser voltada contra aqueles que receberam os valores,
uma vez que apenas efetuou os pagamentos.
O defendente Roberto Mariano apresentou defesa às folhas 115130, onde aduz os mesmos argumentos expostos pelo defendente
Luiz Carlos Monteiro.
Afirma, ademais, que houve sentença judicial albergando a manutenção do auxílio creche, conforme Reclamação Trabalhista
1432/99.
O defendente Olavo Botelho de Almeida apresentou sua defesa às
folhas 141-156 e alegou os mesmos argumentos expostos pelos
defendentes acima citados.
Afirmou, também, que estava impossibilitado de anular o ato administrativo que concedeu o benefício, pois as mesmas foram recebidas de boa fé e de forma contínua, sob pena de afronta ao art. 54
da Lei Federal 9784/99.
Afirma, que o prazo prescricional se dá em 10 anos, conforme código civil.
Aduz, ainda, que não pode ser responsabilizado por atos cometidos por gestores anteriores e que apenas manteve os pagamentos,
sempre tendo tido suas contas aprovadas por este Tribunal.
O defendente Paulo Cesar Brusqui de Almeida apresentou às folhas
410-423 os mesmo argumentos expostos acima.
Por fim, o defendente Marcelo Zanúncio Gonçalves apresentou às
folhas 363-381 os mesmo argumentos expostos pelo defendente
Paulo César Brusqui.
Passando-se efetivamente à análise verifica-se dos documentos
juntados aos autos, sobretudo os trazidos às fls. 131-139, que, de
fato, o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado
do Espírito Santo (SINDIPÚBLICOS) ajuizou em face da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), a Reclamação Trabalhista RT 1432/99, perante a 5ª Vara do Trabalho de Vitória, tendo
sido proferida sentença determinando à JCEES:
[...] o imediato pagamento de auxílio alimentação, retroativamente
a julho de 1999 e a abster-se de consumar a ameaça de supressão
de novas alterações contratuais nos meses subsequentes, cominando-se com multa diária de 2/30 se salário por dia de descumprimento da ordem judicial, nos exatos termos do requerido pelo
sindicato reclamante (excerto da Decisão proferida no Mandado de
Segurança MS 148/2000, fl. 136, g.n).
Note-se que a Justiça do Trabalho deferiu o imediato pagamento de
auxílio alimentação aos servidores da JCEES, benefício que havia
sido suspenso à época, bem como, sob pena de multa diária, determinou à direção da JCEES que se abstivesse de suprimir outros
benefícios concedidos contratualmente.
Vale dizer que a JCEES, irresignada, impetrou Mandado de Segurança (MS 148/2000) perante o órgão de segunda instância (Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região) visando obter liminar para
a suspensão da decisão de primeiro grau, entretanto, não logrou
êxito em seu intento conforme se depura da decisão de fls. 136137 (vol. I).
A Reclamação Trabalhista seguiu seu curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Proc. - 01432.1999.005.17.00.0)
tendo sido prolatado Acórdão de relatoria da Juíza Cláudia Cardoso
de Souza, publicado em 20/01/2004, cujo excerto ora transcrevemos:
2.6. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO O auxilio-alimentação foi criado pela
Lei Estadual n° 5.342/96, posteriormente alterada pela Lei Estadual
5.739/98 (vide fl. 34). Com a edição da Lei 5.859/99, o benefício foi
restringido aos servidores com remuneração inferior a R$ 1.000,00
(um mil reais). Como bem lançado pelo ilustre representante do
Ministério Público do Trabalho, o auxílio-alimentação era garantido
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a todos os servidores em atividade da administração direta, autárquica e fundacional. Assim, ainda que a supressão do benefício pela
autarquia estadual tenha por objetivo cumprir determinação legal,
a alteração somente poderia alcançar os servidores contratados
após a vigência da Lei Estadual n° 5.859/99, sob pena de flagrante
violação ao princípio constitucional do direito adquirido.
Além disso, a interpretação dada pela reclamada à norma, no sentido de suprimir o benefício para todos os servidores com remuneração superior a R$1.000,00, independentemente da data de admissão, malfere o disposto no Art. 468 da CLT e Enunciado n° 51
do C.TST.
Nesse sentido, dispõe a jurisprudência desta Corte: “EMENTA: Supressão do Auxílio-alimentação. Alteração contratual. A supressão
de auxílio- alimentação por lei estadual somente pode atingir os
trabalhadores admitidos após a edição do texto legal, porque é
princípio nuclear do direito do trabalho que a alteração do contrato
de trabalho somente é possível quando não prejudicial ao obreiro
(TST - Súmula n.° 51).” (ACÓRDÃO 42/2002 - RO 30/2001 Publicado no D.O. em: 07/01/2002 Redatora Designada: JUÍZA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS LACERDA) Também não prospera o
argumento de que o auxílio alimentação deve ser suprimido para
atender aos cortes de despesas de pessoal, nos termos do art. 169
da CF/88. É que o mencionado dispositivo previu expressamente
as providências a serem tomadas pelos entes federados para obter a redução de despesas, não se admitindo que, a pretexto de
adequar as finanças do Estado, seja utilizado expediente flagrantemente violador de garantia individual protegida por cláusula pétrea
(art.5°, XXXVI, CF/88). Com efeito, o auxílio-alimentação constitui
direito adquirido dos servidores, vez que validamente incorporado
ao patrimônio jurídico destes.
Por conseguinte, dou provimento parcial para declarar que a supressão do benefício é válida apenas para os servidores admitidos
após 31.05.1999 (g.n).
O processo trabalhista não teve fim com a prolação do supramencionado Acórdão, eis que foram interpostos outros recursos que
postergaram sua tramitação que ainda continua em curso, agora
em fase de execução.
Nesse ponto, devem-se fazer algumas observações, senão vejamos.
A primeira delas diz respeito à própria matéria tratada no excerto
acima transcrito. Note-se que o Acórdão se refere, precipuamente,
ao auxílio-alimentação, reconhecendo que o benefício era indevido
a servidores admitidos após 31/05/1999. Ocorre que a anomalia
ora em enfoque diz respeito ao pagamento de auxílio-creche. Entretanto, deve-se ressaltar, que a sentença de piso determinou, enfaticamente, a abstenção de supressão de outros direitos firmados
em contratos de trabalho. Dessa forma, não se pode negar que a
questão relativa ao auxílio-creche encontrava-se sub judice e com
determinação expressa à diretoria da JCEES, sob pena de multa,
para que se mantivesse o pagamento do benefício durante todo o
trâmite do processo já aqui referido na Justiça do Trabalho.
A segunda observação complementa a primeira e diz respeito, justamente, ao tempo decorrido durante o trâmite do processo movido
perante a Justiça do Trabalho, no qual se assegurou o pagamento
de benefícios a servidores da JCEES. Note-se que a anomalia descrita na Instrução Técnica Inicial ITI 694/2013 (fls. 31-52, vol. I)
abrange três períodos distintos, quais sejam: i) novembro/1991 a
junho/1995; ii) julho/1995 a setembro/2000 e iii) outubro/2000 a
novembro/2007.
De forma geral, embora cada um dos períodos contenha especificidades, pode-se dizer que o lapso temporal compreendido na suposta irregularidade de pagamento indevido de auxílio-creche referese ao intervalo de novembro de 1991 a novembro de 2007.
Note-se que o Acórdão proferido pelo órgão de segundo grau de
jurisdição da Justiça do Trabalho reconheceu que não poderia ocorrer supressão de benefícios de servidores admitidos pela JCEES até
31/05/1999. Nesse interim é importante ressaltar que o referido
decisum transitou em julgado apenas em 2014, após julgamento de
Recurso de Revista pelo Tribunal Superior do Trabalho.
Dessa forma, entendemos que o pagamento do auxílio-creche realizado no período de novembro de 1991 a novembro de 2007 se
justificou em razão dos seguintes fatos: a) a questão foi alvo de
discussão na Justiça do Trabalho onde, ainda em 1999, foi proferida
decisão judicial (sentença da 5ª Vara do Trabalho de Vitória) determinando, à Diretoria da JCEES, a imediata abstenção da supressão
de benefícios concedidos contratualmente aos seus funcionários; b)
a discussão judicial acerca do pagamento de benefícios aos servidores da JCEES só veio se findar em data posterior a 2007.
Assim sendo, por todo exposto, entendemos que inexistia, no caso,
exigibilidade de conduta diversa dos gestores arrolados como res-
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ponsáveis pelo pagamento de auxílio-creche a funcionários da JCEES no período de novembro de 1991 a novembro de 2007, razão
pela qual pugnamos pelo afastamento do presente indício de irregularidade.
4.2. Recebimento de vantagem pecuniária relativa a auxílio-creche
acima do percentual convencionado de 80% (III.1 do Relatório de
tomada de contas Especial)
Base legal: inobservância aos arts. 91, 225 e 226 da Lei Complementar Estadual n° 46/94.
Responsáveis solidários: Adriana de Souza Bezerra, Cilene Frisso de
Oliveira, Creuza Oliveira Santos Gonçalo, Clarisse Kiepert, Cristina
Rodrigues Antonácio Franz Ferreira de Mendonça, Ivan Carlos de
Lorenci, Janete Agrizzi Barroso, Luciene Ramos Miranda, Lusana
Oliveira Santos, Rita de Cássia Numes Fardin e Soraya Ferreira Barcellos.
Cargo/Função: Empregados/Servidores Públicos da JUCEES.
Conduta: Recebimento de valores de reembolso da mensalidade de
auxílio-creche superior a 80% do valor.
Nexo de casualidade: Ao receber valores de auxílio-creche em percentual acima do acordado, incorre em enriquecimento ilícito com
consequente prejuízo ao erário.
Culpabilidade: Era exigível dos servidores conduta diversa, em
atendimento aos Acordos Coletivos de Trabalho e art. 91 da Lei
Complementar nº 46/1994.
Segundo consta da ITI:
A Comissão de Tomada de Contas informa que durante os dois
primeiros períodos, os Acordos Coletivos determinavam que o auxílio-creche deveria corresponder ao reembolso de 80% do valor
da mensalidade do estabelecimento, mantendo esse entendimento
também durante o terceiro período, pois não havia regulamentação
para o art. 91 da LC 46/94.
A Comissão de Tomada de Contas distinguiu a responsabilidade
dos servidores beneficiados de 80% do valor da mensalidade e os
servidores beneficiados com valores acima de 80%, indicando, no
segundo caso, um grau diferenciado de responsabilização desses
servidores, através da caracterização da culpa, diante do fato que
os mesmos tinham ciência do seu direito, qual seja receber 80% da
mensalidade do pagamento com ensino infantil, o valor excedente
a 80% fora recebido a maior, e o mesmo omitiu-se no dever de
restituir.
Passando-se à análise temos que o defendente Ivan Carlos de Lorenci apresentou defesa às folhas 99-107 e comprovou o recolhimento do valor imputado a título de responsabilidade, conforme fl.
107. Desta forma, não cabe outra providência senão a quitação e
baixa quanto ao Sr. Ivan no que se refere a este processo.
À folha 459 foi decretada a revelia da Sra. Adriana de Souza Bezerra.
Já os defendentes Cilene Frisso de Oliveira, Creuza Oliveira Santos
Gonçalo, Clarisse Kiepert, Cristina Rodrigues Antonácio Franz Ferreira de Mendonça, Janete Agrizzi Barroso, Luciene Ramos Miranda, Lusana Oliveira Santos, Rita de Cássia Numes Fardin e Soraya
Ferreira Barcellos apresentaram defesa às folhas 168-176 e alegam
que a cobrança dos valores tidos por indevidos deveriam ser cobrados a partir da data da citação e não do momento da ocorrência do
evento danoso.
Aduzem que a totalidade dos dispêndios ocorridos correspondem a
80% dos valores dos recibos apresentados, e que ocorrera duplicidade em alguns pagamentos, pois por falta de tempo hábil não
havia a inclusão do valor a ser repassado a título de auxílio na folha
do mês correspondente, ou seja, quando pago em duplicidade o era
porque não havia tido o pagamento do mês anterior, porém todos
com os respectivos recibos dos meses de competência.
Afirmam que houve erro na elaboração do relatório de auditoria,
haja vista que não poderia ter ocorrido a generalização de recebimento de benefícios com valores acima de 80%. Argumentam,
ademais, que deveria ter sido pedido e discriminado os meses e
servidores que faltaram os recibos correspondentes para que fosse suprida a falta por meio de solicitação à entidade de ensino ou
creche.
Esclarecem que não foi apontado pelo relatório os meses ou servidores que tiveram recebimentos irregulares da verba acima citada,
e que o prazo máximo para uma empresa guardar documentos fiscais é de 5 anos.
Afirmam, também, que os documentos que propiciariam a defesa,
ou seja, cópia de todos os recibos de creche se perderam devido a
reformas na sede e outros eventos.
Concluem, requerendo, dado a ausência de documentos, que as
contas sejam consideras iliquidáveis e que arquive-se o referido
processo quanto aos autores da defesa, na forma do artigo 165 e
166 do regimento interno deste Tribunal de Contas, uma vez ser
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impossível a correta apuração e liquidação das contas por fatores
alheios a vontade dos servidores.
Por fim, alegam que receberam os valores de boa fé e que ocorrera
a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal.
No caso em epígrafe, verifica-se que passaram-se mais de 10 anos
da data do fato tido por irregular e a citação dos responsáveis.
Sabe-se, entretanto que o mero decurso de tempo não enseja,
automaticamente, a impossibilidade de liquidação das contas dos
responsáveis.
Entretanto, no caso concreto vemos que, por motivos alheios aos
defendentes, os documentos que poderiam comprovar o fiel recebimento dos valores, conforme alegado, não foram encontrados,
devido a fatos externos à sua vontade, tais como reformas e outros
eventos.
Ressalta-se, que seria de exigência demasiada exigir-se tanto da
administração, quanto dos servidores envolvidos, que retivessem
os comprovantes de pagamentos de auxílio creche, com as respectivas comprovações dos gastos efetuados, por mais de 10 anos.
Tal fato, por si só, já inviabiliza o exercício do direito de defesa dos
responsáveis, conforme entendimento do TCU:
8. Diante dessa situação, afastada a responsabilidade de F. C. T. F.
pela omissão no dever de prestar contas, restar-lhe-ia comprovar
a boa e regular aplicação da parcela recebida. Neste ponto é que
caberia a aplicação do arts. 5º, § 4º, e 10 da IN-TCU 56/2007, em
decorrência do potencial prejuízo ao direito de defesa de F. C. T.
F., não sendo razoável esperar que o recorrente tenha condição de
reunir documentos e outros elementos comprobatórios, transcorridos mais de 11 anos entre a data da ocorrência do fato gerador e
a sua citação.
9. No entanto, o referido normativo foi revogado pela IN-TCU
71/2012, cujo art. 19 restringe a possibilidade de arquivamento
de TCE já em trâmite no Tribunal ao caso de estar pendente de
“citação válida”. Mesmo assim, na presente situação, entendo que
o longo transcurso de tempo, por ser claramente prejudicial à defesa, impede o desenvolvimento regular do processo em relação ao
responsável F. C. T. F., que não deverá ter suas contas julgadas no
mérito, nos termos do art. 212 do Regimento Interno. (grifo nosso)
Ante o exposto, tendo em vista a impossibilidade fática de análise
meritória quanto ao indicativo de irregularidade ora em enfoque,
opinamos pela impossibilidade de liquidação das contas das responsáveis Sra. Adriana de Souza Bezerra, Sra. Cilene Frisso de Oliveira, Sra. Creuza Oliveira Santos Gonçalo, Sra. Clarisse Kiepert,
Sra. Cristina Rodrigues Antonácio Franz Ferreira de Mendonça, Sra.
Janete Agrizzi Barroso, Sra. Luciene Ramos Miranda, Sra. Lusana
Oliveira Santos, Sra. Rita de Cássia Numes Fardin e Sra. Soraya
Ferreira Barcellos, com o consequente arquivamento do processo
referente a elas na forma prevista no art. 90 e §§ da LC 621/2012.
Opinamos, ainda, pela regularidade com ressalva das contas do Sr.
Ivan Carlos de Lorencini, na forma do art. 157, § 4º do RITCEES,
tendo em vista a quitação integral dos valores apurados de sua
responsabilidade mediante seu recolhimento aos cofres do Estado
(fl. 107, vol. I).
4.3. Pagamento de adicional de 8 horas (III.2 do Relatório de Tomada de Contas Especial).
Base legal: inobservância ao art. 27, § 2º e art. 44 do Decreto nº
2.704-N/88.
Responsáveis: Luiz Carlos Monteiro, Roberto Mariano, Olavo Botelho de Almeida, Paulo Cesar Brusqui de Almeida e Marcelo Zanúncio
Gonçalves.
Cargo/Função: Diretores Presidentes da JUCEES.
Conduta: Autorização e continuidade do pagamento do adicional
de 8 horas.
Nexo de casualidade: Ao autorizar e continuar a pagar o adicional
de 8 horas indevido ocasionou dano ao erário.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa dos Presidentes da JUCEES, no sentido de plena observância e respeito ao estabelecido
nos art. 27, § 2º e art. 44 do Decreto nº 2.704-N/88.
Segundo consta da ITI:
Este item do Relatório de Tomada de Contas Especial diz respeito ao
pagamento de um acréscimo de 50% ao vencimento dos servidores
que optassem por estender a jornada de trabalho para 8 horas diárias, tendo em vista a edição Decreto n° 2.704-N/1988.
O referido Decreto se aplica automaticamente a todos os contratos assinados após o inicio de sua vigência. Já os contratos que já
estavam em vigor quando da publicação do referido Decreto foram
então repactuados, uma vez que em setembro do ano de 1988,
após a edição Decreto n° 2.704-N/88, todos os servidores da JUCEES assinaram uma declaração concordando com os seus termos (o
que inclui a jornada de 8 horas diárias) e o seu enquadramento no
plano de cargos e salários, ocasião em que foram beneficiados com
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uma majoração salarial.
Assim, a despeito de alguns servidores terem sido contratados originalmente com jornada de trabalho de 30 horas semanais, a partir
de setembro/88 se submeteram à jornada de 40 horas semanais.
Segundo relato da Comissão este pagamento decorreu da Instrução
de Serviço IS nº 057/1995, de 01/12/1995, partir da gestão do
Sr. Roberto Mariano, e propagou-se durante as gestões seguintes.
Acrescentando foi de dezembro de 1995 até o mês de abril de 2009
(último mês analisado).
A Comissão de Tomada de Contas da SECONT caracteriza o indício
de irregularidade devido ao fato de que quando da concessão do
adicional de oito horas, através da IS n.° 057/95, todos os servidores da JUCEES já estavam obrigados à cumprir a jornada de
trabalho de 8 horas diárias sendo essa uma determinação legal e
contratual e não uma faculdade atribuída ao servidor.
Em sua defesa de folhas 394-406, o defendente Luiz Carlos Monteiro alega os mesmos argumentos listados no item 4.1.
O defendente Roberto Mariano apresentou defesa às folhas 115130, onde aduz que os servidores da JUCEES sempre trabalharam
06 horas diárias, até os mais antigos e que a instrução de serviço
57/95 foi emitida quando os servidores eram celetistas.
Afirma, ademais, que não era sua culpa se o decreto 2.704-N de
1988 não era cumprido ao longo de vários anos, tendo os servidores direito adquirido a trabalharem 06 horas.
Argumenta, ainda, que como o órgão em epígrafe necessitava de
servidores urgentemente, a única solução encontrada foi a realização de um acordo, “elevando” a jornada de trabalho de 06 horas
para 08 horas, com adicional de 50% por hora extra, e conclui que
o próprio TCE tinha conhecimento do fato.
Aduz, também, que o Acórdão 410/2004, em seu item 3.2, condenou o pagamento de adicional de hora extra para os servidores
comissionados do órgão, e que, por isso, o defendente entendeu
por encerrada a questão posta neste item.
Por fim, alega que por orientação do Presidente, à época, deste
TCE, foi orientado a consolidar a questão, sanando-a, por meio da
aprovação de uma lei complementar, a qual foi aprovada sob o número LC 389/2007, que em seu artigo 7º, §1º concede aos servidores a opção pela majoração de sua jornada de trabalho de 6 para
8 horas, com o respectivo adicional.
O defendente Olavo Botelho de Almeida apresentou sua defesa às
folhas 141-156 e alegou os mesmos argumentos expostos pelo defendente Roberto Mariano acima citado.
O defendente Paulo Cesar Brusqui de Almeida apresentou às folhas
410-423 os mesmo argumentos expostos acima.
Por fim, o defendente Marcelo Zanúncio Gonçalves apresentou às
folhas 363-381 os mesmo argumentos expostos pelo defendente
Paulo César Brusqui.
Analisando-se a presente irregularidade, notamos que não há controvérsia sobre o pagamento dos adicionais de hora extra, o que
se questiona é apenas se a carga horária dos servidores da Junta
Comercial era de 6 horas diárias ou de 8 horas diárias.
À época, os servidores da Junta Comercial eram regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, sendo, desta feita, celetistas regidos
por contratos de trabalho. Tendo em vista, que o Decreto 2704-N de
1988 entrou em vigor antes da edição da Constituição da República
de 1988, conclui-se que a relação de trabalho que existia entre
administração pública e seus servidores, no âmbito estadual, era
estabelecida na forma do regramento comum a todos os trabalhadores, afinal não existia regime jurídico diferenciado.
Nesse sentido, resta duvidoso de que o Decreto 2704-N de 1988
tenha poder normativo para alterar carga horária preestabelecida
em contrato de trabalho, haja vista a norma celetista presente no
art. 468, in verbis:
Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda
assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos
ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta
garantia.
Ademais, além do argumento acima aduzido, verifica-se, também,
que em 2007 foi editada a Lei Complementar 389/2007, que regulamentou a situação pretérita que ensejava dúvida nos administradores da JUCEES e poderia culminar em irregularidade.
Em seu artigo 7º fica claro que a lei tratou de sanar qualquer dúvida existente quanto aos servidores que haviam entrado na JUCEES
antes de 2007 e qual sua carga horária aplicável, isto é, ao ler o art.
7º da lei resta claro qual era a carga horária estabelecida para os
cargos criados pelo Decreto 2704-N de 1988, vejamos:
Art. 7º Fica determinada, na vacância, a extinção dos cargos criados pelo Decreto nº 2.704-N, de 14.9.1988, relacionados no Anexo
III.
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§ 1º Os servidores efetivos que ingressaram na JUCEES até a data
da publicação desta Lei Complementar, poderão optar pela extensão de sua jornada de trabalho diária de 6 (seis) horas para 8 (oito)
horas, percebendo 2 (duas) horas extras diárias acrescidas de 50%
(cinqüenta por cento).
§ 2º A Tabela de Vencimentos para os cargos mencionados no
“caput” deste artigo é a constante do Anexo IV.
§ 3º Os servidores ocupantes dos cargos relacionados no Anexo III
serão enquadrados na Tabela de Vencimentos prevista no Anexo IV
a que se refere o § 2º deste artigo, observando a irredutibilidade
salarial, no vencimento imediatamente superior ao percebido na
data de vigência desta Lei Complementar.
§ 4º O enquadramento a que se refere o § 3º será publicado no
Diário Oficial do Estado, por Ato do Presidente da JUCEES.
(...)
Anexo IV - Tabela de Vencimentos a que se refere o § 2º do artigo
7º, com Jornada de Trabalho de 30 (trinta) horas semanais.
Em suma, se existia alguma dúvida acerca da carga horária a que
estariam sujeitos os servidores da JUCEES, esta dúvida foi sanada
com a edição da LC 389/2007, que reconheceu a jornada diária de
6 horas cumprida pelos servidores da JUCEES ingressantes antes
de sua vigência.
Verifica-se, ainda, que o §1º do art. 7º da suso mencionada lei
corrobora e autoriza a prática efetivada pelos defendentes que está
sendo avaliada neste item, qual seja, pagamento de hora extra pela
extensão da jornada de trabalho
dos servidores estaduais da JUCEES de 6 horas para 8 horas diárias
com adicional de 50% sobre a hora extra.
Ante o exposto, opinamos pelo afastamento da irregularidade quanto aos defendentes Sr. Luiz Carlos Monteiro, Sr. Roberto Mariano,
Sr. Olavo Botelho de Almeida, Sr. Paulo Cesar Brusqui de Almeida e
Sr. Marcelo Zanúncio Gonçalves.
4.4. Pagamento da 13ª parcela sobre o Auxílio-alimentação (III.3
do Relatório de Tomada de Contas Especial).
Base legal: infringência ao art. 93 da LC 46/94, regulamentado na
Lei Estadual 5.342/96 e posteriores alterações.
Responsáveis: Roberto Mariano, Olavo Botelho de Almeida, Paulo
Cesar Brusqui de Almeida e Marcelo Zanúncio Gonçalves.
Cargo/Função: Diretores Presidentes da JUCEES.
Conduta: Autorização e continuidade do pagamento 13ª parcela
anual do auxílio-alimentação.
Nexo de casualidade: Ao autorizar e continuar a pagar 13ª parcela anual do auxílio-alimentação, indevidamente ocasionou dano ao
erário.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa dos Diretores Presidentes da JUCEES, no sentido de plena observância e respeito ao estabelecido no art. 93 da LC 46/94, regulamentado na Lei Estadual
5.342/96.
Segundo consta da ITI:
O auxílio-alimentação constitui parcela indenizatória prevista no
art. 93 da Lei Complementar nº 46/94, regulamentado pela Lei
Estadual 5.342/96 e alterações posteriores.
A Comissão de Tomada de Contas da SECONT relata o pagamento
sem fundamento legal de uma 13ª parcela anual do auxílio-alimentação aos servidores da JUCEES, acrescentando a não existência de
ordem de serviço determinando o pagamento desta rubrica.
A Comissão de Tomada de Contas da SECONT caracteriza o indício
de irregularidade tendo em vista que o princípio da legalidade, o
administrador público só pode praticar atos que estejam expressamente autorizados na legislação e, a despeito de o auxílio-alimentação estar devidamente regulamentado em legislação específica,
esta não autoriza ou determina o pagamento da 13ª parcela deste
auxílio financeiro.
O defendente Roberto Mariano apresentou defesa às folhas 115130, onde aduz que este tema já foi analisado em outros processos,
1447/2006 e 2711/07 e que a referida parcela, referente à auxílio
alimentação, é paga em dinheiro, caracterizando-se como remuneração, na forma do artigo 69 da LC 46/94.
Afirma, também, que por ter a parcela acima caráter remuneratório, o artigo 114 da LC 46/94, determina o pagamento do décimo
terceiro sobre a remuneração total que o servidor estiver recebendo, ou seja, também sobre o valor pago a título de auxilio alimentação.
Argumenta, ademais, que sobre os valores pagos a título de auxílio
incidem IRPF e Contribuição Social Previdenciária (IPAJM).
Conclui que desde que este item foi apontado como irregular houve
sua supressão da folha de pagamento por parte da JUCEES.
O defendente Olavo Botelho de Almeida apresentou sua defesa às
folhas 141-156 e alegou os mesmos argumentos expostos pelo defendente Roberto Mariano acima citado.
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O defendente Paulo Cesar Brusqui de Almeida apresentou às folhas
410-423 os mesmo argumentos expostos pelo defendente Roberto
Mariano acima citado.
Por fim, o defendente Marcelo Zanúncio Gonçalves apresentou às
folhas 363-381 os mesmo argumentos expostos pelo defendente
Roberto Mariano acima citado.
Analisando-se os argumentos expendidos, o tema central deste
item é a definição da natureza jurídica do auxílio alimentação, pois
a depender de sua natureza iremos esclarecer a legalidade ou não
do pagamento de uma 13ª parcela deste auxílio aos servidores da
JUCEES.
A natureza jurídica do auxílio alimentação não comporta qualquer
dificuldade, pois visa ressarcir o servidor, de gastos dispendidos em
razão de seu trabalho, com sua alimentação.
Não cabe, em qualquer hipótese, reconhecermos caráter remuneratório a uma verba que tradicionalmente e historicamente foi tida
para fins indenizatórios.
Insta salientar, que se fosse reconhecido caráter remuneratório ao
auxílio alimentação, nenhuma carreira de servidores que fosse remunerada por subsídio poderia receber tal verba, haja vista a vedação constitucional presente no art. 39, § 4º.
Com efeito, as próprias carreiras Estaduais, remuneradas por subsídio, e que recebem auxílio alimentação, estariam impedidas de
receber se fosse considerado como de caráter remuneratório esta
verba.
Cabe frisar, que o próprio Governo Federal reconhece o auxílio alimentação, naquele âmbito de poder pago em espécie, como verba indenizatória, pois que autoriza suas carreiras remuneradas por
subsídio a receber o auxílio.
Nesse sentido, como reafirmada sua natureza indenizatória, não
poderiam os defendentes ter realizado pagamentos referentes a
13ª parcela do auxílio alimentação, causando lesão aos cofres públicos.
Ante o exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade em
tela, deixando de propor a aplicação de multa aos senhores Roberto Mariano, Olavo Botelho de Almeida, Paulo Cesar Brusqui de
Almeida e Marcelo Zanúncio Gonçalves pela consumação da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal e opinamos, ainda, pela
condenação dos responsáveis ao ressarcimento por dano ao erário,
conforme tabela abaixo discriminada:
Figura 1
4.5. Pagamento da 13ª parcela do JETON (III.4 do Relatório de
Tomada de Contas Especial).
Base legal: infringência aos Decretos Estaduais n.°s 1240-R/93 e
1199-R/03.
Responsáveis: Roberto Mariano, Olavo Botelho de Almeida, Paulo
César Brusqui de Almeida e Marcelo Zanúncio Gonçalves.
Cargo/Função: Diretores Presidentes da JUCEES.
Conduta: Autorização e continuidade do pagamento 13ª parcela do
JETON.
Nexo de casualidade: Ao autorizar e continuar a pagar 13ª parcela
do JETON, indevidamente ocasionou dano ao erário.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa dos Presidentes da JUCEES, no sentido de plena observância e respeito ao estabelecido
os Decretos Estaduais n.°s 1240-R/93 e 1199-R/03.
Segundo consta da ITI:
O JETON de presença foi estabelecido pelos Decretos Estaduais n°s
1240-R/93 e 1199-R/03, constitui-se em parcela indenizatória paga
aos vogais e dirigentes (estes últimos somente até 2003) da JUCEES em decorrência da presença daqueles às reuniões de Turma e
do Plenário.
A Comissão de Tomada de Contas da SECONT expressa a existência
de Instrução de Serviço nº 43/1995 expandindo o pagamento dessa indenização ao 13ª salário, acrescentando que tal parcela esta
diretamente condicionada à participação dos servidores às reuniões
de Turma e de Plenário.
A Comissão de Tomada de Contas da SECONT assinala o indício
de irregularidade uma vez que não há previsão legal o pagamento
13ª parcela do JETON nos Decretos Estaduais 1240-R/93 e 1199R/2003.
O defendente Roberto Mariano apresentou defesa às folhas 115130, onde aduz os mesmo argumentos expostos no item acima e
acrescenta que foram feitas consultas sobre a legalidade do pagamento à Procuradoria da JUCEES e do Estado.
O defendente Olavo Botelho de Almeida apresentou sua defesa às
folhas 141-156 e alegou os mesmos argumentos expostos pelo defendente Roberto Mariano acima citado.
O defendente Paulo Cesar Brusqui de Almeida apresentou às folhas
410-423 os mesmo argumentos expostos pelo defendente Roberto
Mariano acima citado.

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 3 de outubro de 2016
Por fim, o defendente Marcelo Zanúncio Gonçalves apresentou às
folhas 363-381 os mesmo argumentos expostos pelo defendente
Roberto Mariano acima citado.
Analisando-se as defesas, vemos que o tema central deste item é
a definição da natureza jurídica do Jeton e, consequentemente, a
legalidade do pagamento de uma 13ª parcela sobre ele.
Verifica-se que o Jeton era pago devido a presença, dos responsáveis acima citados, nas Sessões das Turmas e do Plenário da
JUCEES
Ora, sabe-se que a natureza jurídica do Jeton, por se tratar de
verba paga com habitualidade e que visava remunerar os diretores da JUCEES, não pode ser vista como de caráter indenizatório,
pois que não pretendiam ressarcir os gestores de quaisquer valores
dispendidos em razão de seu trabalho, mas visavam remunerar os
mesmos por exercício de atribuições outras que não suas funções
ordinárias.
Resta claro que a natureza jurídica do Jeton é de verba salarial,
remuneratória, ou, mais precisamente, uma gratificação propter laborem, isto é, gratificação percebida em razão de um trabalho adicional, a ser prestado para a Administração Pública, que esteja fora
de suas atribuições ordinárias, devida, nesse caso, pela presença
dos diretores nas sessões das turmas ou do plenário do órgão. Nesse sentido, seria possível o pagamento de décimo terceiro salarial
sobre a referida verba.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou sobre a
natureza jurídica do Jeton, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇAO
- REJEITADA - GRATIFICAÇAO DENOMINADA JETON - CONCESSAO
DE LIMINAR - PRESSUPOSTOS - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.
1 – (...)
2 - Necessário se faz a análise dos pressupostos necessários para
concessão da tutela de urgência. O fumus extrai-se da conclusão
que o jeton se constitui em indisfarçável parcela de vencimento. O
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação se consubstancia na natureza alimentar dos vencimentos ou proventos. O
periculum no sentido inverso encontra-se ausente, diante da possibilidade de reposição, preponderando-se ainda, o princípio da proporcionalidade diante do grau de importância da medida adotada
para o sistema jurídico.
3 - Recurso provido (AG 24029009495 ES 024029009495. Rel.:
ALINALDO FARIA DE SOUZA. Julgamento: 09/12/2003. Segunda
Câmara Cível. Pub. 27/02/2004). (grifo nosso).
No mesmo sentido já se manifestou o Conselho Nacional do Ministério Público no procedimento de controle administrativo 1557/2010,
na assentada de 18/03/2011:
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE
JETONS A PROCURADORES DE JUSTIÇA PELA PARTICIPAÇÃO EM
SESSÕES DO COLÉGIO DE PROCURADORES E CONSELHO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. É evidente que o comando normativo que instituiu o pagamento
de jetons aos Procuradores de Justiça (art. 67 da Lei n° 6.536/73),
decorrentes da participação no Colégio de Procuradores e do Conselho Superior não foi recepcionado pela Constituição vigente, pois
destoa do próprio conceito constitucional de subsídio, bem como foi
prevista em norma pretérita à Constituição da República que vai ao
encontro de tal conceito.
2. O pagamento de jetons a Procuradores de Justiça pela participação nas sessões do Colégio não se justifica, pois a participação
das sessões insere-se no rol de suas atribuições legais, de forma
que, por e para exercê-las, os Procuradores de Justiça já percebem
o subsídio. Tal situação é tão absurda, podendo compará-la ao hipotético pagamento de verbas pela participação dos Promotores de
Justiça em audiências, pelo oferecimento de denúncias, pelo atendimento ao público e etc (art. 29, inc. X, da Lei n° 7.669/82 - Lei
Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul).
3. Pedido julgado parcialmente procedente para determinar que o
requerido se abstenha de realizar o pagamentos de jetons a seus
Procuradores de Justiça.
No voto do Conselheiro Relator restou delineada a natureza jurídica
do Jeton:
Quando o constituinte derivado elaborou a norma no inc. XI, do art.
37, da CR, o teto do funcionalismo público passou a ser o subsídio
percebido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal. Além do mais,
consoante a prescrição constante do § 4°, do artigo 39, da CR, o
subsídio passou a ser fixado em parcela única, vedado acréscimo
de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.
Sendo assim, o subsídio necessariamente será pago em parcela
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única, não se admitindo mais a composição da remuneração de
parte fixa e parte variável, mas apenas e tão somente uma parcela
única. (…)
Assim é evidente que o comando normativo que instituiu o pagamento de jetons aos Procuradores de Justiça (art. 67 da Lei n°
6.536/73), decorrentes da participação no Colégio de Procuradores
e do Conselho Superior não foi recepcionado pela Constituição vigente, pois destoa do próprio conceito constitucional de subsídio,
bem como foi prevista em norma pretérita à Constituição da República que vai ao encontro de tal conceito.
Frise-se, que da forma como concebido é impossível defender que
o pagamento de jetons tem caráter indenizatório, possuindo nítido
caráter remuneratório, pois não sujeito à prestação de contas, de
despesas ou qualquer outro custo suportado pelo membro ministerial, implicando, consequentemente, no aumento da remuneração
mensal dos membros do Ministério Público por desempenho de uma
atribuição normal ao exercício do cargo de Procurador de Justiça.
Conclui-se, portanto, que o art. 67 da Lei n° 6.536/73 ao assegurar
o recebimento de jetons que ao final são somados ao subsídio, esbarra frontalmente no texto constitucional, em especial os artigos
37, incisos X e XI da Constituição da República, sendo evidente sua
não recepção e premente a necessidade de reconhecer a ausência
de força normativa para autorizar o pagamento de verba vedada
constitucionalmente que, além do mais, ofende o disposto no art.
4°, da Resolução CNMP n° 09/2.006, a contrario sensu.
Ora, o pagamento de jetons a Procuradores de Justiça pela participação nas sessões do Colégio não se justifica, pois a participação
nas sessões insere-se no rol de suas atribuições legais, de forma
que, por e para exercê-las, os Procuradores de Justiça já percebem
o subsídio. (...)
Tanto é verdade, que o art. 29, inc. X, da Lei n° 7.669/82 (Lei
Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul),
prescreve literalmente que é atribuição dos Procuradores de Justiça
“compor os órgãos colegiados da Instituição (grifos nossos).
Ante o exposto, opina-se pelo afastamento da irregularidade em
tela.
5 – CONCLUSÃO/RESPONSABILIDADES
5.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as
motivações adotadas nestes autos, que versam sobre Tomada de
Contas Especial realizada na Junta Comercial do Estado do Espírito
Santo (JUCEES) pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT, sugere-se a manutenção das seguintes irregularidades:
5.1.1. Pagamento da 13ª parcela sobre o Auxílio-alimentação (item
III.3 do Relatório de Tomada de Contas Especial e analisado no item
4.4 desta ITC).
Base legal: infringência ao art. 93 da LC 46/94, regulamentado na
Lei Estadual 5.342/96 e posteriores alterações.
Responsáveis: Roberto Mariano, Olavo Botelho de Almeida, Paulo
Cesar Brusqui de Almeida e Marcelo Zanúncio Gonçalves.
Ressarcimento: 37.424,427 VRTE, assim distribuídos:
- Roberto Mariano: 6.815,808 VRTE;
- Olavo Botelho de Almeida: 6.211,396 VRTE;
- Paulo Cesar Brusqui de Almeida: 16.297,172 VRTE;
- Marcelo Zanúncio Gonçalves: 8.100,051 VRTE.
5.2 – Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV,
da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
5.2.1. Rejeitar as razões de justificativas confirmando-se a irregularidade apontada nos item 4.3 da Instrução Técnica Inicial ITI
694/2013, analisado nesta Instrução Técnica Conclusiva no tópico
4.4 e julgar irregulares as contas de:
5.2.1.1 Roberto Mariano, Presidente da JCEES, nos exercícios 1998,
1999, 2000, 2001 e 2002, em razão do cometimento da irregularidade descrita no item 5.1.1 desta ITC, tendo em vista o cometimento de injustificado dano ao erário, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a 6.815,808 VRTE ao erário estadual,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei
Complementar 621/2012;
5.2.1.2 Olavo Botelho de Almeida, Presidente da JCEES, nos exercícios 2002 e 2003, em razão do cometimento da irregularidade descrita no item 5.1.1 desta ITC, tendo em vista o cometimento de injustificado dano ao erário, condenando-o ao ressarcimento do valor
equivalente a 6.211,396 VRTE ao erário estadual, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012;
5.2.1.3 Paulo Cesar Brusqui de Almeida, Presidente da JCEES, nos
exercícios 2003, 2004, 2005 e 2006 em razão do cometimento da
irregularidade descrita no item 5.1.1 desta ITC, tendo em vista o
cometimento de injustificado dano ao erário, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a 16.297,172 VRTE ao erário esta-
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dual, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da
Lei Complementar 621/2012;
5.2.1.4 Marcelo Zanúncio Gonçalves, Presidente da JCEES, nos
exercícios 2006, 2007, 2008 e 2009 em razão do cometimento da
irregularidade descrita no item 5.1.1 desta ITC, tendo em vista o
cometimento de injustificado dano ao erário, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a 8.100,051 VRTE ao erário estadual, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da
Lei Complementar 621/2012;
5.2.3. Declarar, sem embargo do ressarcimento a que estão obrigados, a extinção da punibilidade, inibidora da aplicação de sanção,
em razão do advento do fenômeno prescricional, em relação aos
senhores Roberto Mariano, Olavo Botelho de Almeida, Paulo Cesar
Brusqui de Almeida e Marcelo Zanúncio Gonçalves pelo cometimento da irregularidade descrita no item 5.1.1 desta ITC.
5.2.4. Acolher das razões de justificativa dos senhores e senhoras
Adriana de Souza Bezerra, Cilene Frisso de Oliveira, Creuza Oliveira Santos Gonçalo, Clarisse Kiepert, Cristina Rodrigues Antonácio,
Franz Ferreira de Mendonça, Janete Agrizzi Barroso, Luciene Ramos
Miranda, Lusana Oliveira Santos, Rita de Cássia Numes Fardin e Soraya Ferreira Barcellos, em relação ao indicativo de irregularidade
descrito no item 4.1.1 Instrução Técnica Inicial ITI 694/2013, pelos
fundamentos explanados no tópico 4.2 da presente ITC e julgar
iliquidáveis suas contas, na forma do art. 90 e §§ da LC 621/2012.
5.2.5. Tendo em vista a quitação integral do valor que lhe cabia ressarcir julgar regular com ressalva as contas do senhor Ivan Carlos
de Lorencini, na forma do art. 157, § 4º do RITCEES.
5.3. Por fim, sugere-se que os atos processuais subsequentes sejam cientificados ao advogado constituídos nos autos, em conformidade com o disposto no art. 359, § 8º, da Res. TC 261/2013
(RITCEES). (...)”
3 DISPOSITIVO
Assim, em consonância com as manifestações da Área Técnica (ITC
1819/2015) e do Ministério Público de Contas (PPJC 2084/2015),
VOTO, com fundamento nos arts. 71, 84, II e III e 90 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012:
3.1 pela a manutenção da seguinte irregularidade:
3.1.1. Pagamento da 13ª parcela sobre o Auxílio-alimentação (item
III.3 do Relatório de Tomada de Contas Especial e item 4.4 da ITC
1819/2015).
Base legal: infringência ao art. 93 da LC 46/94, regulamentado na
Lei Estadual 5.342/96 e posteriores alterações.
Responsáveis: Roberto Mariano, Olavo Botelho de Almeida, Paulo
Cesar Brusqui de Almeida e Marcelo Zanúncio Gonçalves.
Ressarcimento: 37.424,427 VRTE, assim distribuídos:
- Roberto Mariano: 6.815,808 VRTE;
- Olavo Botelho de Almeida: 6.211,396 VRTE;
- Paulo Cesar Brusqui de Almeida: 16.297,172 VRTE;
- Marcelo Zanúncio Gonçalves: 8.100,051 VRTE.
3.2 por rejeitar as razões de justificativas confirmando-se a irregularidade apontada nos itens 4.3 da Instrução Técnica Inicial ITI
694/2013 e 4.4 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1819/2015 e
julgar irregulares as contas de:
3.2.1 Roberto Mariano, Presidente da JCEES, nos exercícios 1998,
1999, 2000, 2001 e 2002, em razão do cometimento da irregularidade descrita no item 3.1.1, tendo em vista o cometimento de
injustificado dano ao erário, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a 6.815,808 VRTE ao erário estadual, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012;
3.2.2 Olavo Botelho de Almeida, Presidente da JCEES, nos exercícios 2002 e 2003, em razão do cometimento da irregularidade descrita no item 3.1.1, tendo em vista o cometimento de injustificado
dano ao erário, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a 6.211,396 VRTE ao erário estadual, com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
3.2.3 Paulo Cesar Brusqui de Almeida, Presidente da JCEES, nos
exercícios 2003, 2004, 2005 e 2006 em razão do cometimento da
irregularidade descrita no item 3.1.1, tendo em vista o cometimento de injustificado dano ao erário, condenando-o ao ressarcimento
do valor equivalente a 16.297,172 VRTE ao erário estadual, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
3.2.4 Marcelo Zanúncio Gonçalves, Presidente da JCEES, nos exercícios 2006, 2007, 2008 e 2009 em razão do cometimento da irregularidade descrita no item 3.1.1, tendo em vista o cometimento de
injustificado dano ao erário, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a 8.100,051 VRTE ao erário estadual, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012;
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3.3 Declarar, sem embargo do ressarcimento a que estão obrigados, a extinção da punibilidade, inibidora da aplicação de sanção,
em razão do advento do fenômeno prescricional, em relação aos
senhores Roberto Mariano, Olavo Botelho de Almeida, Paulo Cesar
Brusqui de Almeida e Marcelo Zanúncio Gonçalves pelo cometimento da irregularidade descrita no item 3.1.1 ;
3.4. Acolher as razões de justificativa dos senhores e senhoras
Adriana de Souza Bezerra, Cilene Frisso de Oliveira, Creuza Oliveira Santos Gonçalo, Clarisse Kiepert, Cristina Rodrigues Antonácio,
Franz Ferreira de Mendonça, Janete Agrizzi Barroso, Luciene Ramos
Miranda, Lusana Oliveira Santos, Rita de Cássia Numes Fardin e Soraya Ferreira Barcellos, em relação ao indicativo de irregularidade
descrito no item 4.1.1 Instrução Técnica Inicial ITI 694/2013, pelos
fundamentos explanados no tópico 4.2 da ITC 1819/2015 e julgar
iliquidáveis suas contas, na forma do art. 90 e §§ da LC 621/2012.
3.5. Tendo em vista a quitação integral do valor que lhe cabia ressarcir julgar regular com ressalva as contas do senhor Ivan Carlos
de Lorencini, dando-lhe quitação, na forma do art. 157, § 4º do
RITCEES.
3.6 Por fim, sugere-se que os atos processuais subsequentes sejam
cientificados ao advogado constituído nos autos (fls. 407), em conformidade com o disposto no art. 359, § 8º, da Res. TC 261/2013
(RITCEES).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4109/2009,
ACORDAM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
dez de agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos
do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Manter a seguinte irregularidade:
1.1. Pagamento da 13ª parcela sobre o Auxílio-alimentação (item
III.3 do Relatório de Tomada de Contas Especial e item 4.4 da ITC
1819/2015). Base legal: infringência ao art. 93 da LC 46/94, regulamentado na Lei Estadual 5.342/96 e posteriores alterações.
Responsáveis: Roberto Mariano, Olavo Botelho de Almeida, Paulo
Cesar Brusqui de Almeida e Marcelo Zanúncio Gonçalves. Ressarcimento: 37.424,427 VRTE, assim distribuídos:
Roberto Mariano: 6.815,808 VRTE; Olavo Botelho de Almeida:
6.211,396 VRTE; Paulo Cesar Brusqui de Almeida: 16.297,172
VRTE; Marcelo Zanúncio Gonçalves: 8.100,051 VRTE.
2. Rejeitar as razões de justificativas confirmando-se a irregularidade apontada nos itens 4.3 da Instrução Técnica Inicial ITI 694/2013
e 4.4 da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1819/2015 e julgar irregulares as contas de:
2.1 Roberto Mariano, Presidente da JCEES, nos exercícios 1998,
1999, 2000, 2001 e 2002, em razão do cometimento da irregularidade descrita no item 3.1.1, tendo em vista o cometimento de
injustificado dano ao erário, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a 6.815,808 VRTE ao erário estadual, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012 ;
2.2 Olavo Botelho de Almeida, Presidente da JCEES, nos exercícios
2002 e 2003, em razão do cometimento da irregularidade descrita
no item 3.1.1, tendo em vista o cometimento de injustificado dano
ao erário, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a
6.211,396 VRTE ao erário estadual, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
2.3 Paulo Cesar Brusqui de Almeida, Presidente da JCEES, nos exercícios 2003, 2004, 2005 e 2006 em razão do cometimento da irregularidade descrita no item 3.1.1, tendo em vista o cometimento de
injustificado dano ao erário, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a 16.297,172 VRTE ao erário estadual, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012;
2.4 Marcelo Zanúncio Gonçalves, Presidente da JCEES, nos exercícios 2006, 2007, 2008 e 2009 em razão do cometimento da irregularidade descrita no item 3.1.1, tendo em vista o cometimento de
injustificado dano ao erário, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a 8.100,051 VRTE ao erário estadual, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012;
3. Declarar, sem embargo do ressarcimento a que estão obrigados, a extinção da punibilidade, inibidora da aplicação de sanção,
em razão do advento do fenômeno prescricional, em relação aos
senhores Roberto Mariano, Olavo Botelho de Almeida, Paulo Cesar
Brusqui de Almeida e Marcelo Zanúncio Gonçalves pelo cometimento da irregularidade descrita no item 3.1.1;
4. Acolher as razões de justificativa dos senhores e senhoras Adriana de Souza Bezerra, Cilene Frisso de Oliveira, Creuza Oliveira Santos Gonçalo, Clarisse Kiepert, Cristina Rodrigues Antonácio, Franz
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Ferreira de Mendonça, Janete Agrizzi Barroso, Luciene Ramos Miranda, Lusana Oliveira Santos, Rita de Cássia Numes Fardin e Soraya Ferreira Barcellos, em relação ao indicativo de irregularidade
descrito no item 4.1.1 Instrução Técnica Inicial ITI 694/2013, pelos
fundamentos explanados no tópico 4.2 da ITC 1819/2015 e julgar
iliquidáveis suas contas, na forma do art. 90 e §§ da LC 621/2012;
5. Julgar regular com ressalva as contas do senhor Ivan Carlos de
Lorencini, tendo em vista a quitação integral do valor que lhe cabia
ressarcir, dando-lhe a devida quitação, na forma do art. 157, § 4º
do RITCEES;
6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigados a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do
art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição
ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 10 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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-794/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO -TC-3529/2014
JURISDICIONADO -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PONTO BELO
ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS -ARLENSON SANTANA DA SILVA, JEAN CARLOS
VAGMACKER, VINICIUS DE OLIVEIRA ROCHA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2013 1) IRREGULAR – MULTA – 2) DETERMINAÇÃO – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Ponto Belo, referente ao exercício de 2013,
sob a responsabilidade dos senhores Arlenson Santana da Silva,
Jean Carlos Vagmacker e Vinícius de Oliveira Rocha.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas,
a 4ª Secretaria de Controle Externo fez juntar a Análise Inicial de
Conformidade AIC 427/2014 (fls. 04/06), apontando que os arquivos gravados em mídia digital não estão de acordo com as exigências estabelecidas no Anexo 03 da IN 28/2013, especificamente,
para o exercício a que se refere esta prestação de contas, e, portanto, não se encontra apto à análise e instrução técnica. Foi, então,
elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 1751/2014 (fls. 07), sugerindo a notificação do responsável, o que foi acolhido na Decisão
Monocrática Preliminar DECM 2113/2014 (fl. 09).
Devidamente notificado (fls. 10/11), o responsável apresentou novos documentos (fls. 15 e 23).
Considerando a análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas, a 4ª Secretaria de Controle Externo fez juntar o Relatório Técnico Contábil RTC 339/2015 (fls. 27/38), cujos indícios
de irregularidades foram apontados na Instrução Técnica Inicial ITI
1799/2015 (fls. 39), sugerindo a citação dos responsáveis, Senhores Arlerson Santana da Silva, Jean Carlos Vagmacker e Vinícius de
Oliveira Rocha, o que foi acolhido na Decisão Monocrática Preliminar DECM 1785/2015 (fls. 41/43).
Devidamente citados (fls. 44 a 46), os responsáveis apresentaram
suas justificativas (fls. 60/73 e fls. 80/102).
Em seguida, deu-se o retorno dos autos à Secretaria de Controle
Externo para análise. Mediante a Instrução Contábil Conclusiva ICC
21/2016 (fls. 95/102), a área técnica concluiu pela irregularidade
nos seguintes termos:
Do exame efetuado, quanto ao aspecto técnico-contábil, a opinião
é pela IRREGULARIDADE das contas, nos termos do art. 84, inc. II,
da Lei Complementar 621/2012, em face de grave infração à norma
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infraconstitucional, quais sejam:
II.I – Divergência entre o resumo da folha de pagamento e os valores contábeis das contribuições previdenciárias (INSS) da parte
patronal;
II.II – Divergência entre o resumo da folha de pagamento e os valores contábeis das contribuições previdenciárias (INSS) descontadas
dos servidores.
Sugere-se ainda, DETERMINAÇÃO ao atual gestor, para regularizar
o saldo das contas e, se for o caso, tomar as medidas administrativas necessárias, nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de
apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, bem como a
responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do município, tendo
em vista que tal despesa é considerada ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se a sua glosa, informando a esta Corte de
Contas sobre o resultado obtido.
Vitória, 01 de fevereiro de 2016.
MIGUEL BURNIER ULHOA
Auditor de Controle Externo
Foram, então, os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 387/2016 (fls. 104/105), corroborando o entendimento exarado na Instrução Contábil Conclusiva ICC 21/2016.
O Ministério Público de Contas, em manifestação nos autos ratificou a conclusão expedida em seu posicionamento anterior, Parecer
11/2016 (fls. 110/111), quanto à irregularidade das contas do Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo, exercício 2013; agora, com
fundamento na capitulação correta: artigo 84, III corroborando o
entendimento pela Irregularidade das Contas e opinando pela aplicação de multa, conforme Parecer Nº 611/2016 (fls. 118/119), da
lavra do Excelentíssimo Procurador, Doutor Heron Carlos Gomes de
Oliveira, conforme segue:
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria Especial de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais,
com fundamento no inciso II do art. 55 da Lei Complementar nº
621/2012 e no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar estadual
nº 451/2008, ratifica a conclusão expedida no Parecer Ministerial
11/2016-1 (fl. 110/111), no sentido da IRREGULARIDADE das contas do Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo, no que tange ao
exercício de 2013, agora, todavia, com fundamento no art. 84, III,
“d” da Lei Complementar 621/2012, em correção ao dispositivo anteriormente utilizado, qual seja, art. 84, II, da Lei Complementar
621/2012.
Ademais, pugna-se pela aplicação de multa individualmente aos
Responsáveis que concorreram para os fatos permeados de indicativos de irregularidades, na forma prescrita no art. 1º, XXXII, art.
88, art. 135, I e II, todos da Lei Complementar 621/2012.
Por derradeiro, com fulcro no inc. III do art. 41 da Lei 8.625/93,
bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei Complementar nº
621/12, reserva-se o direito de manifestar-se oralmente em sessão
de julgamento, em defesa da ordem jurídica.
Vitória, 09 de junho de 2016.
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O exame dos autos permite constatar 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.
Ratifico integralmente o posicionamento do Ministério Público de
Contas, em seu Parecer Nº 611/2016, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Instrução Contábil Conclusiva
ICC 21/2016 e na Instrução Técnica Conclusiva ITC 387/2016.
A Instrução Contábil Conclusiva ICC 21/2016 manifestou-se nos
seguintes termos:
I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Com relação ao prazo, a Prestação de Contas Anual (PCA) foi protocolizada neste Tribunal de Contas em 26 de maio de 2014, nos
termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, portanto,
fora do prazo regimental.
Após a análise inicial desta Secretaria de Controle Externo, foi elaborado o Relatório Técnico Contábil (RTC) 339/2015, fls. 27/38,
sugerindo-se citação dos responsáveis para esclarecimento quanto
aos indicativos de irregularidades apontados no referido relatório.
No prosseguimento do feito foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
(ITI) 1799/2015, fls. 39, em que foi encampada a sugestão contida
no RTC para apresentação das justificativas e/ou apresentação de
documentações necessárias para entendimento do fato abordado
nos autos.
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Adotando o entendimento desta Secretaria de Controle Externo,
o Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, determinou a citação dos responsáveis, consoante Decisão Monocrática
Preliminar DECM 1785/2015.
Devidamente citados (Termos de Citação 1995, 1996 e 1997/2015),
os responsáveis apresentaram suas defesas, primeiramente em
15/12/2015 (fls. 61/73), complementando-se em 14/01/2016 (fls.
80/92), documentações às folhas 61/92.
II. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES ABORDADOS NO RTC
339/2015
Descrição do achado
Divergência entre o resumo da folha de pagamento e os valores
contábeis das contribuições previdenciárias
(INSS) da parte patronal (item 4.1.1.1)
Divergência entre o resumo da folha de pagamento e os valores
contábeis das contribuições previdenciária
(INSS)
descontadas
dos servidores (item
4.1.1.2)

Responsável

Proposta de
encaminhamento
Arlenson Santana da Citação
Silva
Jean Carlos Vagmacker Vinicius de Oliveira Rocha
Arlenson Santana da Citação
Silva
Jean Carlos Vagmacker Vinicius de Oliveira Rocha

II.I Divergência ENTRE O RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E
OS VALORES CONTÁBEIS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS
(INSS) DA PARTE PATRONAL (item 4.1.1.1 do RTC)
Segue-se a narração do fato no relatório técnico:
Com base no resumo anual da folha de pagamento do exercício financeiro, dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS), o balancete de execução orçamentária, o Balancete de Verificação (BALVER) e os arquivos DEMCSE (Demonstrativo
evidenciando, mensalmente, o valor retido de contribuições sociais
dos servidores e efetivamente recolhidos, discriminando por instituição previdenciária) e DEMCPA (Demonstrativo evidenciando,
mensalmente, o valor da despesa liquidada e efetivamente recolhida de contribuições sociais patronais, discriminando por instituição
previdenciária) peças integrantes da prestação de contas anual,
encaminhada pelo gestor responsável, conforme apresentados nas
tabelas a seguir:
Tabela 04: Contribuições previdenciárias – unidade gestora Em R$
1,00
Regime Geral de Previdência Social
(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da
Folha de Pagamento – FOLRGP
(B) Contribuições liquidadas
(C) Contribuições pagas
(D) Diferença (A – C) – Valor
(E) Diferença (D / A) – Percentual

Valores
472.897,82¹
346.696,51²
346.696,51³
126.201,31
26,69%

Fonte: Processo TC 3.529/2014 - Prestação de Contas Anual/2013.
¹ Valor apurado com base no arquivo FOLRGP (total de vencimentos) aplicando a alíquota média de 22%, já que não foi informado;
² Valor informado no arquivo BALVER, conforme saldo da conta n.
211430101000;
³ Valor informado no arquivo BALVER, conforme saldo da conta n.
211430101000.
4.1.1.1 Divergência entre o resumo da folha de pagamento e os
valores contábeis das contribuições previdenciárias (INSS) da parte
patronal.
Inobservância ao disposto nos artigos 85, 89 e 101 da Lei Federal
4.320/1964.
Com base nos valores evidenciados na Tabela 04, apura-se uma
divergência entre o resumo da folha de pagamento e os valores indicados nos relatórios contábeis, no que concerne às contribuições
patronais devidas e aquelas efetivamente pagas ao INSS.
Sendo assim, faz-se necessário que os gestores responsáveis justifiquem a diferença apurada e encaminhem documentos que corroborem seus esclarecimentos.
Em resposta, os gestores responsáveis declaram às folhas 64/66
e 82/84:
No que se refere à divergência referente a contribuição patronal
liquidada em favor do Regime Geral de Previdência Social e o valor
apresentado no resumo geral da folha de pagamento no valor de
R$ 126.201,31 (duzentos e vinte e seis mil, duzentos e um reais e
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trinta e um centavos), informamos para os devidos fins que o setor
contábil do Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo realizou as
liquidações das despesas inerentes ao INSS patronal, com base no
resumo geral da folha de pagamento e no demonstrativo da contribuição patronal enviada pelo próprio setor de Recursos Humanos
mensalmente ao setor contábil do Fundo Municipal de Saúde de
Ponto Belo.
Ocorre que, esporadicamente, o setor de Recursos Humanos encaminha “folhas de pagamento complementares” para liquidação
ao setor de contabilidade, incluindo nestas, servidores contratados
que não puderam ser inseridos na folha do mês de competência,
devido ao atraso no envio das informações do setor competente
ao setor de Recursos Humanos até a data de fechamento da folha
do mês de referência. Além disso, há a inclusão de outras verbas
não geradas no mês a que se refere a folha, tais como compra de
férias, concessão de horas extras, dentre outras, que são inseridas
posteriormente nas referidas folhas complementares. Neste ponto,
a contabilização das folhas complementares é realizada no mês em
curso, ou seja, na corrente data em que o processo é encaminhado
ao setor contábil do Fundo Municipal de Saúde, e a folha complementar é gerada no mês a que se refere a verba.
Para tanto, o setor de Recursos humanos do município procede a
retificação da SEFIP, inserindo estas verbas no mês a que se refere
a despesa, assim como o servidor que não havia sido gerado na folha do mês de competência, gerando uma guia complementar para
o município recolher o INSS Patronal com correção, a fim de não
gerar pendência de débitos junto a Secretaria da Receita Federal,
situação esta que poderia deixar o município inadimplente perante
o recolhimento do INSS.
Além disso, identificamos que nos últimos meses do exercício financeiro de 2013 e início de 2014, a contribuição patronal não foi
liquidada no mês de competência a que se refere a despesa, em
casos específicos, tendo tal distorção sido regularizada por parte
do Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo no próprio exercício de
2014. Salientamos que tal fato não gerou ausência de recolhimento
de INSS patronal por parte do Fundo Municipal de Saúde de Ponto
Belo em favor do Regime Geral de Previdência Social, muito pelo
contrário, todos os valores devidos patronal e de segurado, foram,
tempestivamente recolhidos, pois se assim não fosse, o município
não estaria em situação de adimplente perante a Secretaria da Receita Federal, impedindo-o de obter a Certidão Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ocasionando
com isso, o bloqueio de transferências constitucionais e voluntárias,
situação esta que poderia agravar diretamente a situação financeira
do município e, consequentemente, a do Fundo Municipal de Saúde
naquele momento, o que de fato não ocorreu.
Diante dos fatos e justificativas apresentados, requeremos deste
egrégio Tribunal de Contas, o acolhimento das justificativas apresentadas, uma vez que o município se encontra em situação de
total adimplemento perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, comprovando a inexistência de valores pendentes de quitação,
reconhecendo que a integridade da contribuição patronal devida ao
INSS contabilizada pelo Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo,
foi efetivamente recolhida no próprio exercício de 2013, conforme
podemos contatar dos demonstrativos da execução orçamentária
da despesa anexos à Prestação de Contas Anual de 2013.
Anexo à manifestação da defesa, encontra-se o balancete da despesa por elemento de despesa, demonstrando-se o resumo geral
por elemento da despesa, cujo elemento 319013 – Obrigações Patronais apresenta o valor empenhado, liquidado e pago, totalizando
R$ 46.278,50. Tal valor já havia sido identificado através do balancete de execução orçamentária da despesa encaminhado na PCA
(03.15 – BALEXO), porém não fora questionado em sede de análise
pelo RTC 339/2015, ainda que os registros das contribuições patronais demonstrassem uma distorção maior do que a apresentada
entre a folha de pagamentos (03.33 – FOLRGP) e o balancete de
verificação (03.09 – BALVER).
Análise: Com base nos argumentos apresentados pelos gestores
responsáveis, questiona-se cada afirmação conforme seguintes
descrições:
Em relação ao argumento de que o setor contábil do Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo realizou as liquidações das despesas
inerentes ao INSS patronal com base no resumo geral da folha de
pagamento e no demonstrativo da contribuição patronal enviada
pelo setor de Recursos Humanos, não foi possível verificar-se tal
circunstância tendo em vista as distorções identificadas pelo RTC
339/2015, demonstrando-se a diferença existente entre o resumo
da folha de pagamento e os registros contábeis apresentados pelo
balancete de verificação.
Em relação ao argumento da existência de folhas de pagamento
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complementares, utilizadas para o registro de verbas não incluídas
na folha principal e realizadas no mês subsequente ao de competência do registro, tem-se que as folhas complementares devem
ser devidamente registradas pelo setor contábil, com finalidade de
acertar eventuais erros ou omissões da folha de pagamentos principal. Dessa forma, justificar-se-ia eventual distorção, entre a folha
de pagamentos e os registros contábeis, caso a folha complementar
do ano em análise, contabilizada em ano subsequente, demonstrasse tal diferença. Porém, a defesa não encaminhou nenhuma
folha de pagamento, documento hábil para justificar eventuais distorções, conforme identificado no recolhimento de contribuições
previdenciárias patronais, entre seus registros contábeis e o resumo da folha de pagamentos.
Em relação ao argumento de que a contribuição patronal não fora
devidamente liquidada no mês de competência nos últimos meses
do exercício financeiro de 2013, não foi possível verificar-se tal situação tendo em vista que a defesa não encaminhou nenhum documento que demonstrasse a contabilização intempestiva das folhas
de pagamentos dos últimos meses do ano, nem mesmo qualquer
guia de recolhimento das respectivas parcelas de contribuições patronais devidas ao INSS.
Em relação ao argumento de que o atraso no registro contábil das
folhas de pagamento não gerara nenhum prejuízo ao recolhimento das contribuições patronais ao INSS, tendo em vista a situação
de adimplência perante a Previdência Social, tal argumento não se
sustenta, tendo em vista que a regularidade junto a Previdência
Social decorre do mero recolhimento das contribuições decorrentes
das declarações do contribuinte junto à SEFIP, inexistindo garantia
de correlação entre as declarações do contribuinte e a folha de
pagamentos.
Finalmente, em relação ao argumento de que inexistem contribuições patronais pendentes de quitação, conforme demonstrado pelo
balancete de execução orçamentária da despesa anexo à defesa,
importante salientar que o elemento 319013 – Obrigações Patronais apresenta valor empenhado, liquidado e pago, totalizando R$
46.278,50. Tal valor já havia sido identificado através do balancete
de execução orçamentária da despesa encaminhado na PCA (03.15
– BALEXO), porém não fora questionado em sede de análise pelo
RTC 339/2015, ainda que os registros das contribuições patronais
demonstrassem uma distorção maior do que a apresentada entre a
folha de pagamentos (03.33 – FOLRGP) e o balancete de verificação
(03.09 – BALVER).
Dessa forma, com base nos argumentos apresentados pela defesa
e os questionamentos decorrentes de suas alegações, conclui-se
que o item não fora regularizado, constituindo-se grave infração à
norma infraconstitucional.
II.II Divergência entre O RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E
OS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (inss) DESCONTADAS DOS SERVIDORES (item 4.1.1.2 do RTC)
Segue-se a narração do fato no relatório técnico:
4.1.1.2 Divergência entre o resumo da folha de pagamento e os
valores contábeis das contribuições previdenciárias (INSS) descontadas dos servidores.
Inobservância ao disposto nos artigos 85, 89 e 101 da Lei Federal
4.320/1964.
Tabela 05: Contribuições previdenciárias – servidor Em R$ 1,00
Regime Geral de Previdência Social
(A) Contribuições retidas – Resumo Anual da Folha
de Pagamento – FOLRGP
(B) Contribuições consignadas
(C) Contribuições recolhidas
(D) Diferença (A – C) – Valor
(E) Diferença (D / A) – Percentual

Valores
137.659,25
100.749,10¹
100.749,10²
36.910,15
26,81%

Fonte: Processo TC 3.529/2014 - Prestação de Contas Anual/2013.
¹ Valor informado no arquivo BALVER, conforme saldo da conta n.
218810102001;
² Valor informado no arquivo BALVER, conforme saldo da conta n.
218810102001.
Com base nos valores evidenciados na Tabela 05, apura-se uma
divergência entre o resumo da folha de pagamento e os valores indicados nos relatórios contábeis, no que concerne às contribuições
previdenciárias descontadas dos servidores e aquelas efetivamente
pagas ao INSS.
Sendo assim, faz-se necessário que os gestores responsáveis justifiquem a diferença apurada e encaminhem documentos que corroborem seus esclarecimentos.
Os gestores responsáveis apresentam a defesa a seguir descrita:
Similarmente ao relatado na resposta do item 4.1.1.1 do presente
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buição retida dos segurados apresentada no demonstrativo da folha
de pagamento do Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo e os
valores registrados pela contabilidade do INSS retido de segurados
no valor de R$ 36.910,15 (trinta e seis mil, novecentos e dez reais e
quinze centavos), informamos para os devidos fins que o setor contábil do Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo realizou o registro
contábil do INSS retido de segurados, com base no resumo geral da
folha de pagamento e no demonstrativo da contribuição devida ao
INSS enviado pelo próprio setor de Recursos Humanos mensalmente ao setor contábil do Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo.
Posteriormente, a justificativa referente ao item 4.1.1.2, no que
tange à divergência detectada entre o resumo da folha de pagamentos e os valores das contribuições previdenciárias (INSS) descontada dos servidores, reproduz o texto descrito na justificativa
anterior do item 4.1.1.1.
Anexo à manifestação da defesa, encontra-se o demonstrativo da
dívida flutuante, encaminhado anteriormente na remessa de Prestação de Contas Anual do exercício em análise, devidamente identificado sob a nomenclatura (03.12 – DEMDFL01).
Análise: Com base nos argumentos apresentados pelos gestores
responsáveis, questiona-se cada afirmação, utilizando-se dos argumentos descritos no item anterior, uma vez que não foram apresentados argumentos distintos daqueles já analisados.
Dessa forma, tendo em vista os argumentos apresentados pela defesa e os questionamentos decorrentes de suas alegações, concluise que o item não fora regularizado, constituindo-se grave infração
à norma infraconstitucional.
Após manifestação da Secretaria de Controle de Externo, os autos
seguiram para o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
– NEC que emitiu a Instrução Técnica Conclusiva ITC 387/2016,
que concluiu sob mesmos termos da ICC 21/2016.
Ressalta-se que o Ministério Público de Contas acompanhou a
ICC 21/2016 e a ITC 387/2016, mediante a ratificação no Parecer
611/2016, opinando pela Irregularidade das Contas do Fundo de
Saúde de Ponto Belo, com aplicação de multa individualmente aos
Responsáveis.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando integralmente com o entendimento do Ministério Público, Parecer 611/2016 (fls. 117/118), VOTO:
3.1 Pela manutenção das seguintes irregularidades, ambas sob a
responsabilidade dos senhores Arlenson Santana da Silva, Jean
Carlos Vagmacker e Vinícius de Oliveira Rocha, Secretários do Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo, no exercício de 2013:
3.1.1 Divergência entre o resumo da folha de pagamento e os valores contábeis das contribuições previdenciárias (INSS) da parte
patronal (pela inobservância ao disposto nos artigos 85, 89 e 101
da Lei Federal 4320/1964);
3.1.2 Divergência entre o resumo da folha de pagamento e os valores contábeis das contribuições previdenciárias (INSS) descontadas
dos servidores.
3.2 Por julgar IRREGULARES as contas dos senhores Arlenson Santana da Silva, Jean Carlos Vagmacker e Vinícius de Oliveira Rocha,
Secretários do Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo, no exercício de 2013, pela prática de ato ilegal, presentificado nos itens
3.1.1 e 3.1.2 acima discriminados, com amparo no artigo 84, inciso
III, da Lei Complementar Estadual 621/2012, condenando-os, individualmente, à multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo
no artigo 87, inciso IV c/c artigo 88 e artigo 135, incisos I e II da
Lei Complementar 621/2012.
3.3 Por DETERMINAR ao atual gestor, regularizar o saldo das contas
e, se for o caso, tomar as medidas administrativas necessárias, nos
termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de apurar a totalidade
dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, bem como a responsabilidade
e o ressarcimento aos cofres do município, tendo em vista que tal
despesa é considerada ilegítima e contrária à finalidade pública,
impondo-se a sua glosa, informando a esta Corte de Contas sobre
o resultado obtido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3529/2014,
ACORDAM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada
no dia dez de agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Julgar irregulares as contas dos senhores Arlenson Santana da
Silva, Jean Carlos Vagmacker e Vinícius de Oliveira Rocha, Secretários do Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo, no exercício de
2013, pela prática de ato ilegal, presentificado nos itens 3.1.1 e
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3.1.2 discriminados no voto do relator, com amparo no artigo 84,
inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, condenando
-os, individualmente, à multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), com
amparo no artigo 87, inciso IV, c/c artigo 88 e artigo 135, incisos I
e II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
2. Determinar ao atual gestor, para que seja regularizado o saldo das contas e, se for o caso, tomar as medidas administrativas
necessárias, nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de
apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, bem como a
responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do município, tendo
em vista que tal despesa é considerada ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se a sua glosa, informando a esta Corte de
Contas sobre o resultado obtido;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigados a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do
art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição
ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 10 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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
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-066/2016 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-4467/2015 (APENSOS: TC-1458/2014 E TC1459/2014)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - ROGÉRIO FEITANI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – APROVAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Jaguaré, referente ao exercício de 2014, sob
a responsabilidade do senhor Rogério Feitani - Prefeito Municipal.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 136/2016 (fls.
21/51) e a Instrução Técnica Conclusiva 1498/2016 (fl. 52),
concluindo, sob o aspecto técnico-contábil, pela emissão de parecer prévio dirigido à Câmara Municipal de Jaguaré recomendando a
aprovação da prestação de contas anual de 2014, na forma do art.
80 da Lei Complementar 621/2012.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas
779/2016 - fls. 56/57).
É o breve relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão
de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico
136/2016 (fls. 21/51), abaixo transcrita:
4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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No que tange às receitas, verifica-se que houve uma previsão original de R$ 89.521.000,00, e uma arrecadação de R$ 80.556.621,29,
equivalendo a 89,99% da receita prevista.
Tabela 01: Execução orçamentária da receita Em R$ 1,00
Unidades
gestoras
Prefeitura
Municipal
Fundo Municipal
de Saúde
Fundo Municipal
de A. Social
SAAE
Totais

Previsão

Arrecadação

%
Arrecadação
79.730.200,00 73.165.605,58
91,77%
5.685.800,00

4.142.930,22

72,86%

2.045.000,00

1.256.607,51

61,45%

2.060.000,00
1.991.477,98
89.521.000,00 80.556.621,29

96,67%
89,99%

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]
A execução orçamentária consolidada das despesas, composta pelas unidades gestoras integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social do município sob análise, apresenta-se no Balanço Orçamentário evidenciando um montante de R$ 82.700.103,57, cujo
resultado representa 89,37% em relação às despesas autorizadas,
conforme evidenciamos na tabela a seguir:
Tabela 02: Execução orçamentária da despesa Em R$ 1,00
Unidades
Autorização
Execução
% Execução
gestoras
Prefeitura
57.155.928,31 50.029.156,16
87,53%
Municipal
Fundo Municipal de 17.669.000,00 16.939.864,77
95,87%
Saúde
Fundo Municipal de 7.952.202,69 6.419.235,62
80,72%
A. Social
IPAS
7.060.000,00 6.788.933,49
96,16%
Câmara
2.703.000,00 2.522.913,53
93,34%
Totais
92.540.131,00 82.700.103,57
89,37%
Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]
O resultado da execução orçamentária evidencia um déficit orçamentário de R$ 2.143.482,28, conforme demonstrado a seguir:
Tabela 03: Resultado da execução orçamentária Em R$ 1,00
Receita total arrecadada
Despesa total executada (empenhada)
Resultado da execução orçamentária (déficit/
superávit)

80.556.621,29
82.700.103,57
2.143.482,28

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]
Registre-se que o déficit orçamentário de 2014 foi amparado pelo
superávit financeiro do exercício anterior, de R$ 3.264.315,92, conforme foi observado do balanço patrimonial. Verifica-se, ainda, do
demonstrativo da dívida flutuante, o cancelamento, em 2014, de
um valor total de R$ 6.647.227,86 de restos a pagar não processados, provenientes, basicamente, dos exercícios de 2012 e de 2013.
Desta maneira, o superávit financeiro de 2014, apesar do déficit
orçamentário, ficou em R$ 7.768.770,11.
No decorrer da execução orçamentária de 2014, ocorreram aberturas de créditos adicionais suplementares e especiais, com base em
diversas leis, conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 04: Créditos adicionais abertos no exercício Em R$ 1,00
Lei
0001109/2013
0001111/2013
0001124/2013
0001127/2014
0001128/2014
0001131/2014
0001132/2014
0001134/2014
0001139/2014
0001141/2014
0001142/2014
0001145/2014
0001156/2014
0001162/2014
0001164/2014
0001187/2014
0001189/2014
0001190/2014
0001194/2014
0001195/2014
Total

Créditos adicionais suplementares

Créditos adiMovimento de Total
cionais especrédito
ciais
42.000,00
42.000,00
10.000,00
10.000,00
7.947.097,37
3.712.653,68
11.659.751,05
1.989.000,00
1.989.000,00
4.658.424,96
7.473,88
4.665.898,84
3.000,00
3.000,00
480.000,00
480.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
413.302,58
413.302,58
30.162,87
30.162,87
12.090.969,76
3.177.973,97
15.268.943,73
423.906,28
423.906,28
458.421,26
458.421,26
15.000,00
15.000,00
11.400,00
11.400,00
455.016,07
455.016,07
6.799.254,23
422.517,88
7.221.772,11
28.000,00
28.000,00
38.302,69
38.302,69
40.207.808,33
3.066.069,15
7.320.619,41 43.273.877,48
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Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]
A dotação inicial e as movimentações de créditos orçamentários,
constata-se que houve elevação na autorização das despesas de R$
3.019.131,00 conforme segue:
Tabela 05: Despesa total fixada Em R$ 1,00
Dotação inicial – LOA
Créditos adicionais suplementares
Créditos adicionais especiais
Anulação de dotações
Despesa total fixada atualizada

Valores
R$ 89.521.000,00
R$ 40.207.808,33
R$ 3.066.069,15
R$ 40.254.746,48
R$ 92.540.131,00

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]
As fontes para abertura dos créditos adicionais foram as seguintes:
Recursos de convênios
Saldo Crédito Especial/Extraordinário
Superávit Financeiro
Anulação de dotações
Total

R$ 1.132.634,09
R$ 52.000,00
R$ 1.834.496,91
R$ 40.254.746,48
R$ 43.273.877,48

Dos quadros acima, que resultam da análise das informações constantes nos demonstrativos do município, não foram identificadas
irregularidades pertinentes à abertura de créditos adicionais.
5 EXECUÇÃO FINANCEIRA
A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem
como, os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo
para o exercício seguinte.
Na tabela a seguir, sintetizamos o Balanço Financeiro que integra
a prestação de contas anual consolidada do município de Jaguaré,
relativa ao exercício de 2014:
Tabela 06: Síntese do Balanço Financeiro Em R$ 1,00
Saldo em espécie do exercício anterior
Receitas orçamentárias
Transferências financeiras recebidas
Recebimentos extraorçamentários
Despesas orçamentárias
Transferências financeiras concedidas
Pagamentos extraorçamentários
Saldo em espécie para o exercício
seguinte

15.990.791,02
80.556.621,29
24.096.782,64
19.756.468,69
82.700.103,57
24.096.783,34
17.644.600,56
15.959.176,17

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]
Destacamos que o saldo contábil das disponibilidades constantes
nos Termos de Verificação são os que seguem:
Unidades gestoras
Prefeitura Municipal
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de A. Social
SAAE
Câmara Municipal
Total

Saldo R$
12.109.602,98
1.664.353,45
1.842.636,29
42.912,78
299.670,67
15.959.176,17

6 EXECUÇÃO PATRIMONIAL
[omissis]
Na tabela a seguir, evidenciamos sinteticamente as variações quantitativas ocorridas no patrimônio do município durante o exercício
referência da prestação de contas sob análise:
Tabela 07: Síntese da DVP Em R$ 1,00
Variações patrimoniais aumentativas
Variações patrimoniais diminutivas
Resultado patrimonial do período

125.746.179,20
104.796.498,19
20.949.681,01

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]
O resultado das variações patrimoniais quantitativas refletiu positivamente no patrimônio do município de Jaguaré.
Não significa dizer que o resultado dessas variações patrimoniais
representa um “lucro” para o poder público. Esse resultado indica
apenas o quanto que os serviços públicos ofertados promoveram
alterações quantitativas nos elementos patrimoniais do município.
A situação patrimonial do município, qualitativa e quantitativamente, é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da situação
patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas
do patrimônio público, além das contas de compensação.
Apresentamos na tabela a seguir a situação patrimonial consolidada do município, demonstrada por meio do Balanço Patrimonial
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consolidado, integrante da prestação de contas anual sob análise,
evidenciando os saldos das contas patrimoniais no encerramento
do exercício de 2014:
Tabela 08: Síntese do Balanço Patrimonial Em R$ 1,00
Ativo
circulante
Ativo não
circulante

Total do
Ativo

R$ 21.983.217,44 Passivo
circulante
R$ 75.850.412,80 Passivo
não
circulante
Patrimônio
líquido
R$ 97.833.630,24 Total do
Passivo

5.733.475,30
R$ 130.183,20
91.969.971,74
97.833.630,24

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]
O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial constituise como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais no
exercício seguinte.
Consta do Balanço patrimonial que o superávit financeiro do exercício foi de R$ 7.768.770,11. O superávit financeiro apurado, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo
financeiro poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura
de créditos adicionais desde que observadas as correspondentes
fontes de recursos, na forma do artigo 43, da Lei 4.320/1964.
7 GESTÃO FISCAL
7.1 DESPESAS COM PESSOAL
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo 19, III, e
artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
[omissis]
Apuramos a RCL do município de Jaguaré, no exercício de 2014,
que, conforme planilha ANEXO I deste relatório, totalizou R$
76.323.827,89.
Constatamos, com base na documentação que integra a prestação
de contas sob análise, que as despesas com pessoal executadas
pelo Poder Executivo atingiram 49,32% da receita corrente líquida,
conforme demonstrado na planilha ANEXO II, sintetizada na tabela
a seguir:
Tabela 10: Despesas com pessoal – Poder Executivo Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em relação
à RCL

Valor
76.323.827,89
37.643.112,71
49,32%

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]
Conforme se observa da tabela anterior foram cumpridos os limites
legal e prudencial (54% e 51,3%, respectivamente).
No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o
Poder Executivo com o Poder Legislativo, contatamos que essas
despesas atingiram 51,84% em relação à receita corrente líquida,
conforme demonstrado na planilha ANEXO III deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 11: Despesas com pessoal consolidadas Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em relação
à RCL

Valor
76.323.827,89
39.566.621,58
51,84%

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]
Conforme se observa da tabela anterior, considerando as despesas
consolidadas, foi cumprido o limite legal de 60% e o prudencial de
57%.
7.2 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº 101/2000; e
art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.
[omissis]
Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da prestação
de contas anual do município de Jaguaré, ao final do exercício de
2014 a dívida consolidada líquida do município representou 0% da
receita corrente líquida, conforme demonstramos na tabela a seguir:
Tabela 13: Dívida consolidada líquida Em R$ 1,00
Descrição
Dívida consolidada
Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita corrente líquida - RCL
% da dívida consolidada líquida sobre a RCL

Valor

0,00
0,00
0,00
76.323.827,89
0,00%
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Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]
Portanto a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite previsto (120% da receita corrente líquida), estando em acordo com a
legislação supramencionada.
7.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000; Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado
Federal nº 43/2001; e art. 167, III da Constituição Federal/1988;
Art. 55, inciso I, alínea “c”; e art. 40, §1º, da Lei Complementar
101/2000.
[omissis]
Apresentamos nas tabelas a seguir, com base nas demonstrações
contábeis que integram a prestação de contas sob análise, os montantes e limites de operações de crédito contratadas pelo município
de Jaguaré, apurados ao final do exercício de 2014:
Tabela 14: Operações de crédito (Limite 16% RCL) Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das operações de crédito
% do montante global das operações de crédito
sobre a RCL
Amortização, juros e demais encargos da dívida
% do comprometimento anual com amortização,
juros e encargos da dívida sobre a RCL

Valor
76.323.827,89
0
0%
0
0

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]
Tabela 15: Garantias concedidas (Limite 22% RCL) Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das garantias concedidas
% do montante global das garantias
concedidas sobre a RCL

Valor
76.323.827,89
0
0%

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]
Tabela 16: Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL) Em R$
1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das operações de crédito por
antecipação de receitas orçamentárias
% do montante global das operações
de crédito por antecipação de receitas
orçamentárias sobre a RCL

Valor
76.323.827,89
0
0%

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]
De acordo com os demonstrativos encaminhados não foram extrapolados no exercício os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita
Corrente Líquida) e no art. 167 da Constituição da República, bem
como não houve concessão de garantias ou recebimento de contra
garantias.
7.4 RENÚNCIA DE RECEITA
[omissis]
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para o exercício sob análise,
constata-se a inexistência de previsão para beneficiar instituições
com renúncia de receita.
8 GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
8.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição Federal/1988 e
Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, da Constituição Federal/1988 (alterado pela Emenda
Constitucional 53/2006).
Por determinação da Constituição Federal, os municípios devem
aplicar, anualmente, nunca menos de vinte e cinco por cento, no
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino, e devem destinar, ainda, não menos do que 60% dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
– FUNDEB para o pagamento dos profissionais do magistério da
educação básica em efetivo exercício.
Avaliamos, com base na documentação que integra a prestação de
contas anual, que o município de Jaguaré, no exercício de 2014,
aplicou 28,12% da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento
do ensino, planilha de apuração, Anexo IV deste relatório, resumidamente demonstrado na tabela a seguir:
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Destinação de recursos
Base de cálculo para aplicação na manutenção
e desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e
desenvolvimento do ensino
% de aplicação

Valor
42.503.582,89
11.952.969,87
28,12%

Tabela 19: Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino
Em R$ 1,00
Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]
Quanto à destinação de recursos para pagamento dos profissionais
do magistério da educação básica em efetivo exercício, constatamos, com base na documentação que integra a prestação de contas
anual, que o município destinou 72,28% das receitas provenientes
do FUNDEB, conforme demonstrado na planilha de apuração, Anexo
IV, e apresentado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 20: Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério
Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas líquidas provenientes do FUNDEB
Valor destinado ao pagamento dos
profissionais do magistério
% de aplicação

Valor
17.533.801,63
12.673.918,66
72,28%

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]
Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos constitucionais relacionados à educação.
8.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal/1988
(Incluído pela Emenda nº 29/2000)
[omissis]
Avaliamos, com base na documentação que integra a prestação de
contas anual, que o município de Jaguaré, no exercício de 2014,
aplicou 21,72% da receita resultante de impostos, compreendida
a proveniente de transferências, em ações e serviços públicos de
saúde, conforme demonstrado na planilha de apuração, Anexo V
deste relatório, e evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 21: Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde
Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Base de cálculo para aplicação em ações e
serviços públicos de saúde
Valor aplicado em ações e serviços públicos
de saúde
% de aplicação

Valor
42.503.582,89
9.231.795,32
21,72%

Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]
Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo constitucional
previsto para a saúde.
8.3 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
[omissis]
Avaliamos o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB que integra a prestação de contas anual
do município de Jaguaré, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício de 2014, e constatamos que o colegiado concluiu
pela aprovação das contas.
8.4 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE
Avaliamos o parecer do Conselho Municipal de Saúde que integra a
prestação de contas anual do município de Jaguaré, emitido sobre
a prestação de contas relativa ao exercício de 2014, e constatamos
que o colegiado não encontrou irregularidades.
9 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda
Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, § 2º, da Constituição
Federal/1988.
A Constituição Federal de 1988 disciplinou, no Capítulo IV, do Título
III, que trata da organização do Estado, sobre os municípios.
Em seu artigo 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo, estabeleceu, dentre outras condições, o limite máximo para
despesas totais do Poder Legislativo e o limite máximo de gastos
com a folha de pagamentos, incluindo o subsídio dos vereadores.
Com base na documentação que integra a prestação de contas sob
análise, apuramos os valores transferidos pelo Poder Executivo ao
Poder Legislativo, a título de duodécimo (planilha detalhada Anexo
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VI deste relatório), no decorrer do exercício de 2014, conforme
demonstramos sinteticamente na tabela a seguir:
Descrição
Receita tributária e transferências – 2012 (Art.
29-A CF/88)
% máximo para o município
Valor máximo permitido para transferência
Valor efetivamente transferido

Valor
39.086.393,16
7%
2.736.047,52
2.699.271,36

Tabela 22: Transferências para o Poder Legislativo Em R$ 1,00
Fonte: [Processo TC 4.467/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]
Verifica-se da tabela acima que o limite constitucional foi cumprido.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando integralmente o entendimento da área técnica,
exarado no Relatório Técnico 136/2016 (fls. 21/51), e na Instrução
Técnica Conclusiva 1498/2016 (fl. 52) e do Ministério Público de
Contas (fls. 56/57), com fulcro no artigo 80, I da Lei Complementar 621/2012, VOTO no sentido de que este Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo emita Parecer Prévio pela APROVAÇÃO
das contas do senhor Rogério Feitani, Prefeito Municipal de Jaguaré no exercício de 2014.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4467/2015,
RESOLVEM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e quatro de agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, recomendar ao Legislativo Municipal a aprovação da Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Jaguaré, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do sr. Rogério Feitani, com
fulcro no artigo 80, I, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
arquivando-se os presentes autos após o trânsito em julgado, nos
termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição
ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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
PARECER PRÉVIO TC-067/2016 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5503/2015 (APENSOS: TC-1509/2014 E TC1510/2014)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - JOSÉ LUIZ TORRES LOPES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – APROVAÇÃO – RECOMENDAÇÕES – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual da Prefeitura de Atílio Vivácqua, sob a responsabilidade do Sr. Prefeito
José Luiz Torres Lopes, referente ao exercício de 2014.
A documentação foi examinada pela área técnica, conforme Relatório Técnico Contábil - RTC 176/2016 (fls. 36/67), opinando pela
aprovação das contas com base nas demonstrações apresentadas
pelo gestor.
A Secretaria de Controle Externo de Contas proferiu a Instrução
Técnica Conclusiva - ITC 01676/2016-9, opinando pela emissão
de Parecer Prévio e recomendando ao Legislativo Municipal a aprovação da prestação de contas, concluindo nos seguintes termos:
11 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a atuação do Sr. José Luiz
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Torres Lopes, chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício das
funções políticas de planejamento, organização. Direção e controle
das políticas públicas do município de Atílio Vivácqua, no exercício
de 2014.
Respeitando o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, a
análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 25/2013.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pela emissão de Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a aprovação da prestação de contas do Sr. José Luiz Torres Lopes, na forma do artigo 80 da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
Por oportuno, considerando os indicativos de irregularidade apontados nos itens 4.1 e 9 deste relatório, sugere-se recomendar ao responsável que proceda no exercício corrente aos ajustes necessários, a
fim de se evitar novas inconsistências, ainda que de pouca relevância,
nas próximas prestações de contas.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para
manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC 00092/2016-1, manifestando-se de acordo
com a Secretaria de Controle Externo de Contas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual da Prefeitura de Atílio Vivácqua, referente ao exercício de 2014, portanto,
estamos a apreciar as “Contas de Governo”.
Em artigo publicado na Revista do TCU, o Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, José de Ribamar de Caldas Furtado,
defende que o conceito de contas de governo é o ponto de partida
para que se possa entender a missão constitucional atribuída ao Tribunal de Contas de prestar auxílio ao Parlamento no julgamento político que exercerá sobre a gestão anual do Chefe do Executivo. Esse
auxílio será consubstanciado no parecer prévio.
Para aquele Conselheiro, a prestação de “contas de governo”, que se
diferencia da prestação das “contas de gestão”, é o meio pelo qual,
anualmente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e
do Distrito Federal e os Prefeitos Municipais expressam os resultados
da atuação governamental no exercício financeiro a que se referem.
O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que “contas de
governo” são contas globais que:
“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos programas governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o atender
aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei 4.320/64.”
O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em sua obra “Tribunais de Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro Aécio
Mennuci, cujo procedimento “contas anuais” se caracteriza como
um extenso relatório, que é acompanhado do Balanço Geral e demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais se procura
demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que foi arrecadado
(receita) no exercício encerrado, dando-se ênfase especial ao
desempenho orçamentário do estado e às realizações do governo
dentro do mesmo período.
O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais relativas à “fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais de Contas
dos Estados, entre essas compreendeu as atinentes às competências
do TCU, nas quais é clara a distinção entre o artigo 71, I – de apreciar
e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo,
a serem julgadas pelo Legislativo – e a do artigo 71, II, - de julgar as
contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os dos
órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.
Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as “contas de
governo” e “contas de gestão”, vale destacar o julgamento da ADI nº
849-8 MT, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence:
“A diversidade entre as duas competências, além de manifesta, 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: cuidase 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
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No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas principalmente na
Lei Federal 4.320/64, determinando que, ao final de cada exercício,
os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados
no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e
na Demonstração das Variações Patrimoniais.
Além desse diploma legal, a Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, disciplinou normas ligadas às finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se extrair os seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
Figura 1
Os dados acima demonstram o resultado fiscal do exercício de 2014
da Prefeitura de Atílio Vivácqua.
A seguir apresento a análise individualizada dos Demonstrativos Contábeis e do Resultado Fiscal do ente.
II.2.1 - Balanço Orçamentário
O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº
4.320/1964, demonstra as receitas e despesas orçamentárias previstas em confronto com as realizadas, dentro do exercício a que se
referem.
A Portaria STN nº 438/12, alterou substancialmente o demonstrativo. As receitas, demonstradas por categoria econômica e origem,
passaram a detalhar a previsão inicial, a previsão atualizada, a receita realizada e o saldo que corresponde ao excesso ou déficit de
arrecadação. As despesas, demonstradas por categoria econômica e
grupo de natureza, passaram a discriminar a dotação inicial, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as
despesas pagas e o saldo da dotação, vide tabela 2:
Tabela 2 – Balanço Orçamentário Resumido
Figura 2
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 Atílio Vivácqua nos aspectos
de receitas e despesas orçamentárias.
Verifiquei, conforme Tabela 2, que o município arrecadou 109,70% da
receita corrente prevista, 248,01% da receita de capital e executou
87,50% 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 2014, verifica-se um resultado positivo na execução
orçamentária. Conforme evidenciado, as receitas totais arrecadadas
totalizaram R$ 33.842.931,00, enquanto que as despesas realizadas
totalizaram R$ 33.182.596,71 resultando em SUPERÁVIT na execução orçamentária no valor de R$ 660.334,29.
O Balanço Orçamentário foi complementado pelo Anexo 1 (Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados) e Anexo
2 (Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados e
Não Processados Liquidados), cujo objetivo é propiciar uma análise
da execução orçamentária do exercício em conjunto com a execução
dos restos a pagar não processados, processados e não processados
liquidados.
O somatório dos saldos apurados de restos a pagar evidenciados
nos Anexos 1 e 2 do Balanço Orçamentário atingiu o valor de R$
302.713,22, sendo Restos a Pagar Não Processados de R$ 276.996,93
e Restos a Pagar Processados de R$ 25.716,29.
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 positivo
de R$ 3.397.854,23 representado pela diferença entre as receitas
orçamentária e extra orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias e extra orçamentárias pagas.
II.2.3 - Demonstração das Variações Patrimoniais
O artigo 104 da Lei 4.320/64 dispõe que a Demonstração das Variações Patrimoniais-DVP evidenciará as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e
indicará o resultado patrimonial do exercício.
As alterações ocorridas no patrimônio são provenientes das variações
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quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas decorrem das
transações do setor público que aumentam ou diminuem o Patrimônio
Líquido, e as qualitativas transcorrem daquelas que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o Patrimônio líquido.
A DVP apresenta o resultado financeiro, também visível no Balanço
Financeiro, e o resultado extra-financeiro (ou estritamente patrimonial). E mais, a DVP demonstra valores que são derivados do orçamento, e aqueles que independem do orçamento.
A junção do resultado financeiro com o extra-financeiro produz o resultado do exercício sob a ótica patrimonial, que no presente exercício
foi positivo (Tabela 4). Tal resultado é somado à conta de Ativo Real
Líquido do Balanço Patrimonial.
Tabela 4 – Resultado Patrimonial
Figura 5
É importante ressaltar que o resultado do exercício no setor público
não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o
serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.
II.2.4 - Balanço Patrimonial
Dentre os demonstrativos contábeis obrigatórios pela Lei 4.320/64,
está o Balanço Patrimonial que apresenta, de forma sintética, os bens,
direitos e obrigações que compõem o Patrimônio ao final do período a
que é específico. Formalmente, o Balanço Patrimonial é apresentado
em duas seções, onde a seção do Ativo aglutina os bens e direitos e
a seção do Passivo consolida as obrigações e o Patrimônio Líquido.
Nessa apresentação, podem ser identificados os resultados da gestão
pública dos administradores com reflexos no Patrimônio Líquido da
Entidade cujos saldos representam, de forma acumulada, as consequências das ações administrativas dos diversos responsáveis pela
Prefeitura ao longo dos anos e, em especial, quando comparados os
saldos com Balanços de exercícios distintos.
A avaliação do Patrimônio da Entidade, a partir do Balanço Patrimonial, tem como ponto fundamental demonstrar a capacidade de liquidez da entidade, e diagnosticar o resultado econômico, financeiro e
patrimonial, para proporcionar segurança e tranquilidade à Administração na gestão.
Com as mudanças trazidas pela Portaria STN 438/12, o Balanço Patrimonial passou a ser composto, além do quadro principal, também pelos quadros: “Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes”, “Quadro
das Contas de Compensação” e passou a ter como anexo o “Quadro
do Superávit/Déficit Financeiro”, conforme demonstrado na tabela a
seguir:
Tabela 5 – Balanço Patrimonial Consolidado
Figura 6
Figura 7
O Balanço Patrimonial Consolidado (Tabela 5) espelha um Ativo Financeiro no valor de R$ 9.134.537,27 e um Passivo Financeiro no
valor de R$ 5.048.031,45, resultando num superávit financeiro de R$
4.086.505,82, indicando que, para abertura de créditos adicionais no
exercício de 2015, segundo estabelece o artigo 43, § 1º, inciso I, da
Lei 4.320/64, o Município dispõe deste valor como fonte de recursos,
desde que observadas as correspondentes fontes de recursos.
II.2.5 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito
e Despesas de Capital
Segundo orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais, o Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de
Capital apresenta as receitas de operações de crédito em comparação
com as despesas de capital líquidas, com a finalidade de demonstrar
o cumprimento da “Regra de Ouro”, ou seja, a vedação constitucional da realização de receitas das operações de crédito excedentes ao
montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa,
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.
A conferência do demonstrativo evidenciou que não houve no exercício contratação de Operações de Créditos, logo, verificou-se o cumprimento da “Regra de Ouro”.
II.2.6 – 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 con-
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solidação 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 Atílio Vivácqua, sob a responsabilidade do Sr. José
Luiz Torres Lopes, Prefeito Municipal, referente ao exercício
de 2014, atendeu os pilares da LRF.
III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que seja emitido
Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO das contas do senhor José Luiz Torres Lopes, Prefeito Municipal frente à Prefeitura de Atílio Vivácqua no exercício de 2014, na
forma prevista no artigo 80, inciso I, da Lei Complementar 621/2012.
Por oportuno, considerando os indicativos de irregularidade apontados nos itens 4.1 e 9 do RTC 00176/20216-3, recomendo ao responsável que proceda no exercício corrente aos ajustes necessários, a
fim de se evitar novas inconsistências, ainda que de pouca relevância,
nas próximas prestações de contas.
Recomendo, ainda, ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF.
Dê-se ciência aos interessados, após as providências de estilo, arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5503/2015,
RESOLVEM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e quatro de agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
1. Recomendar ao Legislativo Municipal a aprovação da Prestação
de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, relativa
ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do sr. José Luiz Torres
Lopes, na forma prevista no artigo 80, inciso I, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012;
2. Considerando os indicativos de irregularidades apontados nos itens
4.1 e 9 do RTC 00176/20216-3, recomendar ao responsável que
proceda, no exercício corrente, aos ajustes necessários, a fim de se
evitar novas inconsistências, ainda que de pouca relevância, nas próximas prestações de contas;
3. Recomendar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação
de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo
parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF;
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, relator, e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição ao
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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
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[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-871/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-1063/2015
JURISDICONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO – MONITORAMENTO
INTERESSADO - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA: FISCALIZAÇÃO – NÃO REALIZAR AÇÃO FISCALIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E
DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
Tratam os presentes processo TC 1063/2015 de encaminhamento
promovido pelo Juizado de Direito da Comarca de Apiacá, no qual
da ciência a este Tribunal da decisão liminar, fixando prazo para
a realização de processo licitatório objetivando a contratação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura de Apiacá.
Encaminhado os autos a 4ª Secretaria de Controle Externo, esta
sugeriu oficiar o Chefe do Executivo Municipal para prestar informações a respeito do caso em tela.
Ato contínuo decidiu este Relator, pela autuação do processo como
monitoramento e pela notificação do prefeito de Apiacá para prestar
informações solicitadas pela área técnica.
Devidamente notificado, o Sr. Humberto Alves de Souza, Prefeito
Municipal, encaminhou documentos de fls. 63/98.
Seguiram os autos a 4ª Secretaria de Controle Externo, que elaborou Manifestação Técnica MTP 23/2016, no sentido que ante
as providências adotadas pela municipalidade demonstra-se desnecessária a realização de ação fiscalizatória, pois há ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento valido e regular
do processo, e com o seu consequente arquivamento.
O Ministério Público Especial de Contas fls. 1034/1036, da lavra
do Procurador Luciano Vieira, concordando in totum com os argumentos fáticos e jurídicos contidos na Manifestação Técnica MTP
23/2016, pelo ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do art.
330, IV do RITCEES.
2. FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, ao analisar a Manifestação Técnica confeccionada
pela 4ª Secretaria de Controle Externo (fls. 101/105), observa-se
que foram adotadas medidas pela Municipalidade em face da decisão judicial, como instauração de procedimentos licitatórios objetivando contratação de empresa para manutenção preventiva e
corretiva dos veículos e máquinas.
Como comprovação das alegações, o Prefeito Municipal, encaminhou cópia do Diário Oficial do Estado de 06/11/2014, em que
ocorreu a publicação do Pregão Presencial nº 038/2014, DIO de
11/12/2014, Pregão Presencial nº 041/2014, Cópia das atas das
sessões de julgamento Pregão Presencial nº 38/2014 e 41/2014.
Na análise da área técnica, verifica-se que a municipalidade esta
desenvolvendo ações necessárias para o cumprimento da decisão
judicial, senão vejamos:
[...]
2 – ANÁLISE
A decisão liminar proferida nos autos do Processo nº 000057424.2014.8.08.0005, ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Apiacá, fixou prazo para
a realização de processo licitatório objetivando a contratação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota municipal, bem como que fosse apresentada cópia
dos documentos de registro de todos os veículos e maquinários da
municipalidade e a relação daqueles que estão necessitando de ma-
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nutenção para pleno funcionamento, não sendo este ponto objeto
de análise.
Conforme discorrido, a municipalidade realizou procedimentos licitatórios no intuito de selecionar empresas habilitadas para executar
o objeto pretendido. Constatou-se que três empresas foram contratadas, sendo: Scarpini e Pimentel Auto Peças Ltda – ME, M.B.S.
Tratores e Peças Ltda e Retro-Minas Comércio de Peças Ltda.
Foram identificadas expedições de ordens de fornecimento/execução para essas empresas o que denota que as atividades pretendidas de manutenção da frota estão sendo executadas.
Também, observou-se que a municipalidade está empreendendo
esforços para contratação de leiloeiro para alienação de bens móveis inservíveis.
Então, quanto à decisão liminar, depreende-se que a municipalidade está desenvolvendo as ações necessárias para o seu cumprimento, realizando procedimentos licitatórios como requerido.
No que se refere ao juízo de admissibilidade como representação ou
conveniência e oportunidade de autorizar e determinar a realização
de ação fiscalizatória específica, conforme manifestação anterior, fls
51/52 dos autos, ante as providências adotadas pela municipalidade demonstra-se desnecessária, havendo ausência de pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
motivando a proposição de recomendar que esta Corte de Contas
adote a deliberação de ARQUIVAMENTO do procedimento.
3 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
1 – Pelo ARQUIVAMENTO do feito.
Nesse sentido, à guisa dos argumentos fatos e jurídicos contidas
na Manifestação Técnica 23/2016, o Ministério Público de Contas,
manifesta-se pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
3. DECISÃO
Diante de todo o exposto, acolho o posicionamento da área técnica
e do Ministério Público de Contas, de modo que VOTO nos seguintes termos:
a) Pela não realização de ação fiscalizatória específica, ante
as providências adotadas pela municipalidade, demonstrando assim ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
b) Pelo arquivamento, com fulcro no art. 330, IV do RITCEES;
c) Seja o representado informado acerca desta decisão.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC
621/2012.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1063/2015,
ACORDAM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
trinta e um de agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Não realizar ação fiscalizatória específica, ante as providências adotadas pela municipalidade, demonstrando ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo;
2. Arquivar os autos, com fulcro no art. 330, IV do Regimento
Interno.
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. Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas
em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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-872/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-12320/2015
JURISDICONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE
JETIBÁ
ASSUNTO - DENÚNCIA
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DENUNCIANTE - THEODIANO CONCEIÇÃO DA SILVA BASTOS
RESPONSÁVEL - EDUARDO STUHR
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DE JETIBÁ – IMPROCEDÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I – RELATÓRIO
Tratam-se os autos de Denúncia ofertada por pessoa física (identidade preservada), que pode ser visualizada as fls. 01/06 dos autos,
com pedido de cautelar, em que é narrada supostas irregularidades
ocorridas no exercício de 2015, pelo ordenador de despesa responsável pelo Município de SANTA MARIA DE JETIBÁ, Sr. EDUARDO
STHUR, período de 01/01/2012 até a presente data, em razão de
indícios de irregularidades na execução de serviços de limpeza urbana, a saber: excesso de servidores; gasto elevado com as atividades de serviços urbanos e limpeza urbana da ordem de mais de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com consequente aumento do
gasto com pessoal e extrapolamento dos limites de pessoal da LRF
(de 52% para 54%); dispêndio de valores acima da média do Estado; ineficiência do serviço; e falta de capacitação dos servidores
contratados.
Por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM 1905/2015, este
Relator determinou a notificação do responsável para a prestação
de informações no prazo de 05 dias.
Devidamente notificado, o responsável apresentou suas alegações
as fls. 25/57.
Seguiram os autos ao Núcleo de Cautelares, que elaborou Manifestação Técnica Preliminar MTP 908/2015, sugerindo o indeferimento
da cautelar pleiteada, diante da ausência dos seus pressupostos
autorizativos, periculum in mora e de fumus boni iuris, sendo de
destacar:
A ausência de elementos de convicção na denúncia acerca da efetiva contratação, como edital que demonstrasse a intenção de se
contratar profissionais ligados ao serviço de limpeza, e do referido
Termo de Ajustamento de Conduta.
O Prefeito juntou cópia do TAC, que dispõe acerca da realização de
concurso público, o que ensejou a abertura de processo administrativo para planejamento, organização e realização do concurso
público.
Em Decisão TC-6596/2015, o Plenário deliberou pelo indeferimento
da medida cautelar requerida diante da ausência dos seus pressupostos legais, fumus boni iuris e periculum in mora, como ainda
pela adoção do rito ordinário e notificação do Prefeito para juntada
dos editais de processo seletivo relativo à contratação de servidores
temporária nas áreas de serviços urbanos/limpeza urbana, e, por
efeito, dar ciência ao denunciante.
Encaminhados os autos à SecexPrevidencia - Secretaria de Controle
Externo de Previdência e Pessoal, às fls. 218/224, através da Manifestação Técnica 382/20156, opinou-se, em síntese, preliminarmente por julgar nula a denúncia, no mérito julgar improcedente a
denúncia e seu posterior arquivamento.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, às fls.
228.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos conclusos.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente constatou a área técnica que o denunciante após
receber a notificação, alegou não ser o responsável pela denúnica
em tela, através do e-mail, in verbis:
“Não fiz nenhuma denúncia contra essa prefeitura e desejo receber com urgência explicações a respeito deste estranho episódio”. (grifo e negrito nosso)
Como foi demonstrado acima, a presente denúncia padece de vício
de falsidade documental, com o consequente arquivamento.
Quanto aos requisitos de admissibilidade A apresentação de denúncias às Cortes de Contas tem fundamento nos princípios da
Constituição Federal e está disciplinada na legislação, sendo certo
que a Constituição Federal, e por simetria a Constituição Estadual,
conferiu ao Tribunal de Contas a atribuição de fiscalizar a aplicação
de recursos públicos.
A Lei Complementar nº 621/2012, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo trouxe em seu capítulo V que cuida
a Fiscalização a Subseção III cuidando da Denúncia, assim constando:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre
matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstân-
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cias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação
e endereço do denunciante; (g.n)
De acordo com a área técnica, no caso em comento é possível vislumbrar que a presente denúncia apresenta vício de falsidade documental, a partir da constatação de que o denunciante não reconhece o ato praticado como seu e da ausência de pressupostos de admissibilidade, além dos motivos abaixo elencados na manifestação
técnica. Segue trecho extraído da Manifestação Técnica 382/2016:
[...]
De fato, se bem observados os requisitos de admissibilidade da denúncia, era, mesmo, caso de inadmissibilidade, desde início, quer
pelo motivo acima quer por mais estes, haja vista que:
Há manifesta divergência entre a assinatura aposta na denúncia e
aquela constante da carteira de identidade do pretenso subscritor;
Ausência de comprovante de residência do ora denunciante;
Falta de comprobação da condição do denunciante, enquanto presidente da organização não governamental – ONG denominada Círculo de Estudo, Pensamento e Ação – CEPA.
Ausentes elementos de convicção acerca dos fatos reputados irregulares.
Noutras palavras, a uma, o expediente que deu ensejo à representação não se fez acompanhado de documento de identificação
pessoal e comprovante de residência do subscritor, a duas, o representante não demonstrou objetivamente a irregularidade aventada,
se limitando a indicar apenas uma alegação genérica e subjetiva de
excesso de pessoal e da má qualidade dos serviços de limpeza de
vias públicas e recolhimento de lixo urbano.
Logo, não se desvencilhou do ônus da prova relativamente aos elementos de convicção e indício de prova, na exata consonância com
o disposto no art. 94, II e III, da Lei Complementar Estadual nº
621/12, o que inviabiliza a admissibilidade da representação.
Por conseguinte, ausentes os requisitos de admissibilidade elencados nos artigos 50, II, “c”, 94, I a V, §§1º a 3º, 99, §1º, VI, da Lei
Complementar Estadual nº 621/12 regulamentado na forma dos
artigos 1º, XI e XXIV, 9º, XXXVIII, 101, §§ 4 e 5º, 173, I e III, 176,
caput, e 177, V, I, da Subseção III, do Anexo Único da Resolução TC
261/2013, a representação não merece ser conhecida.
Quanto ao mérito a área técnica entende pela inexistencia de indícios de irregularidades, senão vejamos:
[...]
3 – MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE
No tocante ao mérito, urge deixar assentado que, se na denúncia
existissem indícios subsistentes de irregularidade a atuação deste
Tribunal deveria se dar de ofício, contudo, melhor sorte não assiste
à denúncia, pois não se vislumbra nenhuma irregularidade na contratação temporária de servidores para atuação na área de serviços
urbanos/limpeza urbana, para o exercício em exame. Senão vejase:
A Lei Municipal nº 1738/2014 regulamenta as situações de contratação temporária, entre as quais, a assistência a situações de
calamidade pública e emergência em saúde pública, o que pode vir
ocorrer em relação à insuficiência no serviço de varrição e coleta
de lixo urbana;
O TAC estabelece uma sequência de ações a serem cumpridas, de
acordo com o cronograma estabelecido, sob pena de multa diária,
donde não haver margem para o gestor público atuar de modo diverso, pena de incidir em improbidade administrativa;
O limite estipulado no TAC para contratação temporária foi de, no
máximo, 15% do total de vagas previstas no ano anterior (2014),
de acordo com o Edital de Processo Seletivo nº 003/2014, que fora
de 102 (cento e duas) vagas mais cadastro de reserva, para cargos
relacionados com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos:
cargo
calceteiro
jardineiro
motorista
trabalhador braçal
operador de máquinas
total

número de vagas
05 + cadastro de reserva
02+ cadastro de reserva
40 + cadastro de reserva
50 + cadastro de reserva
05 + cadastro de reserva
102 + cadastro de reserva

O limite fora observado no Edital de Processo Seletivo nº 006/2015,
quando previstas apenas vagas em cadastro de reserva e tendo
sido habilitados 27 (vinte e sete) candidatos, para cargos relacionados com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos:
cargo

número de vagas

candidatos
habilitados
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motorista
trabalhador braçal
total

cadastro de reserva
cadastro de reserva
cadastro de reserva

16
11
27

Portanto, os elementos de provas coligidos aos autos não permitem
outra conclusão que a improcedência da denúncia e o consequente
arquivamento.
3 – da proposta de encaminhamento
Em face das inconsistências da denúncia apontadas na presente
Manifestação Técnica – MT, sugere-se ao Egrégio Plenário dessa
Corte de Contas, com arrimo no art. 75, caput, 176, §3º, I e II,
178, I, do regimento Interno TCEES aprovado pela Resolução TC nº
261, de 4 de junho de 2013, c/c art. 95, I, 142, caput, e §3º, da Lei
Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de 2012, bem como
na legislação vigente, a seguinte proposta de encaminhamento do
feito:
3.1 – preliminarmente: Julgar nula a denúncia apócrifa;
3.2 – no mérito: julgar improcedente a denúncia;
3.3 – determinar o arquivamento dos autos;
3.4 – DAR CIÊNCIA da decisão ao denunciante.
Nesse sentido, em consonância com a Manifestação Técnica
382/2016, entendo que estão ausentes os indícios probatórios, motivo pelo qual a presente denúncia deva ser julgada improcedente.
III – DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando o opinamento da área técnica e
manifestação do Ministério Público de Contas, VOTO pela IMPROCEDENCIA DA DENÚNCIA com fulcro no artigo 95, inciso I, e 93
da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c artigos 176, §3º, II e
178, inciso I do RITCEES.
Cientifique-se o denunciante do teor do acórdão a ser proferido
nos termos do art. 307, § 7º da Resolução nº 261/2013;
Notifiquem-se o responsável, na forma do artigo 358, inciso III da
Resolução TC n° 261/2013;
Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os
autos ao ilustre membro do Ministério Público de Contas nos
termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos, com fulcro no art. 330, I, da Resolução TC n° 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-12320/2015,
ACORDAM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
trinta e um de agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Considerar improcedente a presente denúncia, com fulcro no
artigo 95, inciso I, e 93 da Lei Complementar Estadual 621/2012
c/c artigos 176, §3º, II e 178, inciso I do Regimento Interno deste
tribunal;
2. Dar ciência ao denunciante;
3. Notificar o responsável, na forma do artigo 358, inciso III da
Resolução TC n° 261/2013;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio
Almeida Pimentel e Domingos Augusto Taufner. 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, 31 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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-874/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4012/2015
JURISDICONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
GOVERNADOR LINDENBERG
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
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O EXMO. SR. AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto do Governador Lindenberg, relativa ao
exercício de 2014, sob a responsabilidade do Senhor José Carlos
Finco Marianelli.
As peças contábeis, tempestivamente encaminhadas a esta Corte
de Contas, foram analisadas pela Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu o Relatório Técnico 00185/2016-2 (fls.11/18)
e a Instrução Técnica Conclusiva 01742/2016-2 (fl. 19), concluindo
pela regularidade da prestação de contas e opinando por julgar REGULARES as Contas em exame, nos termos dos artigos 84, inciso I
da Lei Complementar nº 621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas, Luciano
Vieira, à folha 23, manifestou-se de acordo com a área técnica.
É o relatório.
No compulsar dos autos, vejo que a presente Prestação de Contas
foi considerada regular pelos técnicos deste sodalício, bem como
pelo digno representante do Ministério Publico de Contas; assim,
encampo os fundamentos e conclusões explicitadas por ambos, que
me permito acolhê-las, passando a fazer parte integrante deste
voto.
Ante todo o exposto, observados os trâmites processuais e legais,
concordando plenamente com a Área Técnica e o Ministério Público
de Contas, PROPONHO VOTO pela REGULARIDADE das contas
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Lindenberg, sob a responsabilidade do Senhor José Carlos Finco
Marianelli, referente ao exercício financeiro de 2014, na forma
do Inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Transitado em julgado, ARQUIVE-SE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4012/2015,
ACORDAM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
trinta e um de agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, julgar regular a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Governador Lindenberg, sob a responsabilidade
do sr. José Carlos Finco Marianelli, relativa ao exercício de 2014,
na forma do Inciso I do art. 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando-lhe a devida quitação, nos termos do artigo 85 do mesmo
diploma legal, arquivando os autos após o trânsito em julgado,
nos termos da proposta de voto do relator, auditor João Luiz Cotta
Lovatti:
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento o senhor conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, o auditor João Luiz
Cotta Lovatti, relator, os conselheiros José Antônio Almeida Pimentel e Domingos Augusto Taufner. 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, 31 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

[ATOS DOS RELATORES]
Decisão Monocrática 01328/2016-1
Processo: 02142/2016-3
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Criação: 30/09/2016 13:46
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro
Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Marataízes
Responsáveis: Jander Nunes Vidal – Prefeito Municipal de
Marataízes
À Secretaria Geral das Sessões,
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Vistos, etc.
Considerando o teor da Manifestação Técnica 00785/2016-9 da
Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia
– SecexEngenharia, fls. 220/230, e, com fundamento no artigo
63, III, da Lei Complementar 621/2012 DECIDO:
Notificar o Senhor JANDER NUNES VIDAL – Prefeito Municipal de
Marataízes, para que no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis
cumpra o determinado pela Decisão Monocrática DECM 985/20164, ratificada pela Decisão – Plenário TC 02029/2016-1, e publique
extrato na imprensa oficial quanto ao teor da decisão, e comunicar
as providências adotadas ao Tribunal, conforme o disposto no artigo
307, § 4º do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Determino o encaminhamento de cópia integral da manifestação
da SecexEngenharia, ao interessado, juntamente com o Termo de
Notificação.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição do art. 389, IV do
Regimento Interno deste Tribunal, bem como na aplicação das
sansões previstas nos arts. 135, §2º, da LC 621/12 e 391, do
Regimento Interno desta Corte de Contas.
Em, 30 de setembro de 2016.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 7521/2016
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições
legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 7521/2016,
RATIFICO a contratação da empresa LS Sistema Serviços de
Informática Comércio e Representação LTDA., no valor
de R$ 6.240,00 (seis mil, duzentos e quarenta reais), por
inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, inciso I
da Lei 8.666/93, visando contratação tendo em vista o pleno
funcionamento do Software de Gestão de Biblioteca LIBRARY
ACERVO e o módulo LIBRARY NORMAS, com implementação de
pesquisa via internet/intranet.
Vitória-ES, 27 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 7535/2016
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições
legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 7535/2016,
RATIFICOU a contratação da empresa M. Murad Consultoria
e Treinamento Ltda., visando à inscrição dos servidores
Guilherme Nunes Fernandes, Giuliano Medina Silva, Daniel
Santos de Souza e Robson José Dillen Zangerolame desta
Corte de Contas, para participação no “Workshop: Negociando
em Tempo de Crise”, a ser realizado nos dias 05 e 06 de outubro
de 2016, no valor total de R$ 2.760,00 (dois mil, setecentos e
sessenta reais), por inexigibilidade de licitação, com fundamento
no art. 25, II, §1º c/c art. 13, VI da Lei 8.666/93.
Vitória-ES, 27 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 5519/2016
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições
legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 5519/2016,
RATIFICOU a contratação da empresa Fundação Getúlio Vargas,
visando à inscrição da servidora Aline Rabelo de Azevedo
Baraona, desta Corte de Contas, para participação no curso
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‘’Planejamento e Gestão das PPP’s’’, a ser realizado no período
de 07 a 09/11/2016, em Brasília/DF, no valor total de R$ 1.120,00
(um mil, cento e vinte reais), por inexigibilidade de licitação,
com fundamento no art. 25, II c/c art. 13, VI da Lei 8.666/93.
Vitória-ES, 27 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Resumo do Contrato nº 023/2016
Processo TC-4633/2016
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: MD Sistemas de Computação Ltda.
OBJETO: Contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da
informação, compreendendo o suporte técnico, a customização e a
atualização de versões do Sistema de Gestão de Pessoas – Módulo
Ronda Ponto, fornecido pela empresa Senior Sistemas.
VALOR MENSAL: R$ 1.895,92 (hum mil, oitocentos e noventa e
cinco reais e noventa e dois centavos).
VALOR GLOBAL: R$ 22.751,04 (vinte e dois mil, setecentos e
cinquenta e um reais e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados do dia seguinte ao dia da
publicação do seu extrato no DOE-ES.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 2017
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Vitória, 26 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
PORTARIA 381-P, DE 29 DE SETEMBRO DE 2016.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012,
RESOLVE:
revogar, a pedido, a Portaria P 047/2015, publicada no Diário Oficial
Eletrônico do TCEES de 9/2/2015, que designou o servidor LUCAS
GIL CARNEIRO SALIM, matrícula 203.521, ocupante do cargo
efetivo de auditor de controle externo, para exercer, a atividade de
coordenação técnica FG-5, no Núcleo de Jurisprudência e Sumulas
– NJS.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-Presidente
PORTARIA 382-P, DE 29 DE SETEMBRO DE 2016.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo.
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13, inciso IV da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, de 8 de
março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor MURILO COSTA MOREIRA, matrícula nº
203.524, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo,
para exercer, a atividade de coordenação técnica FG-5, no Núcleo
de Jurisprudência e Sumulas - NJS de acordo com o artigo 20,
inciso V da Lei Complementar nº 660, publicada no Diário Oficial
de 21/12/2012.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-Presidente

PORTARIA 383-P, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março
de 2012, e tendo em vista o que consta nos cadernos processuais
TC- 549/1998, 3240/2005, 2946/2005, 5888/2004, 5639/2013,
2897/2002, 5729/2013, 7400/2002 e 1129/1998,
RESOLVE:
efetuar a progressão por escolaridade dos servidores ocupantes
do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, observando o disposto nos artigos 11
a 14 da Lei Complementar Estadual 622/2012, conforme abaixo:
MATR.
NOME
202825 CESAR DOUGLAS DE LIMA
GOZZOLI
203206 CLEILSON RODRIGUES
MEIRELLES
203202 GLADSON CARVALHO
LYRA
202165 GUILHERME BRIDE
FERNANDES
203559 IGOR MAGRI VALE
203559 IGOR MAGRI VALE
203034 JAKSON CAMATTA
203560 JOSÉ ALBERTO SOUZA
TRAZZI
203072 RODRIGO SAAD JAQUES
202969 TÂNIA MARA BORGES DA
COSTA

NÍVEL REF. VIGÊNCIA
III
14
1/09/2016
III

13

1/08/2016

III

12

1/08/2016

III

13

1/08/2016

I
I
III
I

4
5
13
3

1/08/2016
1/08/2016
1/08/2016
1/09/2016

III
III

14
14

1/08/2016
1/04/2016

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
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