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DECISÃO – PLENÁRIO 02778/2016-2
PROCESSO TC-06494/2010-7
Recorrente: Maria Dulce Rudio Soares
Procurador: Pedro Josino Cordeiro
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO – À ÁREA TÉCNICA PARA
DILIGÊNCIA - PRAZO: 30 DIAS.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
VOTO
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso de Reconsideração interposto
pela Senhora Maria Dulce Rúdio Soares, em face do Parecer Prévio TC -039/2010, exarado no Processo TC 1793/2009, que trata
de Prestação de Contas Anual – Prefeitura Municipal de Fundão,
referente ao exercício de 2008, de responsabilidade da referida recorrente.
Por meio do aludido Parecer Prévio, o Tribunal recomendou ao Legislativo Municipal a rejeição das contas apresentadas, tendo em
vista o descumprimento do limite percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) das transferências de recursos do FUNDEB a ser
despendido com a remuneração dos profissionais do magistério da
Educação Básica, infringindo, assim, o artigo 60, inciso XII do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
A Sra. Maria Dulce Rudio Soares interpôs o presente Recurso, que
foi analisado pela então 4° Controladoria Técnica, por meio da Manifestação Contábil de Recurso – MCR n° 01/2011 e pela então 8º
Controladoria Técnica através da Instrução Técnica de Recurso– ITR
n° 06/2011, que opinou no sentido de conhecer o recurso e no mérito negar-lhe provimento.
Ato sequente, os autos foram encaminhados para ao Ministério Público de Contas, que manifestou por seu Procurador Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, de acordo com a Área Técnica, ratificando a
ITR, bem como opinando pela manutenção da irregularidade contida
no Parecer Prévio TC 039/2009, como se vê no Parecer Ministerial
PPJC 1710/ 2011.
Releva consignar, que a partir do exercício de 2016, quando deixei
a Presidência desta Corte de Contas, este processo passou a ser de
minha relatoria, nos termos do art. 254 do Regimento Interno.
Em síntese, é o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Versam os autos acerca de Recurso de Reconsideração interposto por Maria Dulce Rudio Soares, em face do Parecer Prévio TC 039/2010, que recomendou ao Legislativo municipal a Rejeição das
Contas relativas ao exercício de 2008.

A irregularidade que ensejou a recomendação pela Rejeição
das contas foi o não cumprimento do disposto no art. 22 da Lei
11.494/2007, onde estabelece que pelo menos 60% (sessenta por
cento) dos recursos anuais totais do FUNDEB, será destinado ao
pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.
Inicialmente friso que para chegar a uma conclusão satisfatória no
julgamento do presente recurso, é necessário esmiuçar a questão
peculiar trazida ao exame desta Corte. Até porque, seria ineficaz a
análise cognitiva sob uma ótica de abrangência geral da irregularidade, desconectada das particularidades fáticas de cada caso concreto.
Pois bem.
A Recorrente aduz, em suas razões de recurso, que no Exercício de
2008, o Município de Fundão recebeu recurso contabilizado como
Convênio de Municipalização, que se trata de ressarcimento ao Município pela Secretaria de Estado da Educação (SEDU) referentes
aos alunos da Rede Pública Estadual, assumidos pela Prefeitura no
exercício de 2007, porém, só concretizados em 2008. Logo, não
deveria compor a base e cálculo das receitas recebidas do FUNDEB
para fins de apuração do percentual de 60% a ser aplicado na remuneração dos profissionais do magistério.
Sustenta, ainda, que o percentual aplicado na remuneração dos profissionais do magistério, atingiu o percentual de 59,43%, sendo,
portanto, supostamente ínfimo o percentual de 0,57%, pugnando
pela aplicação do Princípio da Insignificância.
Depreende-se das fls. 127/140 que, de fato, fora firmado Convênio
objetivando ressarcimento de municipalização de escolas estaduais, ocorrida em 2007, sendo realizados repasses de R$ 459.022,67
(quatrocentos e cinquenta e nove mil, vinte e dois reais e sessenta e
sete centavos) em 02/05/2008 e R$ 155.527,23 (cento e cinquenta
e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos)
em 10/10/2008.
Da análise dos termos do Convênio 092/2008, resta claro que a
receita do FUNDEB de 2008, no município de Fundão, foi acrescida
de valores referentes a exercício anterior. Nesse sentido, não há
como acolher a alegação da Recorrente de que os valores repassados através do referido convênio não sejam considerados como
receitas do FUNDEB, eis que o próprio instrumento que formalizou
convênio celebrado rechaça tal argumento, pelos próprios fundamentos contidos nele.
Contudo, deve-se reconhecer que tal incremento causou desequilíbrio ao planejamento elaborado pelo Conselho competente, quanto
à aplicação dos recursos do FUNDEB naquele exercício. Esse é o
cerne da questão, que entendo merecer uma analise detalhada amparada pela razoabilidade. Vejamos.
O Convênio 092/2008 foi assinado somente em 28 de abril de 2008,
ou seja, já no fim do primeiro quadrimestre do exercício. Conforme
já exposto, refere–se a ressarcimento em razão de municipalização
ocorrida em 2007 (fls. 214/2015).
Assim, em termos práticos, tal convênio objetivava ressarcir o Município de despesas realizadas em exercício anterior (fls. 127). Todavia, por constar no instrumento que formalizou o referido Convênio
que a receita decorrente dele teria natureza de Receita do FUNDEB,
dever-se-ia aplicar os ditames da Lei que regulamenta este Fundo.
Dito isto, conclui-se, em síntese, que no exercício em análise a Receita do FUNDEB no município de Fundão, foi consideravelmente
incrementada por ressarcimento de valores relativos a despesas de
exercício anterior, de monta superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), evidentemente extrapolando o que provavelmente foi
previsto no momento da formalização do planejamento para apli-
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cação dos recursos do FUNDEB calculados naquele município em
2008.
Deveras, não há como negar que estamos diante de uma situação
fática atípica ao que costumeiramente se analisa em casos semelhantes, o que me leva a ponderar a questão com maior cautela, a
fim de garantir a legalidade, sem mitigar outros princípios relevantes como a razoabilidade, eficiência e proporcionalidade.
A respeito do princípio da razoabilidade, válido transcrever as palavras de Hely Lopes Meirelles:
“Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última analise, objetiva aferir a compatibilidade entre
os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou
abusivas por parte da Administração publica (...)”.
Partindo dessa premissa, é que vislumbro ser plausível o argumento apresentado pela Recorrente, para justificar a não aplicação de
60% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do
magistério no exercício de 2008. Entretanto, destaco que a plausibilidade da justificativa não é suficiente a sanar a irregularidade, mas
tão somente de atenuar o ato praticado, o que me leva a convicção
de que é possível que seja recomendada aprovação das contas com
ressalva, sendo esta a medida mais razoável para o presente caso
e não a sua rejeição.
Ademais, no caso em voga, um aumento descomedido da remuneração dos profissionais do magistério, utilizando-se de recursos
ocasionais, tão somente objetivando cumprir o limite mínimo, poderia resultar naquele ano em medidas de solução desprovidas de
planejamento adequado, insustentáveis no exercício seguinte, ou
mesmo implicar em formas de gastos que não atenderiam aos ditames estabelecidos nas regras do FUNDEB e, via de consequência,
culminar numa gestão pública ineficaz e temerária das finanças públicas, o que de certo não era o objetivo do legislador ao estabelecer
o percentual mínimo.
Por óbvio não se pretende estabelecer um dogma de que é aceitável
a aplicação menor do que o mínimo legalmente estabelecido, evidentemente não. Contudo, diante da peculiaridade do caso concreto, considerando as justificativas já explanadas e sob uma análise
pautada pela razoabilidade, entendo que o percentual faltante de
0,57%, para atingir o mínimo estabelecido, pode ser amparado pelo
princípio da insignificância.
No caso concreto ora em análise, penso que a rejeição das contas
seria medida demasiada, ferindo o princípio da proporcionalidade.
Isso porque, apesar da natureza jurídica ser de parecer e não de
sanção, não se pode olvidar que as consequências sociais são de punição, podendo, inclusive, se for o caso, resultar em inelegibilidade,
a ser declarada pela Justiça Eleitoral.
O valor de divergência representa apenas 0,57% dos recursos que
deveriam ser aplicados ao longo do exercício de 2008, pode ser
relevado, sobretudo em razão do aumento da receita do FUNDEB
ocorrida pela restituição realizada pela SEDU e por se tratar de valores que deixaram de ser aplicados, e não extraviados, não devendo assim, ser considerada falta grave, suficiente para promover a
rejeição das contas pelo Poder Legislativo Municipal no exercício de
2008, em respeito aos princípios da razoabilidade e da insignificância.
Assim sendo, o Tribunal de Contas dotado de poder para exercer
a função do controle externo do Estado e dos Municípios, também
tem o poder de aferir em cada caso concreto a relevância material
das Prestações de Contas. Dessa forma, o valor de 0,57%, dentro
do contexto narrado, não é capaz de macular o resultado das contas
ora apresentadas.
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, já se posicionou
em processos de prestações de contas, pela possibilidade relevar
diferenças de percentuais pequenos, senão vejamos:
PROCESSO - TC-5806/2013 (APENSO: TC-2184/2011)
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
PUBLICADO EM: 26/01/2015
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010 - PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA - DETERMINAÇÕES – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS - 1) CONHECER - NEGAR PROVIMENTO - MANTER PARECER PRÉVIO
TC-047/2012.
(...)
Manifesto-me pelo CONHECIMENTO DO RECURSO e no mérito pelo
NÃO PROVIMENTO, mantendo e emissão de PARECER PRÉVIO como
REGULARES COM RESSALVAS, pelos motivos que passo a expor:
“Compulsando os autos, verifico que o gestor entendia inicialmente que houve a aplicação de 26,59%, após a glosa
promovida pela área técnica, houve o entendimento de que
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o aplicado efetivamente foi da ordem de 24,94%, no caso
concreto, foi aplicado o princípio da insignificância, em face
do indicie apurado de 0,06%, no voto do então Relator, Conselheiro José Antônio Pimentel e vou manter esse entendimento.”(grifo nosso)
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5806/2013,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um
de outubro de dois mil e catorze, à unanimidade preliminarmente,
conhecer do presente Recurso de Reconsideração, para, no mérito,
por maioria, negar-lhe provimento, mantendo na sua integralidade o Parecer Prévio TC-047/2012, nos termos do voto-vencedor do
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. (grifos nosso)
Cito, ainda, o processo TC – 4482/2008 em que na época que vigorava a Lei 9.424/1996 e Art. 60 do ADCT (FUNDEF) que exigia o
valor de 15% da receita dos impostos e transferências para ser aplicado no Ensino Fundamental, este Tribunal, analisando as contas
do município de Linhares, exercício 2006, aprovou com ressalvas o
gasto de 14,93%, utilizando-se do Princípio da Insignificância.
PARECER PRÉVIO TC-081/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4482/2008 (APENSOS: 2726/2007)
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
PUBLICADO EM: 01/12/2014
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2006 - PREFEITO:
JOSÉ CARLOS ELIAS - CONTAS IRREGULARES - PARECER
PELA REJEIÇÃO - RECOMENDAÇÃO AO GESTOR - RECURSO
DE RECONSIDERAÇÃO – 1) PROVIMENTO - REFORMULAR PARECER PRÉVIO TC-077/2008 – APROVAÇÃO COM RESSALVA
– 2) RECOMENDAÇÃO – 3) MANTER RECOMENDAÇÕES DO
PARECER PRÉVIO TC-077/2008 – 4) ARQUIVAR.
(...)
Porém, acerca do item II.6 que trata do descumprimento do limite
constitucional e legal na aplicação do Ensino Fundamental de 15%
da receita bruta de impostos, no exercício de 2006, estabelecido no
caput § 6° do artigo 60 das Disposições Transitórias da Constituição
da República e artigo 1° da Lei 9.424/1996 (vigente à época, sendo
revogado no ano seguinte), este Relator permite discordar daqueles
experts, tecendo considerações acerca daquele tópico o que o
faz nos seguintes termos, valendo-se do princípio da insignificância e sua aplicação no direito administrativo, bem como
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:
Melhor explicando, tem-se que uma análise mais detalhada do sistema jurídico impõe a atenção a vários tipos de normas, que não
decorrem pura, simples e exclusivamente da lei em sentido estrito,
mas também de princípios que preenchem esse sistema, integrando
-o e exercendo a sua função normativa, já reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria.
(...)
No presente caso, o gestor, muito embora tenha cumprido com a
totalidade das normas constitucionais e legais que impõem valores
mínimos e máximos de receita a serem observados no exercício da
gestão do dinheiro público, deixou de alcançar o limite constitucional relativo ao Ensino fundamental previsto no caput do artigo
60 da ADCT da Constituição Federal representando o valor de R$
66.606,31 e percentual de 14,93% da receita bruta de impostos (e
não, o percentual de 15%, vigorante á época) o que, indubitavelmente trata-se de um valor irrisório e insignificante frente a uma
receita de impostos na ordem de R$ 91.656,840,54 (noventa e um
milhões seiscentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e quarenta
reais e cinquenta e quatro centavos), o que justifica a aplicação
do princípio da proporcionalidade a fim de não se cometer
injustiça, nem tampouco demonstrar uma incompatibilidade
da força da reação deste Tribunal de Contas frente ao baixo
grau de lesividade do comportamento censurado.
Feitas todas estas ponderações acerca do Princípio da Insignificância
aplicado ao processo em análise, ao mérito temos que da análise
da Prestação de Contas em tela, observa-se que o não atingimento ao percentual mínimo legal para o Ensino Fundamental (15%), deveu-se EM RAZÃO DO ÍNFIMO PERCENTUAL DE
0,07% A MENOR, UMA VEZ ATINGIDO O PERCENTUAL DE
14,93% de aplicação da receita bruta de impostos do exercício 2006, conforme se verifica da tabela constante no tópico
“Relatório” deste documento. Disto, como o princípio da insignificância (ou razoabilidade) modela a discricionariedade
concedida em favor dos agentes administrativos quando de
sua utilização, analisando o assunto a partir deste dado –
inaplicação de percentual ínfimo para o Ensino Fundamental, podemos concluir pela possibilidade de sua aplicação ao
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caso em comento, uma vez verificado que o prejuízo causado
ao bem jurídico tutelado é mínimo, podendo a tipicidade da
conduta ser afastada, sem a cominação de sanções, uma vez
observada à boa-fé do agente público envolvido, aplicando a
medida mais razoável e proporcional que o caso requer.
Do ponderado, considerando os Princípios da Insignificância
e da Razoabilidade e, ainda, a pequena expressividade do
percentual apurado a menor a título de aplicação no Ensino Fundamental, entendo que a impropriedade apurada nos
autos do TC n° 2726/2008 não enseja a rejeição das contas,
com amparo nos vetores interpretativos acima alinhados,
bem como a decisões exaradas por este Tribunal de Contas,
concluindo que a sanção pretendida pela área técnica e pelo
Ministério Público de Contas é desproporcional à infração cometida, não se ajustando ao postulado da justiça, patenteada em orientação emanada dos tribunais superiores, Cortes
de Contas e doutrina aqui citadas.
III – DECISÃO
Diante do exposto, discordando da área Técnica e do Ministério Público de Contas relativamente a Manifestação Técnica MTP 255/2012
(fls. 230/231) que ratifica a Manifestação Contábil de Recurso n°
12/2009 e Instrução Técnica ITR 190/2012 (fls. 233/234) e Parecer
do Ministério Público de Contas de fls. 243/245, ante a constatação de não aplicação de percentual ínfimo relativo ao limite
mínimo do Ensino Fundamental - 0,07%, nos termos da fundamentação esposada no tópico “Fundamentação”, com fulcro
no Anexo Único da Resolução n° 261/2013 e Lei Complementar n°
621/2012 VOTO no sentido do conhecimento do presente Recurso
de Reconsideração e, no mérito, pelo seu provimento, dando pela
1. Exclusão do Parecer Prévio TC 077/2008 dos itens II.1, II.2, II.3,
II.4 e II.5 e II.6 constantes da Instrução Contábil Conclusiva n°
97/2008;
2. Em relação ao item II.6 do Parecer Prévio TC 077/2008 que trata
da aplicação de limite no Ensino Fundamental, pela recomendação
a Câmara Municipal de Linhares pela APROVAÇÃO DAS CONTAS,
COM RESSALVA, relativas ao exercício de 2006, prestadas pelo Sr.
JOSÉ CARLOS ELIAS, gestor e ordenador de despesas da Prefeitura
Municipal de Linhares.
3. Recomendo, contudo, à atual Administração que aprimore seus
mecanismos de controle de forma a cumprir com rigor o limite constitucional relativo ao Ensino Fundamental. (grifos nosso)
Além disso, em casos como o presente, outros Tribunais de Contas
possuem farta jurisprudência no mesmo sentido:
Tribunal de Contas do Paraná:
PROCESSO Nº: 787539/14
ASSUNTO: RECURSO DE REVISTA
ACÓRDÃO Nº 2965/15 - Tribunal Pleno
RECURSO DE REVISTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2011. CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO
IVAÍ. CONHECIMENTO DO RECURS O E, QUANTO AO MÉRITO,
PARCIAL PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DAS MULTAS CONSUBSTANCIADAS NO ACÓRDÃO Nº 4376/14-S1C
No mérito, razão parcial assiste ao recorrente. Nota-se que conforme mencionado pela unidade técnica o Legislativo de Santa Isabel
do Ivaí possuía o limite de R$ 415.658,31 para gastos com pessoal
e dispendeu R$ 426.735,10, atingindo, assim, 71,87% das receitas
referentes às despesas de pessoal, extrapolando desta forma somente em 1,87% (R$ 11.076,79) o delimitador posto, e 0,82% (R$
69.508,54) para as despesas totais.
Assim, não vislumbro um impacto significativo e, portanto,
apto a ensejar o julgamento pela irregularidade das contas,
com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade devendo o item ser convertido em ressalva ante o baixo
grau de lesividade evidenciado.
Nesse sentido aponto como precedente o Acórdão n.º 2434/12-S2C.
Todavia, mantenho as multas impostas na decisão recorrida, visando incutir efeito pedagógico na condução da gestão da edilidade.
Ante o exposto, divirjo substancialmente dos opinativos da Diretoria
de Contas Municipais e do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas e VOTO pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso
manejado para julgar regulares com ressalvas as contas da
entidade ante o descumprimento não significativo do limite das despesas de pessoal (o art. 29 -A,§1º da CF), e das
despesas totais da Câmara Municipal (art. 29-A, inciso I, da
CF), mantendo- se as multas consignadas no Acordão n.º
4376/14 - Primeira Câmara.
(Recurso de Revista. Processo: 787539/2014. Acórdão: 2965/2015.
Publicado em: 21/07/2015).
Tribunal de Contas de Minas Gerais
Ementa:
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PEDIDO DE REEXAME. PREFEITURA MUNICIPAL. PRELIMINAR. ADMISSIBILIDADE. MÉRITO. ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES SEM COBERTURA LEGAL. VALOR REPRESENTA 0,46% DO TOTAL DA RECEITA PREVISTA PARA O
MUNICÍPIO. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO. REFORMA DA
DECISÃO. EMISSÃO DE NOVO PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS 1 - O princípio da unidade orçamentária previsto no art. 2º da Lei nº 4.320/64 e no § 5º do art. 165 da Constituição da República, dispõe que todas as receitas e despesas devem
integrar um documento único, qual seja, a Lei Orçamentária Anual,
não se admitindo a execução orçamentária da Administração Direta
e da Indireta dissociadas. 2 - O valor dos créditos suplementares abertos sem cobertura legal representa apenas 0,46%
(zero vírgula quarenta e seis por cento) do total da receita
prevista para o Município, razão pela qual, invoca-se o princípio da insignificância e razoabilidade e desconsidera-se a
irregularidade. (grifos nosso)
(Pedido de Reexame número: 812448. Publicado em: 20/05/2016)
Muito embora a jurisprudência colacionada aos autos reconheça a
aplicabilidade do Princípio da Insignificância nos processos que tramitam nos Tribunais de Contas, não é tarefa fácil estabelecer se o
percentual de 0,57% é insignificante ou não. Claro que se trata de
um valor bem pequeno, mas não é irrisório. Embora não se exige
que seja ínfimo para aplicar o Princípio da Insignificância.
Entretanto, no presente caso concreto, há uma particularidade citada no início deste voto que é o fato de o Município ter recebido
no ano de 2008, recursos do Estado que deveriam ter chegado em
2007, relativo à municipalização de escolas estaduais, o que provocou no ano de 2008 um aumento atípico de receita relativa ao
FUNDEB, que tem potencial de causar desequilíbrio em gastos obrigatórios mínimos, pois a despesa pública é algo complexo para ser
realizada.
Desta feita, torna-se imperioso para garantir a razoabilidade e proporcionalidade, a recomendação da aprovação das contas com ressalvas.
DECISÃO
Diante de tudo o que foi exposto, CONHEÇO o presente Recurso
de Reconsideração, na forma do artigo 161 da Lei Orgânica desta
Corte e quanto ao mérito, divergindo do entendimento da Secretaria
de Controle Externo e Ministério Público Especial de Contas, DOU
PROVIMENTO PARCIAL para que o Plenário adote a seguinte decisão:
I – Seja emitido parecer prévio recomendando ao Legislativo municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do Município
de Fundão, relativas ao exercício de 2008, sob a responsabilidade
da Sra. Maria Dulce Rudio Soares, com fundamento no art. 80,
II, da LC 621/2012.
II - Seja encaminhada ao atual gestor, a seguinte DETERMINAÇÃO:
Que seja cumprido o limite legal estabelecido na Lei disposto no art. 22 da Lei 11.494/2007, sob pena de, em caso de
reincidência, ser emitido parecer prévio recomendando a rejeição de suas contas.
Dê-se ciência as partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
VOTO-VISTA
1 – RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar de forma mais completa sobre o
tema tratado no processo referenciado, pedi vista em sessão plenária, o que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade
submeto à apreciação do Colegiado.
Inicialmente, assinalo que os presentes autos cuidam de Recurso de
Reconsideração interposto pela Senhora Maria Dulce Rúdio Soares,
em face do Parecer Prévio TC - 039/2010, exarado no Processo TC
1793/2009, que trata de Prestação de Contas Anual – Prefeitura
Municipal de Fundão, referente ao exercício de 2008, de responsabilidade da referida recorrente, no qual o Tribunal recomendou ao
Legislativo Municipal a rejeição das contas apresentadas, tendo em
vista o descumprimento do limite percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) do FUNDEB na remuneração dos profissionais do
magistério da Educação Básica, em infringência ao artigo 60, inciso
XII do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Da análise do presente Recurso, concluiu a 8ª Controladoria Técnica por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos
termos da Instrução Técnica de Recurso – ITR n° 06/2011 (fls.
156/158), respaldados no opinamento técnico-contábil da 4ª Controladoria Técnica, que se deu através da Manifestação Contábil de
Recurso – MCR n° 01/2011 (fls. 145/152), e no mesmo sentido
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o Ministério Público Especial de Contas, por intermédio do PPJC
1710/ 2011 (fls. 163/171).
Em razão da defesa oral apresentada, os autos foram remetidos à
área técnica que
manteve a posição incialmente adotada (MTD 19/2014 – fls.
220/226 e ITD 7/2014 – 228/231), posição esta ratificada pelo Ministério Público Especial de Contas, por intermédio do PPJC 3043/
2014 (fls. 234).
Nesse passo, os autos foram encaminhados ao Relator que proferiu
voto às fls. 242 e ss., conforme parte dispositiva que ora transcrevo:
“DECISÃO
Diante de tudo o que foi exposto, CONHEÇO o presente Recurso
de Reconsideração, na forma do artigo 161 da Lei Orgânica desta
Corte e quanto ao mérito, divergindo do entendimento da Secretaria
de Controle Externo e Ministério Público Especial de Contas, DOU
PROVIMENTO PARCIAL para que o Plenário adote a seguinte decisão:
I – Seja emitido parecer prévio recomendando ao Legislativo municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do Município
de Fundão, relativas ao exercício de 2008, sob a responsabilidade
da Sra. Maria Dulce Rudio Soares, com fundamento no art. 80,
II, da LC 621/2012.
II - Seja encaminhada ao atual gestor, a seguinte DETERMINAÇÃO:
Que seja cumprido o limite legal estabelecido na Lei disposto no art. 22 da Lei 11.494/2007, sob pena de, em caso de
reincidência, ser emitido parecer prévio recomendando a rejeição de suas contas.
Dê-se ciência as partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se”.
É o relatório. Passo ao voto.
2. FUNDAMENTAÇÃO
No RTC 148/2009 foi apontado o descumprimento ao limite de
60%, atinente ao gasto com magistério do Ensino Básico (fundamental e infantil), em afronta ao art. 60, inciso XII da ADCT da
Constituição Federal, considerando o cálculo efetuado com base na
receita de R$6.357.027,13 e despesa da folha do magistério de
R$3.382.163,58, resultando na aplicação de 53,20%, segundo
planilha de fls. 624 do processo em apenso – TC 1793/2009, percentual este que foi mantido na ITC 6574/2009 (fls.734/749).
Em análise ao Recurso de Reconsideração a área técnica acatou as
alterações da folha de pagamento solicitadas pelo recorrente, mas
mesmo após novo cálculo com a mudança no valor da folha para
R$3.777.730,57 e a manutenção da receita de R$6.357.027,13,
conforme planilha contida às fls. 150/152 da MCR 01/2011, foi mantida a infringência com a apuração de 59,43%, aplicação ainda
abaixo dos 60% constitucionalmente exigidos em 0,57%.
Dentro do contexto narrado, o Em. Relator afastou a infringência no
caso concreto, ante a irrelevância dos valores, insuficiente a macular o resultado das contas apresentadas.
Pois bem.
Primeiramente apresento divergência no que diz respeito à utilização do princípio da bagatela ou da insignificância para relevar a não
aplicação mínima no gasto de pessoal dos profissionais do magistério da Educação Básica – 60%, nos termos que obriga a Constituição
Federal, especificamente no art. 60, inciso XII, da ADCT.
Ainda que este Relator já tenha proferido voto e acompanhado outros tantos no mesmo sentido neste Colegiado, revi esse entendimento e reconheço desde já a inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o caso se refere a limites constitucionais, não
somente em face de sua finalidade e repercussão social, como reiteradamente a área técnica e o Ministério Público vêm alertando, mas,
sobretudo, considerando que o limite aqui tratado é, na verdade,
um piso mínimo, não havendo óbice para aplicações de percentuais
maiores.
Nessa linha, os limites impostos constitucionalmente devem ser rigorosamente obedecidos pelos gestores, sob pena de terem suas
contas rejeitadas por irregularidade insanável, condição que leva
o agente político, inclusive, a ver seus direitos políticos cassados.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que tolerava a aplicação abaixo do percentual mínimo da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, quando era de pequena
monta, evoluiu para entendimento inverso, conforme acórdãos a
seguir:
“[...] Conforme jurisprudência do Tribunal, a não-aplicação do
percentual mínimo da receita de impostos na manutenção e
desenvolvimento do ensino não configura irregularidade insanável, assim como também não o configuram outras questões
meramente formais, sobretudo quando o órgão de contas oferece
parecer técnico favorável à aprovação das respectivas contas do
ex-prefeito. [...]”
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(Ac. de 17.10.2008 no REspe nº 30.043, rel. Min. Arnaldo Versiani.)
Eleições 2012. Prefeito. Registro de candidatura. Inelegibilidade.
Art. 1º, I, g, da Lei Complementar 64/90. Ausência de aplicação
do percentual mínimo de 25% em educação e de Recolhimento de
contribuições previdenciárias. [...]. 1. A rejeição de contas do
agravante em virtude da não aplicação do percentual mínimo
de 25% exigido no art. 212 da CF/88 configura irregularidade insanável e ato doloso de improbidade administrativa [...]
(Ac. de 29.11.2012 no AgR-REspe nº 7486, rel. Min. Nancy Andrighi, no mesmo sentido o Ac de 27.11.2012 no REspe 24659, rel.
Min. Nancy Andrighi.)
Por fim, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
– ATRICON propôs à Presidência da República e ao Congresso Nacional quinze medidas para o combate à corrupção no Brasil, cujo destaque foi “A alteração da Lei da Ficha Limpa para estabelecer como
hipótese de inelegibilidade a não aplicação pelos gestores públicos
dos valores constitucionais mínimos em Educação”.
Justifica-se, portanto, a evolução do meu entendimento.
Seguindo-se na análise do cumprimento desse limite constitucional,
exponho minha divergência sobre os cálculos da receita utilizados
pela área técnica, senão vejamos:
A defesa vem rebatendo reiteradamente, inclusive em fase do presente recurso, e sob os mesmos argumentos a área técnica mantém a irregularidade, quanto à inclusão na receita dos Fundos dos
recursos advindos de uma indenização ao Município pelos professores cedidos pelo Estado em 2007, conforme termos do Convênio
de Municipalização nº 192/2008, firmado em abril de 2008, que
totalizam o montante de R$614.549,90, resultado da somatória de
R$459.022,67 e R$155.527,23.
O argumento da área técnica se resume no fato de que tais recursos
de Convênios da Municipalização deveriam ser levados a cômputo
como receita do FUNDEB no exercício em que foram efetuados ao
município, neste caso, em 2008, tendo em vista a cláusula 4.5 do
Convênio (fls. 128/138), que obriga o depósito de recursos desta
natureza na conta do FUNDEB.
Verifico que os mencionados recursos, em tese, de natureza vinculada ao Convênio de Municipalização, transmudaram-se para natureza diversa, tendo em vista que se referem a despesas realizadas
com mão de obra dos professores cedidos pelo Estado em 2007,
período anterior ao Convênio firmado com a SEDU, que ocorrera
somente em abril de 2008.
A comprovação de tal entendimento se encontra devidamente explicitado nos ofícios atravessados no âmbito da Secretaria Estadual de
Educação e que foram encartados pelo recorrente às fls. 126/127,
bem como os apresentados em defesa oral (fls. 210 e 214/216).
Assim, embora haja a obrigação de se depositar os recursos de dito
Convênio em conta específica do FUNDEB, neste caso concreto a
justificativa para sua exclusão como receita do FUNDEB está amparada no fato gerador desta receita, que ocorrera com o pagamento
da folha de professores que foram cedidos pelo Estado em 2007 e
pagos com recursos próprios do Município, por terem sido efetuados
em período pretérito à formalização do Convênio.
Também é importante ressaltar que de maio de 2008 em diante
a Conta Convênio Municipalização não existia mais, e os recursos
repassados pelo Estado para pagamento dos professores a partir
deste exercício eram efetuados na conta direta do FUNDEB, considerando a contagem dos alunos da Rede Estadual no censo Escolar
do Município.
Deste modo, fato incontroverso é que a restituição pelo Estado em
2008 se deu em razão dos valores despendidos pelo Município quando do pagamento da folha do magistério, antes da formalização do
instrumento de Convênio, o que desobriga o seu depósito na conta
do FUNDEB, nos termos do dito instrumento, desvinculando esta
receita a esta conta específica.
Há de se observar, ainda, os esclarecimentos prestados pela recorrente, contido às fls. 198/199 do Memorial, no qual corrige as informações quanto ao montante de receita de R$ 614.549,90.
Ainda segundo as razões recursais, a quantia de R$ 459.022,67,
enviada em 02.05.2008, era efetivamente para cobrir despesas
de 2007, enquanto o montante de R$155.527,23, enviado em
10.10.2008, era para cobrir a folha de pagamento dos quatro primeiros meses de 2008, mas antes do Convênio firmado (janeiro a
abril).
Diante do contexto fático probatório encontrado nestes autos,
reconheço que o cálculo deve ser refeito, excluindo o valor de
R$614.549,90 da receita do FUNDEB, valores atinentes à despesa
de folha de pagamento realizada antes da concretização do Convênio
(maio de 2008), resultando em uma receita de R$5.742.477,23,
como fora computada no Anexo II – Resumo Geral da Receita, disposto na PCA (fls. 23 do processo em apenso), reproduzida em fase

www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 4 de outubro de 2016
recursal às fls. 122.
Assim, o gasto com os profissionais do magistério atinge o percentual de 65,79%, resultado da divisão entre a despesa de R$
3.777.730,57 e a receita de R$ 5.742.477,23, em obediência ao
dispositivo constitucional contido no art. 60, inciso XII, da ADCT.
3. CONCLUSÃO:
Pelo exposto, divergindo respeitosamente do Em. Relator, voto para
que o Colegiado adote a seguinte decisão:
I – Conhecer e dar provimento ao presente Recurso de Reconsideração, na forma do artigo 161 e ss. da Lei Orgânica desta Corte,
com a reforma do Parecer Prévio TC - 039/2010, exarado no Processo TC 1793/2009, recomendando ao Legislativo municipal a APROVAÇÃO das contas do Município de Fundão, relativas ao exercício
de 2008, sob a responsabilidade da Sra. Maria Dulce Rudio Soares,
com fundamento no art. 80, I, da LC 621/2012.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
VOTO
Na 25ª Sessão Ordinária do Plenário, o Conselheiro Rodrigo Flavio
Freire Farias Chamoun solicitou vista do presente processo, para
melhor conhecer o voto deste Relator e proferir voto-vista.
Assim, após análise dos autos, proferiu voto vista divergindo deste
Relator, no que diz respeito à aplicação do princípio da insignificância, entendendo pela impossibilidade de utilização do princípio da
bagatela ou da insignificância para relevar a não aplicação mínima
de gasto de pessoal dos profissionais do magistério da Educação
Básica, como o presente caso concreto.
Divergiu, ainda, no que se refere aos valores repassados pelo Estado através do Convênio de Municipalização, como não sendo receita do FUNDEB, devendo ser excluído do cálculo, culminando no
percentual de 65,79% de gastos do FUNDEB com profissionais do
magistério, no município de Fundão, exercício de 2008.
Pois bem. Diante da fundamentação técnica apresentada no voto
vista, entendo pertinente acolher parcialmente tal fundamentação, no sentido de não computar a receita referente ao Convênio
de Municipalização das escolas estaduais, como sendo receita do
FUNDEB. Desta feita, no tocante a este ponto, corroboro o entendimento exarado no voto vista, devendo ser considerado o percentual
de 65,79% dos recursos do FUNDEB com os profissionais do magistério, durante o exercício de 2008, no município de Fundão.
Diante disso, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância no presente caso, uma vez que se cumpriu o percentual
legal estabelecido. Entretanto, com a devida vênia, registro que,
embora não seja mais necessária à utilização do referido princípio
no caso em tela, mantenho minhas convicções quanto à possibilidade de sua aplicação, ainda que sejam em situações de não cumprimento de limites mínimos, devendo sempre considerar as especificidades de cada caso concreto.
Face o exposto, acompanho parcialmente o voto vista, mantendo
o meu posicionamento concernente à possibilidade de aplicação do
princípio da insignificância, levando-se em conta as peculiaridades
de cada caso concreto.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
VOTO-VISTA
1- RELATÓRIO
Com o propósito de examinar de forma mais detida a matéria em
discussão, particularmente nos pontos que divergem do entendimento da área técnica deste Tribunal e do Parecer do Órgão Ministerial, pedi vista dos presentes autos, o que me permitiu elaborar
o voto que neste instante submeto a este Plenário, precedido do
breve relatório.
Inicialmente, assinalo que os presentes autos cuidam de Recurso de
Reconsideração interposto pela Senhora Maria Dulce Rúdio Soares,
em face do Parecer Prévio TC - 039/2010, exarado no Processo TC
1793/2009, que trata de Prestação de Contas Anual – Prefeitura
Municipal de Fundão, referente ao exercício de 2008, de responsabilidade da referida recorrente, no qual o Tribunal recomendou ao
Legislativo Municipal a rejeição das contas apresentadas, tendo em
vista o descumprimento do limite percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) do FUNDEB na remuneração dos profissionais do
magistério da Educação Básica, em infringência ao artigo 60, inciso
XII do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Da análise do presente Recurso, concluiu a 8ª Controladoria Técnica por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos
termos da Instrução Técnica de Recurso – ITR n° 06/2011 (fls.
156/158), respaldados no opinamento técnico-contábil da 4ª Controladoria Técnica, que se deu através da Manifestação Contábil de
Recurso – MCR n° 01/2011 (fls. 145/152), e no mesmo sentido
o Ministério Público Especial de Contas, por intermédio do PPJC
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1710/ 2011 (fls. 163/171).
Em razão da defesa oral apresentada, os autos foram remetidos
à área técnica que manteve a posição incialmente adotada (MTD
19/2014 – fls. 220/226 e ITD 7/2014 – 228/231), respaldada
na constatação de que a recorrente, em sede de sustentação oral,
não trouxe fato ou argumento relevante que possa levar à alteração
do posicionamento expresso por meio da Manifestação Técnica de
Recurso – MCR nº 01/2011, posição esta ratificada pelo Ministério
Público Especial de Contas, por intermédio do PPJC 3043/ 2014
(fls. 234).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados ao Relator que, invocando a aplicação do princípio da insignificância para afastar a
aplicação do artigo 212 da Constituição Federal, proferiu voto às fls.
242 e ss. divergindo da área técnica e do Ministério Público Especial
de Contas, conforme transcrição:
“DECISÃO
Diante de tudo o que foi exposto, CONHEÇO o presente Recurso
de Reconsideração, na forma do artigo 161 da Lei Orgânica desta
Corte e quanto ao mérito, divergindo do entendimento da Secretaria
de Controle Externo e Ministério Público Especial de Contas, DOU
PROVIMENTO PARCIAL para que o Plenário adote a seguinte decisão:
I – Seja emitido parecer prévio recomendando ao Legislativo municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do Município
de Fundão, relativas ao exercício de 2008, sob a responsabilidade
da Sra. Maria Dulce Rudio Soares, com fundamento no art. 80,
II, da LC 621/2012.
II - Seja encaminhada ao atual gestor, a seguinte DETERMINAÇÃO:
Que seja cumprido o limite legal estabelecido na Lei disposto no art. 22 da Lei 11.494/2007, sob pena de, em caso de
reincidência, ser emitido parecer prévio recomendando a rejeição de suas contas.
Dê-se ciência as partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se”.
Ato contínuo foi concedida vista dos autos ao Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun que proferiu o voto vista 054/2016
(fls. 156 e ss), contestando a tese de aplicação do princípio da insignificância para afastar a aplicação do artigo 212 da Constituição Federal bem como, expos sua divergência sobre os cálculos realizados pela área técnica para apurar o percentual mínimo estabelecido
para a remuneração do magistério (Artigo 60, inciso XII, do ADCT
da Constituição da República de 1988) conforme parte dispositiva
que ora transcrevo:
Diante do contexto fático probatório encontrado nestes autos,
reconheço que o cálculo deve ser refeito, excluindo o valor de
R$614.549,90 da receita do FUNDEB, valores atinentes à despesa
de folha de pagamento realizada antes da concretização do Convênio
(maio de 2008), resultando em uma receita de R$5.742.477,23,
como fora computada no Anexo II – Resumo Geral da Receita, disposto na PCA (fls. 23 do processo em apenso), reproduzida em fase
recursal às fls. 122.
Assim, o gasto com os profissionais do magistério atinge o percentual de 65,79%, resultado da divisão entre a despesa de R$
3.777.730,57 e a receita de R$ 5.742.477,23, em obediência ao
dispositivo constitucional contido no art. 60, inciso XII, da ADCT.
3. CONCLUSÃO:
Pelo exposto, divergindo respeitosamente do Em. Relator, voto para
que o Colegiado adote a seguinte decisão:
I – Conhecer e dar provimento ao presente Recurso de Reconsideração, na forma do artigo 161 e ss. da Lei Orgânica desta Corte,
com a reforma do Parecer Prévio TC - 039/2010, exarado no Processo TC 1793/2009, recomendando ao Legislativo municipal a APROVAÇÃO das contas do Município de Fundão, relativas ao exercício
de 2008, sob a responsabilidade da Sra. Maria Dulce Rudio Soares,
com fundamento no art. 80, I, da LC 621/2012.
Vitória/ES, 27 de julho de 2016.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
Devolvidos os autos o Relator proferiu seu voto (fls. 164/165) acompanhando o voto vista do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun no tocante à divergência sobre os cálculos realizados pela área técnica para apurar o percentual mínimo estabelecido
para a remuneração do magistério (Artigo 60, inciso XII, do ADCT
da Constituição da República de 1988), conforme parte dispositiva
que ora transcrevo:
Pois bem. Diante da fundamentação técnica apresentada no voto
vista, entendo pertinente acolher parcialmente tal fundamentação, no sentido de não computar a receita referente ao Convênio
de Municipalização das escolas estaduais, como sendo receita do
FUNDEB. Desta feita, no tocante a este ponto, corroboro o entendi-
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mento exarado no voto vista, devendo ser considerado o percentual
de 65,79% dos recursos do FUNDEB com os profissionais do magistério, durante o exercício de 2008, no município de Fundão.
Diante disso, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância no presente caso, uma vez que se cumpriu o percentual
legal estabelecido. Entretanto, com a devida vênia, registro que,
embora não seja mais necessária à utilização do referido princípio
no caso em tela, mantenho minhas convicções quanto à possibilidade de sua aplicação, ainda que sejam em situações de não cumprimento de limites mínimos, devendo sempre considerar as especificidades de cada caso concreto.
Face o exposto, acompanho parcialmente o voto vista, mantendo
o meu posicionamento concernente à possibilidade de aplicação do
princípio da insignificância, levando-se em conta as peculiaridades
de cada caso concreto.
Vitória/ES, 16 de agosto de 2016.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
É o relatório.
2- FUNDAMENTAÇÃO
Cabe esclarecer inicialmente que corroboro com o entendimento do
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun que proferiu
o voto vista 054/2016 (fls. 156 e ss), contestando a tese de aplicação do princípio da insignificância para afastar a aplicação do artigo
212 da Constituição Federal.
Não obstante, vale ressaltar que no mesmo voto vista (054/2016),
que fora encampado parcialmente pelo Relator, o Conselheiro expos
sua divergência sobre os cálculos realizados pela área técnica para
apurar o percentual mínimo estabelecido para a remuneração do
magistério (Artigo 60, inciso XII, do ADCT da Constituição da República de 1988)
Saliento que os cálculos realizados pela área técnica obedecem a
padrões técnicos estabelecidos pela legislação e alcançam indistintamente a todos os jurisdicionados.
Ao estabelecer metodologia diversa em nossos gabinetes que, aparentemente, pode não estar amparada nos referidos padrões e não
alcançar a todos os jurisdicionados, colocamos em risco a aplicação
do princípio da impessoalidade, dentre outros, que deve permear
todas as nossas ações.
Se o propósito é mudar a metodologia para apurar o percentual mínimo estabelecido para a remuneração do magistério, entendo que
este não é o melhor caminho a ser trilhado.
Ressalto contudo, que eventuais erros, quando constatados, devem
ser apontados e corrigidos pela área técnica para que não se perpetue.
3- DISPOSITIVO:
Assim, diante dos fundamentos fáticos e de direito aqui expendidos,
pedindo vênia por divergir do que propõem o eminente Relator,
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER , e o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, VOTO no sentido de que o Colegiado adote a seguinte decisão:
3.1- Converta o feito em diligência, encaminhando os autos à
área técnica para que, no prazo de 30 (trinta) dias, possa referendar
os cálculos apresentados pelo Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun no voto vista 054/2016 (fls. 156 e ss), com a análise
sobre a contabilização dos recursos do FUNDEB, conforme manifestação oral do relator.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-06494/2010,
DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 34ª sessão ordinária do Plenário, realizada no dia
vinte e sete de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
nos termos do voto-vista do conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, encampado pelo relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner, conforme manifestação em sessão, constante das notas
taquigráficas da discussão processual que integram esta decisão,
converter o feito em diligência, encaminhando os autos à área
técnica para que, no prazo de 30 (trinta) dias, possa referendar os
cálculos apresentados pelo Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun no voto vista 054/2016, com a análise sobre a contabilização do valor repassado à prefeitura, via contrato, referente aos
recursos do Fundeb.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL OCORRIDA NA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA:
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Sobre
o princípio da insignificância, defendemos aqui, e continuamos defendendo. Entretanto, o próprio presidente - na sessão em que esse
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processo foi em pauta - falou que se prevalecesse o voto do conselheiro Rodrigo Chamoun, que havia uma alteração de cálculo, então
seria irrelevante discutir o princípio da insignificância. No tocante à
questão que o conselheiro Ranna coloca sobre os cálculos, sugiro
que ouça o conselheiro Rodrigo Chamoun, que foi quem levantou
essa questão aí. Mas, de qualquer maneira, a questão levantada
pelo conselheiro Chamoun é uma questão conceitual dos cálculos,
que é o seguinte: S.Ex.ª entende que aquele valor repassado à prefeitura não deveria fazer parte do Fundeb. Porque seria uma verba
separada, porque o estado e a prefeitura fizeram por um contrato
particular, que deveria fazer parte do Fundeb, mas não é uma questão pública. Então, nesse caso, o conselheiro entendeu que aquele
valor não faria parte do Fundeb. Então, houve uma definição conceitual. Devolver à área técnica sem uma definição conceitual do
que entendemos aqui, se aquilo faria parte ou não... Porque aqui é
uma questão conceitual; se faz parte ou não do Fundeb é relação
contratual. Quer dizer: o estado repassou um dinheiro ao município,
e de maneira contratual definiu que faria parte do Fundeb. Poderia
ou não fazer parte do Fundeb por uma relação contratual ou só a
lei poderia definir qual a base de cálculo do Fundeb? Essa é a divergência que vi.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Acho que o conselheiro Ranna está propondo uma padronização de conduta. Quando verificarmos em nossas pesquisas, no
gabinete, equívoco em cálculo, que nesse caso não é, é uma questão de interpretação que, por consequência, há um novo cálculo,
obviamente, que é uma consequência lógica. Mas, o que o conselheiro Ranna falou ao final de seu voto, acho que é: quando identificar tais inconsistências e fizer os cálculos no gabinete, que faça
uma diligência sempre à área técnica - que pode até concordar com
os cálculos. Se não concordar, vamos aqui decidir. Acho prudente,
não vejo problema nisso.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - Até entendo a preocupação do conselheiro Domingos, e reforço, independente de cálculo e até de metodologia, porque às vezes
a metodologia aplicada pode ter algum equívoco. Então, voltando
à área técnica, esse equívoco pode ser corrigido, não só para esse
caso concreto, mas para os demais.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Senhor
Presidente, nesse caso, entendo que pode devolver à área técnica,
mas precisaríamos ter uma definição conceitual. Ou então, questionar com a área técnica qual a opinião sobre essa questão conceitual,
se essa verba relativa ao contrato incorpora ou não. Se incorporar,
existe um cálculo; se não incorporar, o cálculo é outro. Ou, então,
pode trazer os dois cálculos, já que vamos decidir aqui depois. Mas,
de certa forma, tem que ter uma definição disso, ou agora ou posterior.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO - É o que estou propondo, que a área técnica faça essa análise,
depois vá ao Ministério Público e volte para ser analisada pelo plenário.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Tudo
bem! Então, concordo que retorne à área técnica, mas que se pronuncie sobre essa questão do cálculo feito, dessa divergência conceitual, também.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Na câmara, decidimos assim: fizemos um cálculo no gabinete e o conselheiro Ranna sugeriu que fosse enviado à área técnica; a área técnica concordou com o cálculo, passou pelo Ministério
público e voltou. Acho que a proposta aí não é nem muito focada
no caso concreto, é mais focada na atuação dos demais, porque
nos deparamos com cálculos todos os dias em todos os processos.
Parece...
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Há uma proposta de baixar em diligência para
verificação do...
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN - Mais do que isso, que se faça isso em todos os processos
que encontrarmos esse tipo de inconsistência ou de discordância. É
isso que vossa excelência propõe.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Certo!
Mas nesse caso aí estou levantando de novo essa questão conceitual aí; então, para a área técnica se pronunciar sobre essa questão
também. Se isso aqui integra ou não. Está ok, então! Mas quando
chegar aqui se novamente divergirmos da área técnica, aí tem que
mandar os dois cálculos ou... Concordo! (final)
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DECISÃO – PLENÁRIO 02780/2016-1
PROCESSO TC-2536/2016-1
Responsáveis: Gilson Daniel Batista, Gabriela Siqueira de Souza e
Nelson da Silva Naves
Procurador: Guilherme Siqueira
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO –
REPRESENTENTE: COUT LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA.-ME –
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA – 1)
CONHECER – 2) INDEFERIR CAUTELAR E SUBMETER AO RITO
ORDINÁRIO – 3) NOTIFICAR – PRAZO: 10 DIAS – 4) DAR
CIÊNCIA – 5) À ÁREA TÉCNICA.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
O processo versa sobre Representação com Pedido de Medida Cautelar, em desfavor da Prefeitura Municipal de Viana, cujo representante, a empresa Cout Locações e Serviços LTDA – ME, requer
anulação da sessão de abertura da Concorrência Pública nº
004/2016, realizada naquela Prefeitura em 08/04/2016, tendo
por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU
ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,
REFORMAS E PEQUENAS OBRAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE VIANA, como pode
ser verificado no Edital encartado às fls. 38/104, que acompanha
a peça inicial.
Em suma, o representante alega exigências editalícias indevidas
como:
Item 3.3.5 do Edital: que não permitem a participação de empresas
que estejam sob falência, dissolução ou liquidação (Lei 11.101/2005
que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do
empresário e da sociedade empresária);
Item 6.4.1 do edital: que exige a comprovação da empresa possuir
em seu quadro técnico um engenheiro eletricista; ou profissional
equivalente, com atribuições compatíveis, na forma da legislação
em vigor.
Inicialmente foi aberto prazo para que o patrono da empresa representante, Dr. Guilherme Siqueira, viesse aos autos para providenciar a assinatura da peça inicial, e para tanto foi o mesmo notificado, conforme DECM 350/2016 e Termo de Notificação nº 702/2016,
encartados às fls. 108/110.
Nesse passo, o Núcleo de Controle de Documentos informou que não
constava no sistema e-tcees documentação protocolada em nome
do Sr. Guilherme Siqueira em alusão ao Processo TC 2536/2016
(fls. 118), seguida da informação prestada pela SGS quanto ao prazo de cumprimento da DECM 350/2016, vencido em 30/05/2016
(fls. 119).
Os autos foram encaminhados ao Gabinete da Relatora, na ocasião,
Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas que decidiu monocraticamente:
(...)
Antes da análise da medida acautelatória pleiteada, DECIDO, com
fundamento no art. 307, § 1º, da Resolução TC n. 261/20131,
NOTIFICAR, em caráter de urgência, os senhores GILSON DANIEL
BATISTA (Prefeito em exercício), GABRIELA DIQUEIRA DE SOUZA (Secretária Municipal de Obras) e NELSON DA SILVA NAVES
(Presidente da Comissão Permanente de Licitação) para, no prazo
de 5 (cinco) dias improrrogáveis, prestar informações acerca dos
questionamentos ao Edital de Concorrência Pública n.º 004/2016,
especialmente quanto ao pedido de suspensão cautelar, e para que
encaminhem cópia integral do processo licitatório.
Os senhores Gilson Daniel Batista, Gabriela Siqueira de Souza e
Nelson da Silva Naves foram notificados e apresentaram peça comum para esclarecimentos (fls.136/149), acompanhado de documentos relativos ao processo licitatório (fls.150/2104).
A fim de que fosse analisada a documentação enviada pelo interessado, o feito foi encaminhado para Secex/Denúncias, sendo posteriormente encaminhado a pedido para a Secex/Engenharia, para
análise e instrução, por se tratar de assunto afeto a esta Secretaria,
que ao final apresentou a seguinte proposta de encaminhamento,
através da Manifestação Técnica de fls. 2108/2142:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Encaminham-se os autos à consideração superior propondo:
Conhecer da representação, haja vista o atendimento aos requisitos
dispostos no Art. 177 do RITCEES.
Indeferir a medida cautelar pretendida;
Manter o processo em rito sumário;
Promover a oitiva das partes;
É o relatório. Passo à análise.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
II.1 – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA REPRE-
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SENTAÇÃO:
A matéria em análise está inserida na competência desta Corte de
Contas, bem como se refere à responsável sujeito à jurisdição deste
Tribunal. A representação está redigida em linguagem clara e objetiva, contendo o nome legível do representante, sua qualificação e
endereço, bem como se encontra acompanhada de documentação
comprobatória dos indícios de irregularidade, devendo ser conhecido, em atendimento aos requisitos previstos no art. 177 e incisos,
do Regimento Interno do TCEES, in verbis:
“Art. 177. 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”.
No que tange à constatação da ausência de assinatura do preposto
da representante na peça inicial, verifico que muito embora tenha
sido observada esta falha, a inicial veio acompanhada de procuração (fls. 26/27), com a qual o representante da empresa autora desta representação (COUT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
- CNPJ 10.968.607/0001-13), constituiu o Sr. Guilherme Siqueira
como seu procurador.
Desse modo, entendo que estão presentes os requisitos e formalidades para o recebimento deste expediente como Representação
em face de licitação, ato e contrato, na forma preconizada no art.
101, da Lei Complementar nº 621/2012.
II.2 – DA MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA:
De acordo com o relato da petição inicial, eram duas as irregularidades constatadas no processo licitatório - Concorrência Pública
nº 04/2016:
Item 3.3.5 do Edital: que não permitia a participação de empresas
que estejam sob falência, dissolução ou liquidação (Lei 11.101/2005
que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do
empresário e da sociedade empresária);
Item 6.4.1 do edital: que exige a comprovação da empresa possuir
em seu quadro técnico um engenheiro eletricista; ou profissional
equivalente, com atribuições compatíveis, na forma da legislação
em vigor.
Todavia, após análise pela área técnica desta Corte, através da Manifestação Técnica encartada às fls. 2108/2142, foi levantada mais
uma irregularidade, qual seja, a inobservância aos princípios de
publicidade, isonomia e da proposta mais vantajosa para a
Administração.
Pois bem.
Passo à análise individual das inadequações do Edital representadas
para verificação da verossimilhança do direito alegado, bem como
da presença do periculum in mora, para me certificar sobre a concessão ou não da medida cautelar requerida:
Da vedação à participação de empresas sob falência e da
exigência de certidões às sociedades por ações
O representante alega que o Edital proibia a participação de empresas que estejam sob falência, dissolução ou liquidação, tendo em
vista a cláusula editalícia que segue:
(...)
3.3.5 Empresas que estejam sob falência, dissolução ou liquidação (Lei 11.101/05 que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária);
(...)
Também em outra cláusula, o Edital obrigava para qualificação econômico-financeira a apresentação de certidões negativas às sociedades por ações, conforme segue:
(...)
6.2. Qualificação econômico-financeira
(...)
6.2.2. Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço na forma da Lei 6.404/76,
cópias da publicação de:
(...)
6.2.2.10. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias,
anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.
Em resposta à notificação deste TCEES, os defendentes ressaltam
que estariam cumprindo o que determina o inciso II, do artigo
31, da Lei 8.666/93, bem como em cumprimento ao art. 52,
da Lei nº 11.101/2005, que preceitua a impossibilidade de
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empresas em recuperação judicial contratarem com o Poder
Público.
Estas são as normas, in verbis:
Lei 8.666/93
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
II – certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física;
Lei nº 11.101/2005
Art. 52 Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e,
no mesmo ato:
II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para
contratação com o Poder Público.
Além disso, o Presidente da 2ª CPL é afirmativo no sentido de que
há impedimento legal para contração de empresas em recuperação
judicial com o poder público, muito embora tal posicionamento seja desvinculado, em parte, das condições do Edital nº
004/2016, que proibia a participação somente de sociedades de
ações naquela condição econômica.
Observa-se, entretanto, da ata da sessão de abertura e julgamento
das propostas (fls. 2067), que a empresa RDJ Engenharia Ltda.
foi habilitada, embora nas documentações de habilitação a mesma
tenha apresentado certidão positiva (fls. 656/660) onde consta
registro de processos de natureza “recuperação judicial e extrajudicial (falência e concordata)” e também certidão emitida pela
13ª Vara Cível Especializada Empresarial, de Recuperação Judicial
e Falência (fls. 661).
Neste caso, verifico que a 2ª CPL não somente deixou de prestar
as informações necessárias ao esclarecimento dos termos do Edital
nº 004/2016 ao ora representante, quando de sua impugnação,
como também nestes autos trouxe argumentos de defesa destoantes sobre o assunto, de um lado afirmando que há impedimento
legal para contração de empresas em recuperação judicial com o
poder público, e por outro, habilita neste certame a empresa RDJ
Engenharia Ltda., com a apresentação de certidão positiva de recuperação judicial e extrajudicial.
Neste cenário, vislumbro que realmente houve restrição à competitividade do certame, vez que assim como o representante, outras
empresas podem ter sido indevidamente alijadas deste procedimento, em razão do que dispõe os itens 3.33.5 e 6.2.2.10 do Edital
em comento.
Por fim, há de se destacar a posição deste Tribunal sobre a matéria,
através de julgados mais recentes (Acórdão 01/2013 – processo TC
6947/2012), bem como do Parecer Consulta TC-008/2015 – Plenário, cujos termos foram desobedecidos em parte no caso concreto,
conforme trecho final desta peça consultiva que passo a reproduzir:
(...)
a) É possível que a Administração Pública, a seu critério, não exija
no edital de licitações alguns dos documentos previstos no artigo
31, da Lei nº 8.666/93, como por exemplo, o previsto no inciso II
(certidão negativa de falência ou concordata), que hoje pode ser
interpretado no sentido de abranger a certidão negativa de recuperação judicial.
b) Caso, no entanto, a Administração Pública exija como um dos
requisitos para a qualificação econômico-financeira, a certidão negativa de recuperação judicial, esta deverá ser apresentada pelos
licitantes.
c) Ressalta-se, contudo, que a Administração Pública não poderá
fazer restrição total no edital licitatório acerca da possibilidade de
empresas em recuperação judicial participarem do procedimento
licitatório. Isso porque, caso a Administração Pública exija no edital
de licitação a certidão negativa de recuperação judicial, a empresa
que apresentar certidão positiva, poderá participar, desde que o
juízo em que tramita o procedimento da recuperação judicial certifique que a empresa está apta econômica e financeiramente a suportar o cumprimento de um futuro contrato com a Administração
pública, levando em consideração o objeto a ser contratado.
Também foi alegado que o Edital de Concorrência Pública nº
04/2016 trazia em seu bojo, no item 6.4, a exigência de engenheiro eletricista, bem como atestado técnico operacional e profissional,
conforme transcrição a seguir:
6.4.1. Comprovante de registro de Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), da empresa e de seus responsáveis técnicos, sendo
que os profissionais indicados serão os responsáveis técnicos para acompanhamento dos serviços, objeto desta licitação:
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01 (um) Engenheiro Civil; ou profissional equivalente, com atribuições compatíveis, na forma da legislação em vigor;
01 (um) Engenheiro Eletricista; ou profissional equivalente,
com atribuições compatíveis, na forma da legislação em vigor.
6.4.2. Atestado (s) em nome da licitante, emitido (s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução dos
serviços de características semelhantes e quantidade equivalente
ou superior com o objeto desta licitação; (serviço de manutenção, reformas e pequenas obras em prédios público, praças,
vias e logradouros)
6.4.2.1 As características e/ou parcelas de maior relevância técnica
e valor significativo do objeto licitado são:
1) Execução de obras e serviços de manutenção Reformas e
Pequenas Obras em Prédios Públicos, Praças, Vias E Logradouros.
6.4.3. Os Responsáveis Técnicos pela execução dos serviços/
obras, referidos subitem 6.4.1, deste edital, deverá dispor
de Certidões de Acervo Técnico expedidas pelo CREA ou CAU,
apensadas dos respectivos atestados emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado que comprovem à execução
dos serviços de maior relevância técnica ou valores significativos
abaixo discriminados:
Engenheiro Civil:
Execução de obras e serviços de manutenção e/ou construção viária e predial com a comprovação dos seguintes serviços/obras:
Serviço de construção e/ou manutenção de redes de drenagem e
esgoto;
Serviço de pavimentação viária de qualquer natureza (asfalto, poliédrica, concreto, etc.);
Serviço de execução, manutenção ou recuperação de pavimento
asfáltico em CBUQ;
Serviço de concreto, aço e forma;
Engenheiro Eletricista:
Serviços de Instalação de Padrão e Derivação de Ramal de Entrada
de Energia;
Serviços de execução e/ou manutenção de instalações elétricas;
Serviços de instalações de para-raios;
(...)
6.4.3.2. O profissional de nível superior detentor do acervo técnico
poderá ser diretor ou sócio da empresa. Caso não seja, deverá apresentar OBRIGATORIAMENTE os seguintes documentos:
a) Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
da empresa, que conste nome do responsável técnico da empresa;
e
b) Deverá (ao) comprovar seu vínculo com a Proponente, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:
Cópia da Ficha de Registro de Empregados, ou;
Cópia de Carteira de Trabalho contendo as anotações de contrato
de trabalho, ou;
Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social vigente ou
documentos da última eleição de seus administradores devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório Pessoas Jurídicas, no
caso de sócio ou diretor, ou;
Cópia da ART ou RRT de cargo e função, devidamente visada pelo
CREA ou CAU, ou;
Cópia do Contrato de Trabalho ou de Prestação de Serviço, ou;
Através de certidão de registro e quitação no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA-ES ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU/ES, ou;
Outra forma de comprovação, anteriormente não listada,
desde que devidamente prevista pela legislação vigente.
(...)
Observa-se que o reclamante questiona sobre a exigência de engenheiro eletricista pertencente ao quadro técnico da empresa com aquele acervo técnico requisitado e também a exigência de atestado técnico dos serviços de engenharia elétrica
em nome da licitante.
Às fls. 328/331 consta a resposta proferida pelo Sr. Nelson da Silva
Naves, presidente da 2ª CPL, na qual explana apenas sobre as
razões que justificam os requisitos do atestado de capacidade técnica profissional do Engenheiro Eletricista, que em
suma transcrevo:
(...)
DAS RAZOES DE JUSTIFICATIVA
(...)
Desta feita, o valor total da parte de elétrica é de R$183.094,55
(cento e oitenta e três mil, noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) valor um tanto considerável.
Mesmo se fosse um valor irrisório, não se pode ignorar a im-
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portância qualitativa da funcionalidade elétrica para todo o conjunto
da reforma. A relevância da qualificação técnica perpassa por esta
realidade insofismável. Não se avalia somente valores e quantitativos, mas sim o aspecto técnico dos serviços, visando a segurança
durante e após a execução dos serviços.
(...)
Analisando o objeto deste certame, haverá manutenção inclusive em praças públicas, ou seja, local onde brincam crianças. Sem
falar em instalação de para-raios.
(...)
Sobre a questão, a área técnica não entendeu justificada a exigência contida neste Edital, porque a gama de serviços de instalações
elétricas, cuja responsabilidade não poderia ser atribuída ao engenheiro civil, poderia ser executado por empresa subcontratada,
conforme previsão estabelecida na Cláusula Décima Segunda constante na Minuta do Contrato (fls. 306/310 verso).
Também foi aferido pelos técnicos em consulta ao sistema GeoObras, que a exigência de responsável técnico com a especialidade de engenharia elétrica para a contratação em tela,
trata-se de inovação em relação à contratação de objeto semelhante, anteriormente realizado por aquela municipalidade (Contrato nº
19/2011).
Trata o presente tópico de infringência ao art. 30, inciso I, § 2º, da
Lei 8.666/93:
“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á
a:
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega
da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto
da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou
prazos máximos.
(...)
§ 2º - As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no
instrumento convocatório.
Nestas circunstâncias, verifico que não existe fundamentação
técnica que sustente a exigência de engenheiro eletricista responsável técnico, em face da irrelevância material dos serviços
dessa natureza incluídos no objeto, já que do total contratado de
R$5.636.242,40, a parcela de R$183.094,55 se mostra materialmente irrelevante (3,25%), sobretudo, em razão da possibilidade
de subcontratação, caracterizando, com esta exigência, o caráter
restritivo deste certame.
Por fim, afirma a área técnica que, em razão do extrato do Edital
desta Concorrência Pública ter sido publicado sem constar o endereço do sítio eletrônico onde poderiam ser obtidos os documentos
dele constantes, teria sido afrontado o princípio da publicidade.
Ademais foi apontado pelos técnicos que a republicação obrigatória
do Edital não teria sido efetuada quando da retificação da Planilha
Orçamentária (fls. 332), em afronta aos princípios da publicidade e
da isonomia, já que o edital retificado apenas foi encaminhado por
meio de correio eletrônico a 29 empresas que haviam solicitado o
Edital por e-mail (fls. 332 /verso e 333).
Afora tais informações, afirma a área técnica que as ações da Administração aqui descritas teriam concorrido para a ocorrência de
numero reduzido de participantes, pois do total de 29 empresas
que solicitaram o Edital, somente três apresentaram proposta e de
acordo com a ata da sessão (fls. 2067), as três empresas teriam
sido habilitadas: Duto Engenharia Ltda. (R$ 7.490.086,15), RDJ
Engenharia Ltda. (R$ 5.771.057,42) e Ideal Engenharia Ltda. (R$
5.636.242,40).
Neste aspecto, constatei que o próprio Edital nº 004/2016 previa o
sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Viana: www.viana.es.gov.
br, no link “licitações” e/ou no link “Diário Oficial Eletrônico”, para
consecução de cópia do edital, conforme cópia encartada às fls.
272 e ss., entretanto, em seu extrato publicado não existia esta
informação (fls. 312).
Neste caso, portanto, vislumbro que as publicações teriam sido realizadas em direta afronta aos dispositivos legais contidos no art. 21,
§§ 1º e 4º da Lei 8.666/93, in verbis:
“Art. 21 Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora
realizadas no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:
§ 1º - O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas
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as informações sobre a licitação.
(...)
§ 4º - Qualquer modificação no edital exige divulgação pela
mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.” (grifei)
Quanto à participação de um número reduzido de interessados ao
certame em voga, entendo que não cabe interpretação simplista
para o caso e atribuir a diminuta competitividade do certame, direta
e exclusivamente, às falhas apresentadas no Edital em comento,
isto é uma ilação que não pode ser confirmada.
Contudo, a meu ver se mostra incontroverso que existem falhas
nas publicações do Edital sob análise, em frontal descompasso aos
ditames da lei de licitações e neste sentido entendo que houve ilegalidade na publicidade realizada deste procedimento.
Ultrapassada a análise preliminar dos fatos, e verificada nos itens
expostos a presença de verossimilhança do direito arguido, entendo
pertinente à análise quanto ao requisito – periculum in mora, conforme passo a explanar:
O pedido de medida cautelar em tela visava à anulação da sessão
de abertura do certame e sua suspensão para alteração de exigências às licitantes, ocorre que a representação teria sido protocolada
neste TCEES no dia 13 de abril de 2016, em data posterior à
abertura do procedimento (dia 8 de abril de 2016).
De acordo com a documentação trazida pelos agentes notificados,
naquela sessão foi realizada a habilitação e posteriormente, em 6
de maio de 2016 (fls. 2067) foi realizada a sessão de abertura e
julgamento das propostas. Após a conclusão do procedimento licitatório, foi firmado o Contrato nº 0038/2016, em 8 de junho de
2016 (fls. 2080/2091).
Tais acontecimentos afastam a possibilidade da suspensão de procedimento licitatório já exaurido.
Lado outro, estamos nos referindo a contrato que contempla serviços de manutenção, reformas e pequenas obras em prédios públicos, praças e logradouros, que pela sua essencialidade acarretariam à Administração Municipal, numa eventual paralisação, inúmeros problemas para conservação dos bens públicos.
Com efeito, em que pesem os fundamentos que balizam o entendimento deste Relator em face da verossimilhança do direito alegado,
entendo que a concessão da tutela de urgência neste momento
em que o procedimento licitatório foi concluído, inclusive, com o
contrato já firmado e em execução, seria medida que prejudicaria a
população, em especial, em relação à parcela de serviços relativos
à manutenção corretiva, como justificada no projeto básico daquela
licitação.
Na esteira deste entendimento o fato de não se conceder cautelar
nesta oportunidade, não esgota o objeto da demanda, pois a análise de mérito pode implicar, inclusive, aplicação de sanções aos
responsáveis, a depender da conclusão deste processo pela via ordinária.
Deste modo, com a análise sumária dos pontos elencados e a fase
em que se encontra a contratação advinda do procedimento licitatório ora representado, não vislumbro pertinente à concessão da
medida de urgência requerida em razão da ausência de periculun in
mora e, da mesma forma que se posicionou a área técnica, firmo o
meu entendimento.
III – CONCLUSÃO:
Na forma do exposto, com base na competência outorgada pelo
inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013, e acompanho o
posicionamento técnico, divergindo tão somente no tocante ao rito
processual a ser seguido e VOTO:
1. Preliminarmente, por CONHECER este expediente como Representação, nos termos do art. 101 da Lei Orgânica deste Tribunal;
2. Por INDEFERIR a medida cautelar pretendida, diante da ausência do periculum in mora, com a consequente submissão dos
presentes autos ao rito ordinário, por não preenchimento dos requisitos constantes dos artigos 306 e 376, incisos I e II do RITCEES
(Resolução TC nº 261/2013);
3. Neste momento processual, determinar a oitiva da Sra. Gabriela
Siqueira de Souza, Secretaria Municipal de Obras e do Sr. Nelson da
Silva Naves, Presidente da 2ª Comissão Permanente de Licitação,
para que, no prazo de até dez dias, se pronunciem, nos termos do
artigo 307, § 3º do RITCEES;
4. Cientificar o representante da decisão do Tribunal, nos termos do
artigo 307, § 7º do RITCEES;
5. Após decurso do prazo, conforme art. 125, § 4º, da LC 621/2012,
pela REMESSA dos autos à Secretaria Geral de Controle Externo
para prosseguimento da instrução do feito.
DECISÃO
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Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-02536/20169, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, na 34ª sessão ordinária do Plenário, realizada no
dia vinte e sete de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun:
Preliminarmente, CONHECER este expediente como Representação, nos termos do art. 101 da Lei Orgânica deste Tribunal.
INDEFERIR a medida cautelar pretendida, diante da ausência do
periculum in mora, com a consequente submissão dos presentes
autos ao rito ordinário, por não preenchimento dos requisitos
constantes dos artigos 306 e 376, incisos I e II do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (RITCEES).
Neste momento processual, determinar a oitiva da sra. Gabriela
Siqueira de Souza, secretaria municipal de Obras de Viana, e do sr.
Nelson da Silva Naves, presidente da 2ª comissão permanente de
licitação, para que, no prazo de até 10 (dez) dias, se pronunciem,
nos termos do artigo 307, § 3º do RITCEES;
Dar ciência ao representante da decisão do Tribunal, nos termos
do artigo 307, § 7º do RITCEES;
Após decurso do prazo, conforme artigo 125, § 4º, da Lei Complementar 621/2012, REMETER dos autos à Secretaria Geral de Controle Externo para prosseguimento da instrução do feito.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO – PLENÁRIO 02781/2016-4
PROCESSO TC-06920/2011-5
Recorrente: Gerselei Storck
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO –JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI – DILIGÊNCIA – À SEGEX –
NOTIFICAÇÃO AO GESTOR.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
VOTO
RELATÓRIO
Trata o presente processo do Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Gerselei Storck, em face do Parecer Prévio TC
-048/2011, exarado no Processo TC 2616/2010, que trata de Prestação de Contas Anual – Prefeitura Municipal de Irupi, referente ao
exercício de 2009, de responsabilidade do referido recorrente.
Por meio do citado Parecer Prévio, o Tribunal recomendou ao Legislativo Municipal a Rejeição das contas apresentadas, tendo em vista
as seguintes irregularidades:
1.1. Déficit Orçamentário - infringência ao artigo 1º, §1º da Lei
Complementar nº 101/2000;
1.2. Divergência entre o valor do extrato bancário e o valor registrado na Conciliação Bancária em dezembro de 2009 - infringência
ao art. 85 da Lei nº 4.320/64;
1.3. Falta de comprovante da legalidade e motivação para Baixa de
Bens Móveis por Inservibilidade, no valor total de R$ 210.504,66 infringência aos artigos 94, 95 e 96 da Lei nº 4.320/64;
1.4. Descumprimento do limite constitucional na aplicação mínima
de recursos na remuneração dos profissionais do Magistério – infringência ao artigo 60, inciso XII do Ato de Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal (alterado pela Emenda Constitucional nº 53/2006).
Inconformado, o Sr. Gerselei Storck interpôs o presente Recurso,
que foi analisado pela então 3° Secretaria de Controle Externo, por
meio da Manifestação Contábil de Recurso – MCR n° 06/2014, que
entendeu pelo afastamento tão somente uma irregularidade: “Déficit Orçamentário - infringência ao artigo 1º, §1º da Lei Complementar nº 101/2000”.
Após, a 8ª Secretaria de Controle Externo, através da Instrução
Técnica de Recurso– ITR n° 06/2011, opinou no mesmo sentido da
MCR n.º 06/2014, concluindo pelo conhecimento do e no mérito dar
parcial provimento, afastando a irregularidade constante do item
1.1 v. do parecer prévio recorrido e mantendo inalterados os demais
capítulos do decisum, com a deliberação no sentido de recomendar
ao Legislativo Municipal a Rejeição das contas apresentadas, o que
foi seguido pelo Ministério Público de Contas, através do Procurador
Dr. Luciano Vieira, conforme parecer de fl. 80.
Em síntese, é o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Versam os autos acerca de Recurso de Reconsideração interposto
por Gerselei Storck, em face do Parecer Prévio TC - 048/2011, que
recomendou ao Legislativo municipal a Rejeição das Contas relativas ao exercício de 2009.
Preliminarmente, verifico que o presente recurso tem previsão nos
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artigos 164 e 165 da Lei Complementar n° 621/2012, estando as
formalidades elencadas nos artigos 405 e 406 do Regimento Interno
deste Tribunal, devidamente satisfeitas.
Doravante, passo a análise das irregularidades descritas na Instrução Técnica Conclusiva – ITC 804/2011 de forma individualizada.
Déficit Orçamentário
Conforme consta do RTC 119/2010, nos autos do processo de Prestação de Contas TC 2616/2010, com base na análise do balanço
orçamentário, o corpo técnico constatou um déficit orçamentário,
por terem sido as receitas arrecadadas inferiores as despesas executadas.
Contudo, em sede de recurso, a área técnica após nova análise
constatou que o déficit existente foi em razão de atraso no repasse
de recursos de convênio, sendo os respectivos valores empenhados
e liquidados no exercício de 2009 e inscritos em restos a pagar.
Assim, em 2010 com o recebimento dos referidos recursos, foram
efetuados os devidos pagamentos. Nesse sentido, opinou pelo afastamento dessa irregularidade.
Compulsando os autos, especificamente os documentos acostados
no presente recurso, bem como as novas ponderações exaradas
pelo corpo técnico, entendo que a questão foi devidamente saneado, inexistindo déficit orçamentário. Portanto, coaduno com o opinamento do corpo técnico, para que seja afastado este indicativo
de irregularidade.
Divergência entre o valor do extrato bancário e o valor registrado na conciliação bancária em dezembro de 2009.
A análise técnica conclusiva entendeu que apesar de ter sido encaminhado o Fluxo de Caixa Contábil na prestação de contas, demonstrando saldo de R$ 1.218,80 (mil duzentos e dezoito reais e oitenta
centavos) na Conta da CEF nº 6720001-0, não foi apresentado o
extrato da referida conta demonstrando o saldo em 31/12/2009,
razão pela qual consideraram como não atendido este item da citação. Na fase recursal o Recorrente não apresenta alegações nem
documentos sobre esta irregularidade. Assim, a área técnica opina
pela manutenção do indicativo de irregularidade, vez que não foi
apresentado pelo defendente o extrato bancário que comprova o
saldo da Conta da CEF nº 6720001-0, na data de 31/12/2009.
Examinando os autos da Prestação de Contas (TC 2616/2010), verifico que, de fato, existia um saldo na conta contábil no montante
de R$ 1.218,80 (mil duzentos e dezoito reais e oitenta centavos)
(fls. 382), no período de 31/12/2009, e à fl. 383 do referido processo consta extrato bancário com saldo em conta CEF no valor
idêntico ao saldo da conta contábil, todavia, com data de referencia
29/03/2010.
Nesse sentido, ainda que seja no primeiro trimestre do exercício
seguinte, o valor de saldo na conta bancária mostra–se em consonância com o saldo da conta contábil à época, o evidencia que não
houve desvio de recursos públicos.
Portando, tal divergência, em princípio, não seria capaz de macular as contas, uma por ser valor de pequena monta, a saber, R$
1.218,80 (mil duzentos e dezoito reais e oitenta centavos), e ainda,
muito provável que seja decorrente de desencontros de lançamentos, atraso no recebimento do recurso, ou mesmo falha na conciliação. Logo, não seria suficiente para embasar a recomendação de
rejeição das contas, mas sua aprovação com ressalva.
Contudo, não há como este julgador basear suas convicções em
situações possíveis ou hipotéticas, ainda que sejam coerentes. Ou
seja, não há nos autos elementos mínimos que possam sanar ou
elucidar a questão, demonstrando o que ocasionou a divergência
entre o saldo bancário confrontado com o saldo contábil, uma vez
que não apresentou qualquer informação ou mesmo documentos
detalhados em sede de recurso.
Diante de tais considerações, entendo que persiste a divergência,
razão que me motiva a manter esta irregularidade.
Falta de comprovante da legalidade e motivação para Baixa
de Bens Móveis por Inservibilidade no valor de R$ 210.504,66
(duzentos e dez mil quinhentos e quatro reais e sessenta e
seis centavos).
Outro apontamento refere-se ao registro de baixa de Bens Móveis
por Inservibilidade, na quantia de R$ 210.504,66 (duzentos e
dez mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e seis centavos), que consta na “Demonstração das Variações Patrimoniais”,
sem a comprovação da legalidade e motivação para a operação.
O Recorrente sustenta em seu recurso que no exercício de 2009
não houve baixas por inservibilidade, mas baixa de bens móveis em
razão de doação feita pela municipalidade a contribuintes, através
de sorteio realizado pelo Núcleo de Atendimento ao Contribuinte –
NAC. Informa, ainda, que houve alienação de bens móveis, através
de leilão, bem como desvalorização de tais bens móveis (veículos),
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que ensejaram a baixa patrimonial, juntando o respectivo relatório
patrimonial.
Diante de tais justificativas, o corpo técnico realizou nova análise e
entendeu pela manutenção da irregularidade, nos seguintes termos:
MCR 6/2014, fls. 62/65:
“DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES:
(...)
Entretanto, observa-se que o novo demonstrativo apresentado (fls. 5-6) evidencia resultado patrimonial diferente da
DVP encaminhada junto a Prestação de Contas Anual (fls.
69-70), indicando que foram realizadas modificações além
da reclassificação da baixa por inservibilidade.
Quanto à substituição de peças contábeis, vale ressaltar que, todas
as transações no setor público devem ser reconhecidas e registradas integralmente no momento em que ocorrerem. Entretanto,
quando houver a necessidade de efetuar registros extemporâneos estes devem consignar, nos seus históricos, as datas efetivas
das ocorrências e a razão do atraso.
O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros
de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de
critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e evidenciado em notas explicativas. O resultado vai ser
debitado ou creditado diretamente na conta do patrimônio líquido
para que este fato, que tem como fato gerador exercícios anteriores,
não distorça a apuração dos resultados do exercício corrente.
(...)
Diante das normas de contabilidade aplicadas ao registro contábil
das entidades e a elaboração das demonstrações contábeis, pode-se
extrair que as demonstrações contábeis são elaboradas com
base nos registros contábeis, e que esses devem ser realizados
de forma tempestiva, e caso exista a necessidade de retificação de
lançamentos por qualquer motivo, estes devem ser realizados
na data corrente, não sendo possível a elaboração de novas
demonstrações contábeis depois de encerrado um exercício.
Além disso, mais uma vez, o defendente não apresenta nos autos
os dispositivos legais que autorizaram o sorteio e o leilão dos bens
listados às fls. 13-14, limitando-se apenas a apresentar o ofício que
solicita a baixa contábil dos mesmos.
Pelo exposto, opinamos pela manutenção do indicativo de irregularidade.
Em análise detida dos autos, noto que os novos argumentos apresentados estão desacompanhados de documentos comprobatórios
suficientes, não estando demonstrada a legalidade das razões apresentadas como motivação para a baixa patrimonial, razão pela qual
não merecem ser acolhidos.
Ademais, as demonstrações contábeis juntadas evidenciam registros extemporâneos, o que macula a visualização adequada da composição patrimonial, estando em desconformidade com a legislação
aplicável, como bem explanado pela área técnica.
Nesse sentido, persistindo as irregularidades, sem apresentação de
justificativas e elementos probatórios capazes de sanear a questão,
havendo, ainda, descumprimento de preceitos legais, mantenho a
irregularidade.
Remuneração dos profissionais do magistério
Aduz o Recorrente que, no exercício de 2009, o total das receitas efetivamente recebidas pelo FUNDEB somadas aos rendimentos
bancários, totalizou o montante de R$ 3.339.536,55 (três milhões trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e trinta e seis
reais e cinquenta e cinco centavos), juntando novo “Balancete
da Receita Orçamentária” e “Demonstrativos de Distribuição de Arrecadação”.
Informa, também, que o gasto com remuneração dos profissionais
do magistério foi no valor de R$ 2.028.441,29 (dois milhões e
vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e
nove centavos), o que corresponde a 60,74% da receita recebida. Nesse sentido, não haveria infringência do artigo 60, inciso XII,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
da República de 1988.
Face tais alegações, a então 3ª Secretaria de Controle Externo procedeu com a análise e suscitou, preliminarmente, a necessidade de
correção no cálculo do limite de gastos com profissionais do magistério, apurado do RTC 119/2010, em razão de erro na fórmula
que distorceu o valor efetivamente aplicado na remuneração dos
profissionais do magistério. Assim, efetuou novo cálculo, concluindo
que o valor efetivamente aplicado na remuneração de magistério
corresponde a 59,93% e não 52,08%, como outrora apurado no
RTC 119/2010.
No que concerne aos argumentos aduzidos no recurso, entendeu a
área técnica que os novos documentos apresentados foram produzidos de forma tempestiva apenas para justificar o cumprimento do
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limite e suscitam dúvida quanto à veracidade dos valores informados nos demonstrativos, razão pela qual não podem ser aceitos para
substituir as peças contábeis apresentadas à época da prestação de
contas, opinando pela manutenção da irregularidade.
Face tal questão preliminar suscitada, após análise detida dos autos
do processo de prestação de contas, observo o valor outrora apurado pela área técnica, de fato, apresenta uma falha na fórmula e,
consequentemente, no cálculo.
Isso porque, no RTC 119/2010 e na ITC 804/2011, para apuração do valor efetivamente aplicado, considerou-se o valor R$
1.424.759,91 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), efetivamente aplicado na remuneração dos profissionais do magistério do Ensino Fundamental. Todavia, consoante os empenhos
de fls. 201/213, bem como a planilha de fls. 571 o valor correto é
de R$ 1.690.760,06 (um milhão, seiscentos e noventa mil, setecentos e sessenta reais e seis centavos).
Nesse sentido, corroboro o novo valor apurado, bem como o percentual aplicado de 59,93% do recurso do FUNDEB aplicado na remuneração de profissionais do magistério.
Assim, ainda que se tenha corrigido o montante da despesa com
remuneração dos profissionais do magistério, realmente não houve
atendimento ao percentual mínimo legalmente estabelecido. Entretanto, a diferença foi mínima. Caso tivesse o gestor apenas esta
irregularidade, seria cabível um parecer prévio pela aprovação com
ressalvas, a fim de não se mitigar princípios relevantes como a razoabilidade e proporcionalidade.
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, já se posicionou
em processos de prestações de contas, pela possibilidade relevar
diferenças de percentuais pequenos, senão vejamos:
PROCESSO - TC-5806/2013 (APENSO: TC-2184/2011)
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
PUBLICADO EM: 26/01/2015
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2010 - PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA - DETERMINAÇÕES – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS - 1) CONHECER - NEGAR PROVIMENTO - MANTER PARECER PRÉVIO
TC-047/2012.
(...)
Manifesto-me pelo CONHECIMENTO DO RECURSO e no mérito pelo
NÃO PROVIMENTO, mantendo e emissão de PARECER PRÉVIO como
REGULARES COM RESSALVAS, pelos motivos que passo a expor:
“Compulsando os autos, verifico que o gestor entendia inicialmente que houve a aplicação de 26,59%, após a glosa
promovida pela área técnica, houve o entendimento de que
o aplicado efetivamente foi da ordem de 24,94%, no caso
concreto, foi aplicado o princípio da insignificância, em face
do indicie apurado de 0,06%, no voto do então Relator, Conselheiro José Antônio Pimentel e vou manter esse entendimento.”(grifo nosso)
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5806/2013,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um
de outubro de dois mil e catorze, à unanimidade preliminarmente,
conhecer do presente Recurso de Reconsideração, para, no mérito,
por maioria, negar-lhe provimento, mantendo na sua integralidade o Parecer Prévio TC-047/2012, nos termos do voto-vencedor do
Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. (grifos nosso)
Cito, ainda, o processo TC – 4482/2008 em que na época que vigorava a Lei 9.424/1996 e Art. 60 do ADCT (FUNDEF) que exigia o
valor de 15% da receita dos impostos e transferências para ser aplicado no Ensino Fundamental, este Tribunal, analisando as contas
do município de Linhares, exercício 2006, aprovou com ressalvas o
gasto de 14,93%, utilizando-se do Princípio da Insignificância.
PARECER PRÉVIO TC-081/2014 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4482/2008 (APENSOS: 2726/2007)
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
PUBLICADO EM: 01/12/2014
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2006 - PREFEITO:
JOSÉ CARLOS ELIAS - CONTAS IRREGULARES - PARECER
PELA REJEIÇÃO - RECOMENDAÇÃO AO GESTOR - RECURSO
DE RECONSIDERAÇÃO – 1) PROVIMENTO - REFORMULAR PARECER PRÉVIO TC-077/2008 – APROVAÇÃO COM RESSALVA
– 2) RECOMENDAÇÃO – 3) MANTER RECOMENDAÇÕES DO
PARECER PRÉVIO TC-077/2008 – 4) ARQUIVAR.
(...)
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Porém, acerca do item II.6 que trata do descumprimento do limite
constitucional e legal na aplicação do Ensino Fundamental de 15%
da receita bruta de impostos, no exercício de 2006, estabelecido no
caput § 6° do artigo 60 das Disposições Transitórias da Constituição
da República e artigo 1° da Lei 9.424/1996 (vigente à época, sendo
revogado no ano seguinte), este Relator permite discordar daqueles
experts, tecendo considerações acerca daquele tópico o que o
faz nos seguintes termos, valendo-se do princípio da insignificância e sua aplicação no direito administrativo, bem como
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:
Melhor explicando, tem-se que uma análise mais detalhada do sistema jurídico impõe a atenção a vários tipos de normas, que não
decorrem pura, simples e exclusivamente da lei em sentido estrito,
mas também de princípios que preenchem esse sistema, integrando
-o e exercendo a sua função normativa, já reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria.
(...)
No presente caso, o gestor, muito embora tenha cumprido com a
totalidade das normas constitucionais e legais que impõem valores
mínimos e máximos de receita a serem observados no exercício da
gestão do dinheiro público, deixou de alcançar o limite constitucional relativo ao Ensino fundamental previsto no caput do artigo
60 da ADCT da Constituição Federal representando o valor de R$
66.606,31 e percentual de 14,93% da receita bruta de impostos (e
não, o percentual de 15%, vigorante á época) o que, indubitavelmente trata-se de um valor irrisório e insignificante frente a uma
receita de impostos na ordem de R$ 91.656,840,54 (noventa e um
milhões seiscentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e quarenta
reais e cinquenta e quatro centavos), o que justifica a aplicação
do princípio da proporcionalidade a fim de não se cometer
injustiça, nem tampouco demonstrar uma incompatibilidade
da força da reação deste Tribunal de Contas frente ao baixo
grau de lesividade do comportamento censurado.
Feitas todas estas ponderações acerca do Princípio da Insignificância
aplicado ao processo em análise, ao mérito temos que da análise
da Prestação de Contas em tela, observa-se que o não atingimento ao percentual mínimo legal para o Ensino Fundamental (15%), deveu-se EM RAZÃO DO ÍNFIMO PERCENTUAL DE
0,07% A MENOR, UMA VEZ ATINGIDO O PERCENTUAL DE
14,93% de aplicação da receita bruta de impostos do exercício 2006, conforme se verifica da tabela constante no tópico
“Relatório” deste documento. Disto, como o princípio da insignificância (ou razoabilidade) modela a discricionariedade
concedida em favor dos agentes administrativos quando de
sua utilização, analisando o assunto a partir deste dado –
inaplicação de percentual ínfimo para o Ensino Fundamental, podemos concluir pela possibilidade de sua aplicação ao
caso em comento, uma vez verificado que o prejuízo causado
ao bem jurídico tutelado é mínimo, podendo a tipicidade da
conduta ser afastada, sem a cominação de sanções, uma vez
observada à boa-fé do agente público envolvido, aplicando a
medida mais razoável e proporcional que o caso requer.
Do ponderado, considerando os Princípios da Insignificância
e da Razoabilidade e, ainda, a pequena expressividade do
percentual apurado a menor a título de aplicação no Ensino Fundamental, entendo que a impropriedade apurada nos
autos do TC n° 2726/2008 não enseja a rejeição das contas,
com amparo nos vetores interpretativos acima alinhados,
bem como a decisões exaradas por este Tribunal de Contas,
concluindo que a sanção pretendida pela área técnica e pelo
Ministério Público de Contas é desproporcional à infração cometida, não se ajustando ao postulado da justiça, patenteada em orientação emanada dos tribunais superiores, Cortes
de Contas e doutrina aqui citadas.
III – DECISÃO
Diante do exposto, discordando da área Técnica e do Ministério Público de Contas relativamente a Manifestação Técnica MTP 255/2012
(fls. 230/231) que ratifica a Manifestação Contábil de Recurso n°
12/2009 e Instrução Técnica ITR 190/2012 (fls. 233/234) e Parecer
do Ministério Público de Contas de fls. 243/245, ante a constatação de não aplicação de percentual ínfimo relativo ao limite
mínimo do Ensino Fundamental - 0,07%, nos termos da fundamentação esposada no tópico “Fundamentação”, com fulcro
no Anexo Único da Resolução n° 261/2013 e Lei Complementar n°
621/2012 VOTO no sentido do conhecimento do presente Recurso
de Reconsideração e, no mérito, pelo seu provimento, dando pela
1. Exclusão do Parecer Prévio TC 077/2008 dos itens II.1, II.2, II.3,
II.4 e II.5 e II.6 constantes da Instrução Contábil Conclusiva n°
97/2008;
2. Em relação ao item II.6 do Parecer Prévio TC 077/2008 que trata
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da aplicação de limite no Ensino Fundamental, pela recomendação
a Câmara Municipal de Linhares pela APROVAÇÃO DAS CONTAS,
COM RESSALVA, relativas ao exercício de 2006, prestadas pelo Sr.
JOSÉ CARLOS ELIAS, gestor e ordenador de despesas da Prefeitura
Municipal de Linhares.
3. Recomendo, contudo, à atual Administração que aprimore seus
mecanismos de controle de forma a cumprir com rigor o limite constitucional relativo ao Ensino Fundamental. (grifos nosso)
Além disso, em casos como o presente, outros Tribunais de Contas
possuem farta jurisprudência no mesmo sentido:
Tribunal de Contas do Paraná:
PROCESSO Nº: 787539/14
ASSUNTO: RECURSO DE REVISTA
ACÓRDÃO Nº 2965/15 - Tribunal Pleno
RECURSO DE REVISTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2011. CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO
IVAÍ. CONHECIMENTO DO RECURS O E, QUANTO AO MÉRITO,
PARCIAL PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DAS MULTAS CONSUBSTANCIADAS NO ACÓRDÃO Nº 4376/14-S1C
No mérito, razão parcial assiste ao recorrente. Nota-se que conforme mencionado pela unidade técnica o Legislativo de Santa Isabel
do Ivaí possuía o limite de R$ 415.658,31 para gastos com pessoal
e dispendeu R$ 426.735,10, atingindo, assim, 71,87% das receitas
referentes às despesas de pessoal, extrapolando desta forma somente em 1,87% (R$ 11.076,79) o delimitador posto, e 0,82% (R$
69.508,54) para as despesas totais.
Assim, não vislumbro um impacto significativo e, portanto,
apto a ensejar o julgamento pela irregularidade das contas,
com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade devendo o item ser convertido em ressalva ante o baixo
grau de lesividade evidenciado.
Nesse sentido aponto como precedente o Acórdão n.º 2434/12-S2C.
Todavia, mantenho as multas impostas na decisão recorrida, visando incutir efeito pedagógico na condução da gestão da edilidade.
Ante o exposto, divirjo substancialmente dos opinativos da Diretoria
de Contas Municipais e do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas e VOTO pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso
manejado para julgar regulares com ressalvas as contas da
entidade ante o descumprimento não significativo do limite das despesas de pessoal (o art. 29 -A,§1º da CF), e das
despesas totais da Câmara Municipal (art. 29-A, inciso I, da
CF), mantendo- se as multas consignadas no Acordão n.º
4376/14 - Primeira Câmara.
(Recurso de Revista. Processo: 787539/2014. Acórdão: 2965/2015.
Publicado em: 21/07/2015).
Tribunal de Contas de Minas Gerais
Ementa:
PEDIDO DE REEXAME. PREFEITURA MUNICIPAL. PRELIMINAR. ADMISSIBILIDADE. MÉRITO. ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES SEM COBERTURA LEGAL. VALOR REPRESENTA 0,46% DO TOTAL DA RECEITA PREVISTA PARA O
MUNICÍPIO. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO. REFORMA DA
DECISÃO. EMISSÃO DE NOVO PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS 1 - O princípio da unidade orçamentária previsto no art. 2º da Lei nº 4.320/64 e no § 5º do art. 165 da Constituição da República, dispõe que todas as receitas e despesas devem
integrar um documento único, qual seja, a Lei Orçamentária Anual,
não se admitindo a execução orçamentária da Administração Direta
e da Indireta dissociadas. 2 - O valor dos créditos suplementares abertos sem cobertura legal representa apenas 0,46%
(zero vírgula quarenta e seis por cento) do total da receita
prevista para o Município, razão pela qual, invoca-se o princípio da insignificância e razoabilidade e desconsidera-se a
irregularidade. (grifos nosso)
(Pedido de Reexame número: 812448. Publicado em: 20/05/2016)
Por óbvio não se pretende estabelecer um dogma de que é aceitável a aplicação menor do que o mínimo legalmente estabelecido,
evidentemente não. Contudo, sob uma análise pautada pela razoabilidade, entendo que o percentual faltante de 0,07%, para atingir
o mínimo estabelecido, pode ser amparado pelo princípio da insignificância, razão pela qual afasto tal irregularidade.
DECISÃO
Diante de tudo o que foi exposto, CONHEÇO o presente Recurso
de Reconsideração, na forma do artigo 161 da Lei Orgânica desta
Corte e quanto ao mérito, divergindo parcialmente do entendimento
da Área Técnica e Ministério Público Especial de Contas, DOU PROVIMENTO PARCIAL para que o Plenário adote a seguinte decisão:
I – Sejam afastados os Itens 1.1 e 1.4 do Parecer Prévio TC048/2011
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II - Seja mantido o parecer prévio recomendando ao Legislativo municipal a REJEIÇÃO DAS CONTAS das contas do Município de Irupi,
exercício de 2009, sob a responsabilidade da Sr. Gerselei Storck,
com fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012.
Dê-se ciência as partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
VOTO-VISTA
I – RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar de forma mais completa sobre o
tema tratado no processo referenciado, pedi vista em sessão plenária, o que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade
submeto à apreciação do Colegiado.
Inicialmente, assinalo que os presentes autos cuidam de Recurso de
Reconsideração interposto pelo Senhor Gerselei Storck, em face do
Parecer Prévio TC - 048/2011, exarado no Processo TC 2616/2010,
que trata de Prestação de Contas Anual – Prefeitura Municipal de
Irupi, referente ao exercício de 2009, de responsabilidade do referido recorrente, no qual o Tribunal recomendou ao Legislativo Municipal a rejeição das contas apresentadas, tendo em vista as seguintes
irregularidades:
1.1. Déficit Orçamentário - infringência ao artigo 1º, §1º da Lei
Complementar nº 101/2000;
1.2. Divergência entre o valor do extrato bancário e o valor registrado na Conciliação Bancária em dezembro de 2009 - infringência
ao art. 85 da Lei nº 4.320/64;
1.3. Falta de comprovante da legalidade e motivação para Baixa de
Bens Móveis por Inservibilidade, no valor total de R$ 210.504,66 infringência aos artigos 94, 95 e 96 da Lei nº 4.320/64;
1.4. Descumprimento do limite constitucional na aplicação mínima
de recursos na remuneração dos profissionais do Magistério – infringência ao artigo 60, inciso XII do Ato de Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal (alterado pela Emenda Constitucional nº 53/2006).
Da análise do presente Recurso, a 3ª Controladoria Técnica concluiu
à época, através da Manifestação Contábil de Recurso – MCR
n° 06/2014 (fls. 57/71), pelo afastamento tão somente da irregularidade atinente à “Déficit Orçamentário - infringência ao
artigo 1º, §1º da Lei Complementar nº 101/2000”.
Na mesma linha se manifestou a 8ª Controladoria Técnica, e por
intermédio da Instrução Técnica de Recurso – ITR n° 31/2014
(fls. 74/76), opinou por conhecer do presente recurso e no mérito,
para dar parcial provimento, afastando a irregularidade constante
do item 1.1 do Parecer Prévio recorrido, mantendo inalterados os
demais tópicos de irregularidades, entendimento que foi acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
PPJC 10,710/ 2011 (fls. 163/171).
Nesse passo, os autos foram encaminhados ao Relator que proferiu
voto às fls. 88 e ss., conforme parte dispositiva que ora transcrevo:
“DECISÃO
Diante de tudo o que foi exposto, CONHEÇO o presente Recurso
de Reconsideração, na forma do artigo 161 da Lei Orgânica desta
Corte e quanto ao mérito, divergindo parcialmente do entendimento
da Área Técnica e Ministério Público Especial de Contas, DOU PROVIMENTO PARCIAL para que o Plenário adote a seguinte decisão:
I – Sejam afastados os Itens 1.1 e 1.4 do Parecer Prévio TC048/2011
II - Seja mantido o parecer prévio recomendando ao Legislativo municipal a REJEIÇÃO DAS CONTAS das contas do Município de Irupi,
exercício de 2009, sob a responsabilidade da Sr. Gerselei Storck,
com fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012.
Dê-se ciência as partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se”.
É o relatório. Passo ao voto.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto
pelo Sr. Gerselei Storck, em face da emissão do Parecer-Prévio TC
- 048/2011, acostado nos autos TC 2616/2010 (fls. 680/683), que
opinou pela Rejeição da Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Irupi, do exercício 2009, sob a responsabilidade do
recorrente em questão.
Os apontamentos de irregularidades dispostos na inicial foram analisados pela área técnica em confronto com as justificativas de defesa resultando na elaboração da ITC 804/2011 (fls. 659/669 do
processo em apenso – TC 2616/2010), na qual foram mantidos os
seguintes pontos de irregularidades:
“1.1. Déficit Orçamentário - infringência ao artigo 1º, §1º da Lei
Complementar nº 101/2000;
1.2. Divergência entre o valor do extrato bancário e o valor registrado na Conciliação Bancária em dezembro de 2009 - infringência
ao art. 85 da Lei nº 4.320/64;
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1.3. Falta de comprovante da legalidade e motivação para Baixa de
Bens Móveis por Inservibilidade, no valor total de R$ 210.504,66 infringência aos artigos 94, 95 e 96 da Lei nº 4.320/64;
1.4. Remuneração dos profissionais do Magistério – infringência ao
artigo 60, inciso XII, do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 (alterado pela Emenda Constitucional nº 53/2006)”.
Em fase do Recurso de Reconsideração a área técnica primeiramente afastou a irregularidade que se refere ao Déficit Orçamentário
(item 1.1), uma vez que teria sido ocasionado em razão do atraso
do repasse de recursos de convênios para o pagamento de uma
retro-escavadeira e para a folha de pagamento dos profissionais da
saúde, nos valores de R$170.000,00 e R$49.638,38.
Com este atraso no repasse, o Município inscreveu as despesas
mencionadas em Restos a Pagar de 2009 e efetuou o pagamento
somente em 2010, quando do recebimento do convênio com o Governo Federal, que teria ocorrido, respectivamente, em 19/02/2010
e 26/01/2010, o que foi comprovado às fls. 636/640 do processo
em apenso.
Quanto aos demais tópicos, em fase de recurso não foram acatadas
as justificativas do recorrente, tendo em vista que a documentação
probatória encartada estaria intempestiva e, sobretudo, respaldada
em peças contábeis alteradas extemporaneamente.
Deste modo, não foram considerados os dados alterados nos Anexos
encartados pelo recorrente às fls. 05/11, sob a alegação de que as
omissões, erros de registros ou qualquer motivo para retificação de
lançamentos devem ser realizados na data corrente e evidenciado
em notas explicativas nos demonstrativos contábeis seguintes, não
cabendo a elaboração de novas peças depois de encerrado um exercício, sob pena de incorrer em distorção na apuração dos resultados.
Nessa linha, manteve-se as irregularidades dispostas nos itens 1.2
e 1.3, que tratam, respectivamente, da “Divergência entre o valor do extrato bancário e o valor registrado na Conciliação
Bancária em dezembro de 2009”, no valor de R$1.218,80, e
“Falta de comprovante da legalidade e motivação para baixa
de bens móveis inservíveis”, no valor de R$210.504,66.
Quanto aos cálculos efetuados na Prestação de Contas sobre o limite
de 60% de despesas com os profissionais do magistério, foi reconhecido em fase de recurso um erro apresentado nas planilhas de
fls. 569/571 do processo em apenso, o que alterou os gastos no Ensino Fundamental de R$1.424.759,91 para R$2.031.224,29, passando o total das despesas para R$2.031,224,29, mas foi mantida
a receita inicialmente apurada de R$3.389.406,03, o que resultou no percentual de aplicação de 59,93%, ainda deficitário em
0,07%, conforme dados extraídos da planilha de fls. 67.
Dentro do contexto narrado, o Em. Relator acompanhou parcialmente a área técnica, somente divergindo em relação ao afastamento
da infringência ao limite constitucional de 60%, resultado da receita
do FUNDEB e a folha dos profissionais do magistério, constitucionalmente previsto no art. 60, inciso XII, da ADCT, tendo em vista
a irrelevância dos valores de déficit, apresentados no percentual de
0,07%, correspondente a R$2.419,32, por entender serem valores
insuficientes a macular o resultado das contas apresentadas.
Pois bem.
Primeiramente apresento divergência no que diz respeito à utilização do princípio da bagatela ou da insignificância para relevar a não
aplicação mínima no gasto de pessoal dos profissionais do magistério da Educação Básica – 60%, nos termos que obriga a Constituição
Federal, especificamente no art. 60, inciso XII, da ADCT.
Na realidade, ainda que já tenha proferido voto e acompanhado outros tantos proferidos e julgados neste Colegiado, todos com base
neste princípio, desde já reconheço a sua inaplicabilidade quando
o caso se encerra em recursos da educação, não somente em face
de sua finalidade e repercussão social, como reiteradamente a área
técnica e o Ministério Público vêm alertando, mas, sobretudo, considerando que o limite aqui tratado na verdade é um piso mínimo,
sobre os quais não há óbice para aplicações percentuais maiores.
Nessa linha, os limites impostos constitucionalmente devem ser rigorosamente obedecidos pelos gestores, sob pena de terem suas
contas rejeitadas por irregularidade insanável, condição que leva
o agente político, inclusive, a ver seus direitos políticos cassados.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que em 2008 tolerou
a aplicação abaixo do percentual mínimo da receita de impostos na
manutenção e desenvolvimento do ensino, evoluiu para entendimento inverso, conforme acórdãos a seguir:
“[...] Conforme jurisprudência do Tribunal, a não-aplicação do
percentual mínimo da receita de impostos na manutenção e
desenvolvimento do ensino não configura irregularidade insanável, assim como também não o configuram outras questões
meramente formais, sobretudo quando o órgão de contas oferece
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parecer técnico favorável à aprovação das respectivas contas do
ex-prefeito. [...]”
(Ac. de 17.10.2008 no REspe nº 30.043, rel. Min. Arnaldo Versiani.)
Eleições 2012. Prefeito. Registro de candidatura. Inelegibilidade.
Art. 1º, I, g, da Lei Complementar 64/90. Ausência de aplicação
do percentual mínimo de 25% em educação e de Recolhimento de
contribuições previdenciárias. [...]. 1. A rejeição de contas do
agravante em virtude da não aplicação do percentual mínimo
de 25% exigido no art. 212 da CF/88 configura irregularidade insanável e ato doloso de improbidade administrativa [...]
(Ac. de 29.11.2012 no AgR-REspe nº 7486, rel. Min. Nancy Andrighi, no mesmo sentido o Ac de 27.11.2012 no REspe 24659, rel.
Min. Nancy Andrighi.)
Por fim, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
– ATRICON propôs à Presidência da República e ao Congresso Nacional quinze medidas para o combate à corrupção no Brasil, cujo destaque foi “A alteração da Lei da Ficha Limpa para estabelecer como
hipótese de inelegibilidade a não aplicação pelos gestores públicos
dos valores constitucionais mínimos em Educação”.
Feitas estas ressalvas, passo a análise dos tópicos de irregularidades e nesse passo verifico, confrontando a posição da defesa com a
da área técnica, que todo o acervo documental probatório encartado
pelo recorrente foi rechaçado pela área técnica, sob o argumento de
estarem respaldados em relatórios e peças apresentadas de forma
extemporânea à Prestação de Contas encaminhada a este Tribunal,
ou mesmo corrigidas no exercício seguinte ao ora analisado.
Não me parece condizente com o consagrado direito da ampla defesa e contraditório, entender por um lado os motivos que determinaram as inconsistências por parte do jurisdicionado, mas por outro,
não aboná-las, pelo simples motivo que os dados apresentados são
extemporâneos e não guardam consonância com os enviados a este
Tribunal no momento da prestação de contas.
Primeiramente, esclareço que a não utilização de documentos respaldados em registros contábeis alterados após a prestação de
contas encaminhada a este Tribunal foi procedimento adotado em
nossas instruções a partir somente dos idos de 2010/2011, vez que
se reconheceu a distorção nos resultados patrimoniais do ente que
poderiam advir de tais alterações.
Contudo, voltando-me ao caso concreto, não vislumbro nas irregularidades indicadas nestes autos materialidade suficiente a provocar
distorção de resultado patrimonial do ente.
Nessa linha de raciocínio não se justifica o não aproveitamento das
motivações de defesa respaldadas em registros contábeis posteriormente retificados e relatórios apresentados de forma extemporânea, principalmente, porque resultado de reconhecimento do erro
cometido por parte do jurisdicionado, e cuja retificação deve ser
avaliada sobretudo, sob a luz da proporcionalidade e razoabilidade.
Segundo os mestres Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Flávio Amaral Garcia, as penalidades aplicadas sem seguro critério e
devida apuração de proporcionalidade/razoabilidade, arriscam
extrapolar a esfera meramente material do indivíduo e alcançar importantes valores protegidos pela Constituição Federal.
Nesse sentido, sentenciam os ilustres doutrinadores: “É dever do
aplicador da sanção (Estado Juiz ou Estado Administração)
verificar a natureza da conduta praticada e o seu grau de
reprovabilidade à luz dos princípios que informam a atuação
daqueles que se relacionam com a Administração Pública ou
que manejam recursos públicos.”
Esclareço que pelas consequências e restrições impostas ao agente
público, seja na seara política, seja na vida funcional ou mesmo na
preservação de sua honra, tenho adotado como premissa de atuação judicante a cautela absoluta e como alicerce dos julgamentos a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na
apreciação de pareceres prévios. E é justamente este conceito que
destaco do art. 1º, § 1º da Lei Complementar 621/2012:
“§ 1º Na fiscalização e no julgamento de contas que lhe competem, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficiência, a eficácia, a efetividade, a razoabilidade
e a proporcionalidade dos atos de gestão, das despesas deles
decorrentes, bem como da aplicação de subvenção e da renúncia
de receitas.”
O Manual de Boas Práticas Processuais dos Tribunais de Contas ressalta que “O sistema jurídico apresenta-se como uma rede
hierarquizada e aberta não apenas de regras, mas, igualmente, de
princípios jurídicos, sendo que o exame dos princípios ganha
cada vez maior relevância para os que, no exercício das funções de controle, encontram neles a fonte finalística de compreensão do conjunto das normas.
O Tratado publicado pela ATRICON – Associação e Membros de Tribunais de Contas do Brasil e pelo Instituto Rui Barbosa define o
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Princípio da Proporcionalidade da seguinte forma:
“O princípio da proporcionalidade deve ao Direito Administrativo a sua primeira aparição na Ciência Jurídica. Ainda na
primeira metade do século passado, os administrativistas perceberam que a defesa da boa ordem da coisa pública, em especial quando se tratasse do exercício do Poder de Polícia, exigia uma intervenção estatal reguladora que não desbordasse da lógica da proporcionalidade. Lembrando uma velha figura de retórica cunhada
por Fritz Fleiner, dizia-se que a Administração Pública não
poderia utilizar um canhão para abater um pequeno alvo. De
lá para cá, o tema proporcionalidade sofre grande evolução, tendo
a doutrina e a jurisprudência, ainda em tempos recentes, cunhado
alguns parâmetros para que, no caso concreto, fosse possível avaliar a eventual desproporcionalidade de certos atos administrativos.
Nesse sentido, de acordo com a melhor doutrina, há pelo menos
três subprincípios de cuja confluência depende a aprovação no teste
da proporcionalidade:
Subprincípio da Adequação entre Meios e Fins: Esta diretriz
exige relação de pertinência entre os meios escolhidos e os fins colimados pela lei ou ato administrativo.
Subprincípio da Necessidade: Aqui o objetivo pode ser traduzido
por uma sábia máxima popular: “dos males , o menor!”. O que esse
subprincípio investiga não é tanto a necessidade dos fins, porém e
sobretudo, a palpável inafastabilidade dos meios mobilizados pelo
Poder Público. Quando há muitas alternativas, o Estado deve optar
em favor daquela que afetar o menos possível os interesses e as
liberdades em jogo.
Subprincípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito: A cláusula da proporcionalidade stricto sensu decorre do reconhecimento
de que os meios podem ser idôneos para atingir o fim, contudo,
ainda assim, desproporcionais em relação ao custo-benefício.”
A exigência dos três exames fundamentais acima descritos revela o
objetivo central do princípio da proporcionalidade: os meios devem
ser adequados para atingir o fim.
Pois então, vamos ao caso destes autos:
Quanto ao valor tratado no item 1.2, de R$1.208,80, atinente a
Conta da CEF nº 6720001-0, sobre o qual ficou consignada a ausência do extrato para sua regularização no fechamento do exercício
de 2009, verifico nas peças da Prestação de Contas, encartado às
fls. 383 do processo em apenso, extrato do mês de março de 2010,
demonstrando este saldo na conta respectiva, o que não foi aceito
pelos técnicos, haja vista que se tratava de extrato do exercício seguinte ao analisado (2010).
Ocorre que em tal extrato deve ser observado que não há lançamentos no período, confirmando o que se verifica no Fluxo de Caixa
às fls. 218, ou seja, constata-se que este valor está registrado no
início de 2009 como saldo do exercício anterior, sem qualquer movimento no exercício analisado, e se mantém naquela conta até
março de 2010, afastando de forma incontroversa eventual desvio
ou dano ao erário em decorrência deste valor.
Sobre o gasto com magistério deficitário em R$2.419,32 (item
1.4), tendo em vista a aplicação de 59,93% apurada em sede
de recurso pelo corpo técnico, há de se observar que o recorrente
trouxe documentação que demonstra uma receita do FUNDEB de
R$3.339.536,55 (fls. 16/39), ratificada nos valores constantes do
novo Balancete Analítico da Receita Orçamentária encartado às fls.
07/11.
Também sobre o item 1.4, o recorrente trouxe informação da despesa do gasto com magistério, que está fundamentada nos demonstrativos contábeis, ou seja, através dos balancetes que evidenciam
os valores empenhados, liquidados e pagos da folha do magistério
infantil e fundamental de R$1.657.561,43 (fls. 40/45), acrescida da
parcela de pagamento das Obrigações Patronais de R$344.817,71
(fls. 46/50) , bem como da despesa relativa ao Instituto próprio
– SEPASI, de R$30.547,79 (fls. 15), que somou o montante de
R$2.032.926,93, demonstrando uma aplicação de 60,87%, acima do percentual admitido no comando constitucional de 60%.
Assim, ainda que a defesa tenha indicado valores de receita do FUNDEB e despesa de folha do magistério, destoantes em 2010 dos ora
apresentados em fase recursal, como alegado pela área técnica,
carece de fundamentação a não acolhida das correções apresentadas em 2016, pois reitero, as diferenças de valores dispostas nos
demonstrativos contábeis apresentados pelo recorrente não são suficientes a comprometer o resultado patrimonial do ente.
Na realidade, o envio de novas peças contábeis, além de comprovar o cumprimento do limite constitucional imposto ao Município,
denota simples erro de registro no passado e não qualquer tipo de
desvio ou malversação dos recursos públicos, o que deve ser levado
em consideração.
Por fim, em relação às baixas no exercício de 2009 por inservibi-
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lidade (item 1.3), no valor de R$210.504,66, o defendente alega
que decorre de doações (R$55.269,66) e desvalorização de bens
(R$155.235,00), encarta relatório do Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Irupi (fls. 13/14), e acosta novo Anexo XV – Variações Patrimoniais (fls. 05/06).
Destaco que a alteração feita pelo recorrente neste caso foi consignar de maneira analítica, no Demonstrativo das Variações Patrimoniais – DVP, o valor referente à inservibilidade dos bens, antes
apresentado de forma sintética, na DVP encartada às fls. 69/70 do
processo de PCA em apenso.
Ao analisar este tópico do presente recurso, a área técnica não acatou as justificativas apresentadas pelo recorrente e manteve a irregularidade, conforme motivos que passo a reproduzir:
“Diante das normas de contabilidade aplicadas ao registro contábil
das entidades e a elaboração das demonstrações contábeis, pode-se
extrair que as demonstrações contábeis são elaboradas com
base nos registros contábeis, e que esses devem ser realizados
de forma tempestiva, e caso exista a necessidade de retificação de
lançamentos por qualquer motivo, estes devem ser realizados
na data corrente, não sendo possível a elaboração de novas
demonstrações contábeis depois de encerrado um exercício.
Além disso, mais uma vez, o defendente não apresenta nos autos
os dispositivos legais que autorizaram o sorteio e o leilão dos bens
listados às fls. 13/14, limitando-se apenas a apresentar o ofício que
solicita a baixa contábil dos mesmos.”
De fato, o apontado neste tópico no relatório técnico contábil foi a
“Falta de comprovante da legalidade e motivação para Baixa de
Bens Móveis inservíveis”, o que foi a meu ver atendido em parte, já
que a motivação foi apresentada, no entanto, careceu de documentação probatória que legitimem o sorteio e o leilão realizado.
Depreende-se da NBC T 16.5, que trata do Registro Contábil, ordena
que os ajustes contábeis, decorrentes de erros e omissões ocorridos
em exercícios anteriores deverão ser realizados no exercício corrente, à conta do patrimônio líquido deste exercício, de forma a não
afetarem os resultados do exercício corrente, lembrando que tais
ajustes deverão constar detalhadamente em notas explicativas, a
fim de esclarecer a origem dos registros extemporâneos.
Ocorre que na hipótese presente, houve a contabilização da baixa
dos bens móveis, o que não ocorreu foi a apresentação de documentos que esclareçam a origem dos registros, ou melhor dizendo,
a documentação do leilão e do sorteio realizado pelo município à
época.
É de se salientar quanto à correta mensuração dos bens patrimoniais e seus ajustes, que esta Corte de Contas veio relevando a
irregularidade, primeiramente até o exercício de 2010, com amparo
na Resolução TC 221/2010, posteriormente, com a alteração dada
pela Resolução TC 258/2013, o prazo inicial e gradual das adequações para os Municípios passou a ser a partir de 2012 e integralmente para sua regularização até 31/12/2014 e, por fim, veio a IN
36/2016, que dispõe sobre os novos prazos-limite de adoção dos
procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos
municípios, em decorrência da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, e revogou as Resoluções TC 221/2010, 242/2012,
258/2013 e 280/2014, ampliando para 31/12/2018 o prazo para os
Municípios se ajustarem.
Dessa forma, entendo que a presente irregularidade não tem o condão de macular as contas do gestor e como tantas outras contas
que foram relevadas sob este aspecto, devem ser da mesma forma
tratadas nesta oportunidade.
Determino, contudo, ao atual gestor, que implemente regularização
dos bens móveis públicos inservíveis, conforme prazos e normas
estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
e na IN 36/2016, que dispõe sobre orientação e fiscalização das
questões patrimoniais dos jurisdicionados sujeitos a controle por
este Tribunal.
3. CONCLUSÃO:
Pelo exposto, divergindo respeitosamente do voto do Relator, voto
para que o Colegiado adote a seguinte decisão:
I – Conhecer e dar provimento ao presente Recurso de Reconsideração, na forma do artigo 161 e ss. da Lei Orgânica desta Corte,
com a reforma do Parecer Prévio TC - 48/2011, exarado no Processo
TC 2616/2010, recomendando ao Legislativo municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas do Município de Irupi, relativas ao
exercício de 2009, sob a responsabilidade do Sr. Gerselei Stork, com
fundamento no art. 80, II, da LC 621/2012.
II – Determino ao atual gestor do Município de Irupi o encaminhamento, por ocasião da Prestação de Contas do exercício corrente,
dos documentos que comprovem o leilão e o sorteio realizados naquele período de 2009, juntamente com as motivações da realização destes procedimentos em notas explicativas.

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

Página 15
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
VOTO
O Conselheiro Rodrigo Flavio Freire Faria Chamoun solicitou vista do
presente processo e proferiu voto-vista, divergindo do voto deste
Relator.
Após análise dos fundamentos apresentados no voto vista, decido
por reformular o voto que proferi anteriormente, no intuito trazer
aos autos elementos probatórios, através de diligência, que possibilitem fortalecer o convencimento deste julgador, antes de proferir o
voto final recomendando a aprovação ou rejeição das contas.
Isso porque, no tocante a irregularidade apontada pela área técnica
– Falta de comprovante da legalidade e motivação para baixa
de bens móveis inservíveis, o Conselheiro Chamoun entendeu
em seu voto vista que, para esse caso, é cabível a aplicação da Instrução Normativa 36/2016, que concede prazo para os Municípios se
ajustarem e adotarem os procedimentos contábeis patrimoniais, e
determinou que o atual gestor do Município de Irupi encaminhe, por
ocasião da Prestação de Contas do exercício corrente, os documentos que comprovem os leilões e doações ocorridos em 2009, juntamente com as motivações acompanhadas de notas explicativas.
Entretanto, paira dúvida quanto à aplicação da referida IN para o
caso em tela, uma vez que não se refere a ajustes ou adoções de
procedimentos contábeis, mas a comprovação da legalidade e motivação dos ajustes que já foram realizados, contudo, desacompanhados de elementos que lhe deem amparo legal.
Nesse sentido, entendo ser pertinente a análise da área técnica
quanto a esta temática, a fim de elucidar a real extensão da aplicação da referida IN, até porque se refere a prazos que estão sendo
prorrogados desde a Resolução TC 221 de 07 de dezembro de 2010,
e sua aplicação de forma inadequada pode culminar num Controle
Externo ineficaz e até mesmo dano ao erário.
Outro ponto que me leva a reformular o voto outrora proferido refere-se à ausência de comprovação da legalidade e motivação da baixa patrimonial, correspondente à época a quantia de R$ 210.504,66
(duzentos e dez mil quinhentos e quatro reais e sessenta e seis
centavos), a fim de averiguar se foram atendidos os ditames legais
estabelecidos para tais procedimentos.
Reexaminando a questão, após o voto vista, entendo que a apresentação de tais documentos é necessária para uma instrução processual adequada e imprescindível para um posicionamento justo por
parte desta Corte.
Deve-se levar em consideração que, no caso de recomendar a rejeição das contas em razão da ausência de tais documentos, sem esgotar os meios para instruir o processo com estes, poderá ser uma
medida demasiada, ferindo o princípio da proporcionalidade. Pois,
apesar da natureza jurídica ser de parecer e não de sanção, não se
pode olvidar que as consequências sociais são de punição, podendo,
inclusive, se for o caso, resultar em inelegibilidade, a ser declarada
pela Justiça Eleitoral.
Todavia, recomendar ao legislativo a aprovação das contas, ao menos nesse momento, não me parece ser o caminho mais apropriado para resguardar o patrimônio público e o interesse público, pois
na hipótese de não ser comprovada pelo atual gestor a legalidade
da baixa do patrimônio realizado em 2009, as contas já aprovadas
desse período serão inadequadas e poderão representar dano ao
patrimônio municipal.
Diante disso, visando alcançar a verdade real e a efetividade processual, entendo ser razoável a conversão do feito em diligência,
a fim de notificar o atual gestor para que apresente, no prazo de
30 (trinta) dias, os documentos que comprovem o leilão e o
sorteio/doações realizados no período de 2009, juntamente
com as motivações da realização destes procedimentos em
notas explicativas.
Por fim, deixo de me manifestar, por ora, acerca dos demais pontos
do processo, o que farei em momento oportuno, quando da análise
final, após a realização da diligência.
DECISÃO
Diante do exposto, CONHEÇO o presente Recurso de Reconsideração, na forma do artigo 161 da Lei Orgânica desta Corte e quanto ao
mérito, deixo de apreciar por ora, a fim de determinar a realização
de diligência, com fundamento no art. 56, I, da LC 621/2012, Notificando o atual Prefeito Municipal de Irupi, para que no prazo
de 30 (trinta) dias improrrogáveis apresente os documentos que
comprovem o leilão e o sorteio/doações realizados no exercício de
2009, juntamente com as motivações da realização destes procedimentos em notas explicativas, objetivando comprovar a legalidade
e motivação das baixas de bens móveis realizadas naquele período.
Após o cumprimento da diligência, deverá o processo ser encaminhado à área técnica para manifestação.
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AO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
VOTO-VISTA
1- RELATÓRIO
Com o propósito de examinar de forma mais detida a matéria em
discussão, particularmente nos pontos que divergem do entendimento da área técnica deste Tribunal e do Parecer do Órgão Ministerial, pedi vista dos presentes autos, o que me permitiu elaborar
o voto que neste instante submeto a este Plenário, precedido do
breve relatório.
Inicialmente, assinalo que os presentes autos cuidam de Recurso de
Reconsideração interposto pelo Senhor Gerselei Storck, em face do
Parecer Prévio TC - 048/2011, exarado no Processo TC 2616/2010,
que trata de Prestação de Contas Anual – Prefeitura Municipal de
Irupi, referente ao exercício de 2009, de responsabilidade do referido recorrente, no qual o Tribunal recomendou ao Legislativo Municipal a rejeição das contas apresentadas, tendo em vista as seguintes
irregularidades:
1.1. Déficit Orçamentário - infringência ao artigo 1º, §1º da Lei
Complementar nº 101/2000;
1.2. Divergência entre o valor do extrato bancário e o valor registrado na Conciliação Bancária em dezembro de 2009 - infringência
ao art. 85 da Lei nº 4.320/64;
1.3. Falta de comprovante da legalidade e motivação para Baixa de
Bens Móveis por Inservibilidade, no valor total de R$ 210.504,66 infringência aos artigos 94, 95 e 96 da Lei nº 4.320/64;
1.4. Descumprimento do limite constitucional na aplicação mínima
de recursos na remuneração dos profissionais do Magistério – infringência ao artigo 60, inciso XII do Ato de Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal (alterado pela Emenda Constitucional nº 53/2006).
Da análise do presente Recurso, a 3ª Controladoria Técnica concluiu
à época, através da Manifestação Contábil de Recurso – MCR
n° 06/2014 (fls. 57/71), pelo afastamento tão somente da irregularidade atinente à “Déficit Orçamentário - infringência ao
artigo 1º, §1º da Lei Complementar nº 101/2000”.
Na mesma linha se manifestou a 8ª Controladoria Técnica, e por
intermédio da Instrução Técnica de Recurso – ITR n° 31/2014
(fls. 74/76), opinou por conhecer do presente recurso e no mérito,
para dar parcial provimento, afastando a irregularidade constante
do item 1.1 do Parecer Prévio recorrido, mantendo inalterados os
demais tópicos de irregularidades, entendimento que foi acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
parecer PPJC 1630/ 2015 (fl. 80).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados ao Relator que, invocando a aplicação do princípio da insignificância para afastar a
aplicação do artigo 212 da Constituição Federal (Item 1.4 do Parecer
Prévio TC-048/2011), proferiu voto às fls. 88 e ss. divergindo parcialmente da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas,
conforme parte dispositiva que ora transcrevo:
Por óbvio não se pretende estabelecer um dogma de que é aceitável a aplicação menor do que o mínimo legalmente estabelecido,
evidentemente não. Contudo, sob uma análise pautada pela razoabilidade, entendo que o percentual faltante de 0,07%, para atingir
o mínimo estabelecido, pode ser amparado pelo princípio da insignificância, razão pela qual afasto tal irregularidade.
DECISÃO
Diante de tudo o que foi exposto, CONHEÇO o presente Recurso
de Reconsideração, na forma do artigo 161 da Lei Orgânica desta
Corte e quanto ao mérito, divergindo parcialmente do entendimento
da Área Técnica e Ministério Público Especial de Contas, DOU PROVIMENTO PARCIAL para que o Plenário adote a seguinte decisão:
I – Sejam afastados os Itens 1.1 e 1.4 do Parecer Prévio TC048/2011
II - Seja mantido o parecer prévio recomendando ao Legislativo municipal a REJEIÇÃO DAS CONTAS das contas do Município de Irupi,
exercício de 2009, sob a responsabilidade da Sr. Gerselei Storck,
com fundamento no art. 80, III, da LC 621/2012.
Dê-se ciência as partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
Vitória – ES, 19 de Julho de 2016.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Ato contínuo foi concedido vista dos autos ao Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun que proferiu o voto vista 055/2016
(fls. 102 e ss), contestando a tese de aplicação do princípio da insignificância para afastar a aplicação do artigo 212 da Constituição
Federal bem como, expos sua divergência sobre os cálculos realizados pela área técnica para apurar o percentual mínimo estabelecido para a remuneração do magistério - item 1.4 do Parecer Prévio
TC - 048/2011 (Artigo 60, inciso XII, do ADCT da Constituição da
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República de 1988) - além de contestar a manutenção das irregularidades tipificadas nos itens 1.2 e 1.3 do referido parecer, conforme
parte dispositiva que ora transcrevo:
Pois então, vamos ao caso destes autos:
Quanto ao valor tratado no item 1.2, de R$1.208,80, atinente a
Conta da CEF nº 6720001-0, sobre o qual ficou consignada a ausência do extrato para sua regularização no fechamento do exercício
de 2009, verifico nas peças da Prestação de Contas, encartado às
fls. 383 do processo em apenso, extrato do mês de março de 2010,
demonstrando este saldo na conta respectiva, o que não foi aceito
pelos técnicos, haja vista que se tratava de extrato do exercício seguinte ao analisado (2010).
Ocorre que em tal extrato deve ser observado que não há lançamentos no período, confirmando o que se verifica no Fluxo de Caixa
às fls. 218, ou seja, constata-se que este valor está registrado no
início de 2009 como saldo do exercício anterior, sem qualquer movimento no exercício analisado, e se mantém naquela conta até
março de 2010, afastando de forma incontroversa eventual desvio
ou dano ao erário em decorrência deste valor.
Sobre o gasto com magistério deficitário em R$2.419,32 (item
1.4), tendo em vista a aplicação de 59,93% apurada em sede
de recurso pelo corpo técnico, há de se observar que o recorrente
trouxe documentação que demonstra uma receita do FUNDEB de
R$3.339.536,55 (fls. 16/39), ratificada nos valores constantes do
novo Balancete Analítico da Receita Orçamentária encartado às fls.
07/11.
Também sobre o item 1.4, o recorrente trouxe informação da despesa do gasto com magistério, que está fundamentada nos demonstrativos contábeis, ou seja, através dos balancetes que evidenciam
os valores empenhados, liquidados e pagos da folha do magistério
infantil e fundamental de R$1.657.561,43 (fls. 40/45), acrescida da
parcela de pagamento das Obrigações Patronais de R$344.817,71
(fls. 46/50) , bem como da despesa relativa ao Instituto próprio
– SEPASI, de R$30.547,79 (fls. 15), que somou o montante de
R$2.032.926,93, demonstrando uma aplicação de 60,87%, acima do percentual admitido no comando constitucional de 60%.
Assim, ainda que a defesa tenha indicado valores de receita do FUNDEB e despesa de folha do magistério, destoantes em 2010 dos ora
apresentados em fase recursal, como alegado pela área técnica,
carece de fundamentação a não acolhida das correções apresentadas em 2016, pois reitero, as diferenças de valores dispostas nos
demonstrativos contábeis apresentados pelo recorrente não são suficientes a comprometer o resultado patrimonial do ente.
Na realidade, o envio de novas peças contábeis, além de comprovar o cumprimento do limite constitucional imposto ao Município,
denota simples erro de registro no passado e não qualquer tipo de
desvio ou malversação dos recursos públicos, o que deve ser levado
em consideração.
Por fim, em relação às baixas no exercício de 2009 por inservibilidade (item 1.3), no valor de R$210.504,66, o defendente alega
que decorre de doações (R$55.269,66) e desvalorização de bens
(R$155.235,00), encarta relatório do Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Irupi (fls. 13/14), e acosta novo Anexo XV – Variações Patrimoniais (fls. 05/06).
Destaco que a alteração feita pelo recorrente neste caso foi consignar de maneira analítica, no Demonstrativo das Variações Patrimoniais – DVP, o valor referente à inservibilidade dos bens, antes
apresentado de forma sintética, na DVP encartada às fls. 69/70 do
processo de PCA em apenso.
Ao analisar este tópico do presente recurso, a área técnica não acatou as justificativas apresentadas pelo recorrente e manteve a irregularidade, conforme motivos que passo a reproduzir:
“Diante das normas de contabilidade aplicadas ao registro contábil
das entidades e a elaboração das demonstrações contábeis, pode-se
extrair que as demonstrações contábeis são elaboradas com
base nos registros contábeis, e que esses devem ser realizados
de forma tempestiva, e caso exista a necessidade de retificação de
lançamentos por qualquer motivo, estes devem ser realizados
na data corrente, não sendo possível a elaboração de novas
demonstrações contábeis depois de encerrado um exercício.
Além disso, mais uma vez, o defendente não apresenta nos autos
os dispositivos legais que autorizaram o sorteio e o leilão dos bens
listados às fls. 13/14, limitando-se apenas a apresentar o ofício que
solicita a baixa contábil dos mesmos.”
De fato, o apontado neste tópico no relatório técnico contábil foi a
“Falta de comprovante da legalidade e motivação para Baixa de
Bens Móveis inservíveis”, o que foi a meu ver atendido em parte, já
que a motivação foi apresentada, no entanto, careceu de documentação probatória que legitimem o sorteio e o leilão realizado.
Depreende-se da NBC T 16.5, que trata do Registro Contábil, ordena
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que os ajustes contábeis, decorrentes de erros e omissões ocorridos
em exercícios anteriores deverão ser realizados no exercício corrente, à conta do patrimônio líquido deste exercício, de forma a não
afetarem os resultados do exercício corrente, lembrando que tais
ajustes deverão constar detalhadamente em notas explicativas, a
fim de esclarecer a origem dos registros extemporâneos.
Ocorre que na hipótese presente, houve a contabilização da baixa
dos bens móveis, o que não ocorreu foi a apresentação de documentos que esclareçam a origem dos registros, ou melhor dizendo,
a documentação do leilão e do sorteio realizado pelo município à
época.
É de se salientar quanto à correta mensuração dos bens patrimoniais e seus ajustes, que esta Corte de Contas veio relevando a
irregularidade, primeiramente até o exercício de 2010, com amparo
na Resolução TC 221/2010, posteriormente, com a alteração dada
pela Resolução TC 258/2013, o prazo inicial e gradual das adequações para os Municípios passou a ser a partir de 2012 e integralmente para sua regularização até 31/12/2014 e, por fim, veio a IN
36/2016, que dispõe sobre os novos prazos-limite de adoção dos
procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos
municípios, em decorrência da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, e revogou as Resoluções TC 221/2010, 242/2012,
258/2013 e 280/2014, ampliando para 31/12/2018 o prazo para os
Municípios se ajustarem.
Dessa forma, entendo que a presente irregularidade não tem o condão de macular as contas do gestor e como tantas outras contas
que foram relevadas sob este aspecto, devem ser da mesma forma
tratadas nesta oportunidade.
Determino, contudo, ao atual gestor, que implemente regularização
dos bens móveis públicos inservíveis, conforme prazos e normas
estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
e na IN 36/2016, que dispõe sobre orientação e fiscalização das
questões patrimoniais dos jurisdicionados sujeitos a controle por
este Tribunal.
3. CONCLUSÃO:
Pelo exposto, divergindo respeitosamente do voto do Relator, voto
para que o Colegiado adote a seguinte decisão:
I – Conhecer e dar provimento ao presente Recurso de Reconsideração, na forma do artigo 161 e ss. da Lei Orgânica desta Corte,
com a reforma do Parecer Prévio TC - 48/2011, exarado no Processo
TC 2616/2010, recomendando ao Legislativo municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas do Município de Irupi, relativas ao
exercício de 2009, sob a responsabilidade do Sr. Gerselei Stork, com
fundamento no art. 80, II, da LC 621/2012.
II – Determino ao atual gestor do Município de Irupi o encaminhamento, por ocasião da Prestação de Contas do exercício corrente,
dos documentos que comprovem o leilão e o sorteio realizados naquele período de 2009, juntamente com as motivações da realização destes procedimentos em notas explicativas.
Vitória/ES, 27 de julho de 2016.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
Devolvidos os autos o Relator proferiu seu voto (fls. 117/119) propondo a realização de diligência, conforme parte dispositiva que ora
transcrevo:
DECISÃO
Diante do exposto, CONHEÇO o presente Recurso de Reconsideração, na forma do artigo 161 da Lei Orgânica desta Corte e quanto ao
mérito, deixo de apreciar por ora, a fim de determinar a realização
de diligência, com fundamento no art. 56, I, da LC 621/2012, Notificando o atual Prefeito Municipal de Irupi, para que no prazo
de 30 (trinta) dias improrrogáveis apresente os documentos que
comprovem o leilão e o sorteio/doações realizados no exercício de
2009, juntamente com as motivações da realização destes procedimentos em notas explicativas, objetivando comprovar a legalidade
e motivação das baixas de bens móveis realizadas naquele período.
Após o cumprimento da diligência, deverá o processo ser encaminhado à área técnica para manifestação.
Vitória/ES, 16 de agosto de 2016.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro
É o relatório.
2- FUNDAMENTAÇÃO
Cabe esclarecer inicialmente que corroboro com o entendimento do
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun que proferiu
o voto vista 055/2016 (fls. 102 e ss), contestando a tese de aplicação do princípio da insignificância para afastar a aplicação do artigo
212 da Constituição Federal.
Não obstante, vale ressaltar que no mesmo voto vista (055/2016)
o Conselheiro expos sua divergência sobre os cálculos realizados
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pela área técnica para apurar o percentual mínimo estabelecido para
a remuneração do magistério (Artigo 60, inciso XII, do ADCT da
Constituição da República de 1988) além de contestar a manutenção das irregularidades tipificadas nos itens 1.2 e 1.3 do Parecer
Prévio TC - 048/2011.
Quanto a referida divergência, saliento que os cálculos realizados
pela área técnica obedecem a padrões técnicos estabelecidos pela
legislação e alcançam indistintamente a todos os jurisdicionados.
Ao estabelecer metodologia diversa em nossos gabinetes que, aparentemente, pode não estar amparada nos referidos padrões e não
alcançar a todos os jurisdicionados, colocamos em risco a aplicação
do princípio da impessoalidade, dentre outros, que deve permear
todas as nossas ações.
Se o propósito é mudar a metodologia para apurar o percentual mínimo estabelecido para a remuneração do magistério, entendo que
este não é o melhor caminho a ser trilhado.
Ressalto contudo, que eventuais erros, quando constatados, devem
ser apontados e corrigidos pela área técnica para que não se perpetue.
Quanto as irregularidades definidas nos itens 1.2 e 1.3 do Parecer
Prévio TC - 048/2011 acredito que a farta fundamentação trazida
pela área técnica é suficiente para demonstrar que não é possível
relevar as referidas irregularidades.
3- DISPOSITIVO:
Assim, diante dos fundamentos fáticos e de direito aqui expendidos,
pedindo vênia por divergir do que propõem o eminente Relator,
Conselheiro DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER , e o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, VOTO no sentido de que o Colegiado adote a seguinte decisão:
3.1- Que sejam mantidas as irregularidades definidas nos itens 1.2
e 1.3 do Parecer Prévio TC - 048/2011
3.2- Converta o feito em diligência, encaminhando os autos à
área técnica para que, no prazo de 30 (trinta) dias, possa referendar os cálculos apresentados pelo Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun no voto vista 055/2016 (item 1.4 do Parecer Prévio
TC - 048/2011).
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-06920/2011,
DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 34ª sessão ordinária do Plenário, realizada no dia
vinte e sete de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
conforme manifestação em sessão, constante das notas taquigráficas da discussão processual que integram esta decisão:
nos termos do voto do conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, converter o feito em diligência, encaminhando os
autos à área técnica para que, no prazo de 30 (trinta) dias, possa
referendar os cálculos apresentados pelo Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun no voto vista 055/2016 (item 1.4 do Parecer
Prévio TC - 048/2011).
nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner, notificar o atual prefeito municipal de Irupi, para
que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis apresente os documentos que comprovem o leilão e o sorteio/doações realizados
no exercício de 2009, juntamente com as motivações da realização
destes procedimentos em notas explicativas, objetivando comprovar a legalidade e motivação das baixas de bens móveis realizadas
naquele período.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL OCORRIDA NA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA:
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Senhor Presidente, nesse caso aqui, no primeiro voto que proferi em
plenário, votei pelo parecer prévio pela rejeição das contas, tendo
em vista que havia uma irregularidade no tocante a não atingir o
gasto mínimo com a educação. Mas, como o percentual foi muito
pequeno – seguindo decisões anteriores da Corte –, aquela irregularidade, por si só, não teria o condão de determinar a rejeição
das contas. Entretanto, há outra irregularidade no tocante à questão patrimonial. Temos aqui instruções normativas que prezam que
os municípios, o estado, têm prazos para regularizarem a questão
patrimonial. Mas o meu entendimento é que não se aplicava nesse
caso aqui, por isso dei meu primeiro voto pela rejeição. O conselheiro Rodrigo apresentou um voto-vista, apresentando aprovação com
ressalva dessas contas, alegando, no tocante ao primeiro caso, recálculo, e não mais o princípio da insignificância. S.Ex.ª também fez
um recálculo aqui no tocante ao gasto com educação. E no tocante
à questão patrimonial, apresentou uma questão para ser regular
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com ressalva, relevando a irregularidade. Coloquei uma determinação ao atual prefeito para apresentar depois a regularização dessa
questão patrimonial. Contra-argumentei dizendo que ficava difícil
aprovar essas contas com esse programa patrimonial. Não estava
bem esclarecido. Mas, também, entendia a ponderação dele nesse
sentido. Por isso que, ao invés de aprovar e determinar ao prefeito
atual que apresente a regularização, melhor, antes de votar, determinar à prefeitura que envie para este Tribunal a regularização
patrimonial. São vários itens que não foram regularizados. Agora,
o conselheiro Carlos Ranna está apresentando o voto mantendo a
minha proposição original da irregularidade, no caso patrimonial,
não é isso? É! E no tocante à questão da educação, pela diligência.
Estou propondo aqui um voto - e já aprovou anterior à diligência na
questão de educação - para manter a minha proposição de diligência também na questão patrimonial. Já que vai baixar em diligência,
podia baixar tanto para a questão habitacional, tanto para a questão patrimonial, aí sim notificando o município para apresentar os
documentos que comprovem o leilão, sorteio e doações realizados
no período de 2009, juntamente com as motivações da realização
desse procedimento e notas explicativas. Então, proponho as duas
diligências, no caso. É como voto!
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Que podem ocorrer concomitantemente.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Sim!
Claro que essa que proponho aqui, de notificação do município, vai
demorar um pouco mais, à medida que depende da notificação de
trinta dias. Então, digamos que essa acaba demorando mais, mas
antes pode ocorrer. Claro que, enquanto a área técnica analisa uma
parte, o prazo estará correndo até a prefeitura informar a questão
patrimonial.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Muito bem! O relator acolheu parcialmente a proposta do conselheiro Carlos Ranna, mantendo o entendimento de
que deverá ocorrer, também, essa diligência com o gestor.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Patrimonial. (final)

[ATOS DOS RELATORES]
DECISÃO MONOCRÁTICA 1326/2016
PROCESSO TC:
6408/2011
JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ASSUNTO:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEL
LEGIS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
LTDA
Diante das informações do Núcleo de Controle de Documentos – NCD
(fls. 1069) e da Secretaria Geral das Sessões (fls. 1070), de que não
consta no sistema documentação alguma protocolizada referente
ao Termo de Citação 450/2016, em nome de Legis Consultoria e
Planejamento Ltda., entendo que o responsável acima deve ter sua
revelia declarada.
Ante o exposto, a fim de dar prosseguimento regular ao processo,
DECIDO considerar REVÉL a empresa LEGIS CONSULTORIA E
PLANEJAMENTO LTDA., com fulcro no artigo 361 do Regimento
Interno desta Corte de Contas.
Em 29 de setembro de 2016.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Relatora em substituição
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1325/2016
PROCESSO:
INTERESSADO:
ASSUNTO:
JURISDICIONADO:
RESPONSÁVEIS:

TC 6644/2013
MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS
REPRESENTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
LUCIANO DE PAIVA ALVES - PREFEITO
MUNICIPAL; GUILHERME THOMPSON DE
MENDONÇA-ASSESSOR ADMINISTRATIVO;
ACEDINA MARIA DE SOUZA-SECRETARIA
MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL;
VANDA BITTENCORT PINHEIRO –
SUBPROCURADORA GERAL e RONILDO
HILÁRIO GOMES – PREGOEIRO OFICIAL
DO MUNICIPIO.
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sa START TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA – (CNPJ nº
07.040.246/0001-36), não foi regularmente citada, em cumprimento aos artigos 63, inciso I e 56, inciso II, da Lei Complementar
nº 621/2012;
Considerando que o princípio do contraditório e da ampla defesa
encontra sua guarida máxima na Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, em seu art.5º, inciso LV, é também identificado pela expressão latina audiatur et altera pars, que significa
“ouça-se também a outra parte”.
Considerando, ainda, trata-se de corolário do principio do devido processo legal, segundo qual o ato praticado por autoridade,
para ser considerado válido, eficaz e completo, deve seguir todas
as etapas previstas em lei, sendo caracterizado pela possibilidade
de resposta e a utilização de todos os meios em Direito Admitidos.
Considerando, finalmente, que a Carta Magna teve a preocupação, destaque-se, de expressar tal garantia como válida não apenas
aos processos sob a jurisdição judicial, mas também aqueles tramitados em esferas administrativas.
Considerando, a necessidade de manter a regularidade processual dos atos praticados.
DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
em cumprimento aos artigos 63, inciso I e 56, inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012, CITAR a empresa START TECH SOLUÇÃO
EM TECNOLOGIA LTDA, para que, no prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, apresente as justificativas quanto aos indícios de
irregularidade apontados na MANIFESTAÇÃO TÉCNICA PRELIMINAR
– MTP 560/2013; MANIFESTAÇÃO TÉCNICA PRELIMINAR - MTP
112/2015; INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL – ITI nº 161/2015;
INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA – ITC 4966/2015; (Pregão
presencial 122/2013), cujas cópias deverão ser enviadas juntamente com o Termo de Citação:
Vitória, 30 de Setembro de 2016.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA 1331/2016-3
PROCESSO TC:
JURISDICIONADO:
ASSUNTO:
RESPONSÁVEL:

8004/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
REPRESENTAÇÃO
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
(Prefeito Municipal)
GIOVANNA DEMARCHI ROSA (Pregoeira
Oficial)
DECIDO, com fundamento no art. 63, inciso III, da Lei Complementar
n.º 621/2012, NOTIFICAR os senhores AUDIFAX CHARLES
PIMENTEL BARCELOS, Prefeito Municipal, e GIOVANNA
DEMARCHI ROSA, Pregoeira Oficial, para que, no prazo de 05
(cinco) dias, encaminhem cópia integral do processo administrativo
referente ao Registro de Preços n.º 140/2016, bem como para
que apresentem suas razões prévias, caso tenham interesse, acerca
das supostas irregularidades elencadas na representação, com a
advertência de que o descumprimento poderá implicar a aplicação
de multa, segundo o art. 135, inciso IV, da Lei Orgânica.
Encaminhe-se cópia da petição inicial da representação junto aos
Termos de Notificação.
Em 30 de setembro de 2016.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Relatora em substituição
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 1333/2016
PROCESSO TC:
JURISDICIONADO:
ASSUNTO:
RESPONSÁVEIS:

7782/2016
PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
REPRESENTAÇÃO
EDUARDO STUHR
Prefeito Municipal
ROSILENE STUHR DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde
ALAÉLIO BRAZ DALEPRANE
Pregoeiro

DECIDO, com fundamento no art. 63, inciso III, da Lei
Complementar n. 621/2012, NOTIFICAR, com urgência, os
senhores EDUARDO STUHR, ROSILENE STUHR DE SOUZA e
ALAÉLIO BRAZ DALEPRANE, para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, encaminhem cópia integral do processo administrativo
relativo ao Pregão Presencial n. 79/2016, informem em
que fase o certame se encontra e apresentem esclarecimentos
acerca dos questionamentos contidos na peça inicial da presente
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Representação.
Cópias da Petição Inicial (f. 2/18) e da Manifestação Técnica
n. 903/2016 devem ser remetidas com os Termos de Notificação,
constando a advertência de que o não atendimento poderá implicar
a aplicação de multa, segundo o art. 135, inciso IV, da Lei Orgânica.
Em 03 de outubro de 2016.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Relatora em substituição
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR 1330/2016
PROCESSO TC:
3690/2015
JURISDICIONADO: INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO:
2014
RESPONSÁVEL:
ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
DECIDE A RELATORA, Auditora Márcia Jaccoud Freitas, em
cumprimento ao art. 56, incisos II, da Lei Complementar n.º
621/2012, CITAR a Sra. Eliana Teodoro Saraiva Rovetta para
que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente
as razões de justificativas, bem como os documentos que entender
necessários, para esclarecer os indícios de irregularidades
elencados no Relatório Técnico n.º 00337/2016-9 (fls. 09/18)
e na Instrução Técnica Inicial n.º 00881/2016-3 (fls. 19/20),
cujas cópias deverão ser enviadas ao responsável com o Termo de
Citação.
Em 30 de setembro de 2016.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Auditora Relatora
Decisão Monocrática Preliminar 1305/2016-1
Processo: 07778/2016-7
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2016
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
Período: 2º Bimestre de 2016
Responsável: Victor Gomes Barbieri
Trata-se de processo de omissão no encaminhamento da Prestação
de Contas Bimestral - PCB, referente ao 2º Bimestre do exercício
de 2016, no sistema informatizado de verificação Cidades Web, do
Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, sob a responsabilidade do Senhor Victor Gomes Barbieri.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial-ITI
00876/2016-2, fls.(19/20), e, com fundamento no artigo 358, III
e 359 do RITCE/ES da Resolução TC 261/2013, DECIDO:
Pela Notificação do Senhor Victor Gomes Barbieri, para que, no
prazo de 10 (dez) dias, improrrogáveis, encaminhe a esta Corte a
Prestação de Contas indicada na Instrução Técnica Inicial - ITI
00876/2016-2.
Descrição

Período

Legislação
Pertinente
Prestação de Contas
2º bimestre/16 Resolução TC
Bimestral CidadesWeb
247/2010
Ressalta-se, ainda, que o não atendimento desta solicitação poderá
implicar em sanção de multa, conforme disposição dos art. 389,
VIII e IX da Resolução TC 261/2013 e artigo 135, VIII e IX, da Lei
Complementar 621/2012.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica Inicial – ITI 00876/2016-2, elaborada pela Secretaria de
Controle Externo de Contas – SecexContas.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 28 de setembro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática Preliminar 01306/2016-5
Processo: 6164/2015-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Administração de São
Mateus
Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenadores
Exercício: 2014
Responsável: Filipe Kohls - Secretário Municipal de Administração
Trata-se da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de
Administração de São Mateus, relativa ao exercício de 2014, sob
a responsabilidade do senhor Filipe Kohls, Secretário Municipal de
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Administração.
A Secretaria de Controle Externo de Contas elaborou o Relatório
Técnico 208/2016 (fls. 73/86), no qual apontou indícios de
irregularidades, que foram reunidos na Instrução Técnica Inicial ITI
643/2016 (fls. 87/88), com propositura de citação do responsável,
bem como notificação dando ciência à Responsável pelo Controle
Interno, ao Secretário Municipal de Finanças e ao Chefe do
Poder Executivo Municipal a fim de que, caso assim desejem,
se manifestem nos presentes autos, tendo em vista que a Lei
Municipal 1192/2012 desconcentrou o ordenamento de despesas,
mas determinou que compete à Secretaria Municipal de Finanças
a coordenação de forma centralizada da contabilidade municipal.
Desta forma, DECIDO:
1 Pela CITAÇÃO do agente responsável, senhor Filipe Kohls,
Secretário de Administração do Município de São Mateus no
exercício de 2014, na forma do art. 56, II da LC 621/2012 para, no
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, apresentar justificativas em relação
aos indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica
Inicial ITI 643/2016 (fls. 87/88), como se demonstra a seguir:
Responsável
Filipe Kohls

Itens
Subitens
3.1.1.1

3.1.1.2

3.4.1

Achados
Incompatibilidade na contribuição
previdenciária patronal (INSS) indica distorção nos resultados orçamentário e financeiro.
Incompatibilidade na contribuição
previdenciária do servidor (INSS)
indica distorção nos resultados orçamentário e financeiro.
Ausência de escrituração contábil
da unidade gestora do RPPS.

2 Pela NOTIFICAÇÃO dos senhores Amadeu Boroto, Prefeito
Municipal, Amauri Pinto Marinho, Secretário Municipal de Finanças
e Fernanda de Lima Barbosa, responsável pelo Controle Interno
Municipal, para que tomem ciência dos indícios de irregularidades
apontados nos presentes autos a fim de que, caso assim desejem,
se manifestem no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.
3 Seja o responsável, senhor Filipe Kohls, notificado de que poderá
exercer sua defesa por todos os meios em direito admitidos e,
querendo, exercer o direito de sustentação oral, nos termos
do disposto no art. 327 da Resolução nº 261/2013 – Regimento
Interno, quando do julgamento dos presentes autos, cuja data
será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em seu sítio eletrônico,
instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar nº 621, de 8 de
março de 2012 e regulamentado pela Resolução TC nº 262, de 13
de agosto de 2013.
Registra-se, ainda, que não cabe recurso da decisão que determinar
a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar
621/2012. Na forma do inciso I, do §1º, do artigo 64 da Lei
Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais terse-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o
caso, por membro da família ou empregado do responsável ou do
interessado.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico
Contábil 208/2016 (fls. 73/86).
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 28 de setembro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática Preliminar 1307/2016-1
Processo: TC 5467/2015
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Defesa Social de São Mateus
Assunto: Prestação de Contas Anual – Ordenador
Exercício: 2014
Unidade Técnica: SecexContas- Secretaria de Controle Externo de
Contas
Responsável: Nilis Castberg Machado de Souza
Trata este processo da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Defesa Social de São Mateus, relativa ao exercício de 2014, sob a
responsabilidade da senhora Nilis Castberg Machado de Souza, encaminhada a este Tribunal de Contas por meio do sistema cidades-web
em, 06 de novembro de 2015.
A SecexContas realizou a análise da Prestação de Contas e anexos
por meio do Relatório Técnico 00267/2016-7 (fls. 57/68), quando
constatou indícios de irregularidades apontadas na Instrução Técnica
Inicial ITI 718/2016-7 (fls. 69/70), com propositura de Citação do
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responsável Nilis Castberg Machado de Souza.
Assim, considerando os princípios do contraditório e da ampla defesa
DECIDO:
1-pela CITAÇÃO da agente responsável, nos termos do art. 56, incisos II, da LC 621/2012 e do art. 157, inciso III da Resolução
261/2013, para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, apresentar justificativas em relação aos indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 718/2016-7, como se demonstra seguir:
Responsável Itens/Subitens
Achados
Nilis Castberg 4.1.1.1
Incompatibilidade no
Machado de
Registro das contribuições
Souza
previdenciárias patronais ao
Regime Geral de Previdência
indica distorção nos resultados
orçamentários e financeiros.
Seja a responsável notificada de que poderá exercer sua defesa por
todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o direito de
sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da Resolução nº
261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento dos presentes
autos, cuja data será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar nº 621, de 8 de
março de 2012 e regulamentado pela Resolução TC nº 262, de 13 de
agosto de 2013.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de
receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro da família
ou empregado do responsável ou do interessado.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico 267/2016-7 (fls. 57/68) e da Instrução Técnica Inicial ITI Nº
718/2016-7 (fls. 69/70), elaborada pela SecexContas.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Após, remetam os presentes autos à Área Técnica desta Corte para
instrução regulamentar.
Vitória, 28 de setembro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática Preliminar 01308/2016-4
Processo: 06167/2015-2
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Educação de São Mateus
Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenadores
Exercício: 2014
Responsável: José Roberto Gonçalves de Abreu - Secretário de
Educação
Trata-se da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal
de Educação de São Mateus, relativa ao exercício de 2014, sob
a responsabilidade do senhor José Roberto Gonçalves de Abreu,
Secretário Municipal de Educação.
A Secretaria de Controle Externo de Contas elaborou o Relatório Técnico 261/2016 (fls. 75/89), no qual apontou indícios de
irregularidades, que foram reunidos na Instrução Técnica Inicial
ITI 659/2016 (fls. 90/91), com propositura de citação do responsável, bem como notificação dando ciência à Responsável pelo
Controle Interno, ao Secretário Municipal de Finanças e ao Chefe
do Poder Executivo Municipal a fim de que, caso assim desejem,
se manifestem nos presentes autos, tendo em vista que a Lei
Municipal 1192/2012 desconcentrou o ordenamento de despesas,
mas determinou que compete à Secretaria Municipal de Finanças
a coordenação de forma centralizada da contabilidade municipal.
Desta forma, DECIDO:
1 Pela CITAÇÃO do agente responsável, senhor José Roberto
Gonçalves de Abreu, Secretário de Educação do Município de
São Mateus no exercício de 2014, na forma do art. 56, II da LC
621/2012 para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, apresentar justificativas em relação aos indícios de irregularidades apontados
na Instrução Técnica Inicial ITI 644/2016 (fls. 65/66), como se
demonstra a seguir:
ResponsáItens
Achados
vel
Subitens
José Roberto 3.1.1.1
Incompatibilidade na contribuição preGonçalves de
videnciária patronal (INSS) indica disAbreu
torção nos resultados orçamentário e
financeiro.
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3.1.1.2

Incompatibilidade na contribuição previdenciária do servidor (INSS) indica
distorção nos resultados orçamentário e
financeiro.
3.1.1.3
Divergência entre os valores pagos de
Contribuições Patronais evidenciados no
Balancete da Execução Orçamentária e
no Demonstrativo Mensal das Contribuições Patronais.
3.4.1
Ausência de escrituração contábil da
unidade gestora do RPPS.
2 Pela NOTIFICAÇÃO dos senhores Amadeu Boroto, Prefeito Municipal, Amauri Pinto Marinho, Secretário Municipal de Finanças e
Fernanda de Lima Barbosa, responsável pelo Controle Interno Municipal, para que tomem ciência dos indícios de irregularidades apontados nos presentes autos a fim de que, caso assim desejem, se
manifestem no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.
3 Seja o responsável, senhor José Roberto Gonçalves de Abreu,
notificado de que poderá exercer sua defesa por todos os meios
em direito admitidos e, querendo, exercer o direito de sustentação
oral, nos termos do disposto no art. 327 da Resolução nº 261/2013
– Regimento Interno, quando do julgamento dos presentes autos,
cuja data será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar nº 621, de 8
de março de 2012 e regulamentado pela Resolução TC nº 262, de
13 de agosto de 2013.
Registra-se, ainda, que não cabe recurso da decisão que determinar
a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar
621/2012. Na forma do inciso I, do §1º, do artigo 64 da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á
como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico
Contábil 261/2016 (fls. 75/89).
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 28 de setembro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Decisão Monocrática Preliminar 01310/2016-1
Processo: 02967/2016-5
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Educação – SEDU
Assunto: Denúncia
Denunciante: Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos
do Estado do Espírito Santo - SINDIPUBLICOS/ES
Exercício: 2016
Responsável: Haroldo Correa Rocha - Secretário de Estado da
Educação /ES
Trata o expediente encaminhado pelo Sindicato dos Trabalhadores
e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo - SINDIPUBLICOS/ES, em face da Secretaria de Estado da Educação – SEDU,
protocolizado neste Tribunal sob o nº 6142/2016-5 (fls. 2-43), na
data de 29 de maio de 2016, informando da existência de supostas
irregularidades na contratação, em regime de designação temporária, para o cargo de Auxiliar de Secretaria Escolar, através do Edital
de Processo Seletivo Simplificado nº 23/2016.
Levados os autos à área técnica, esta opinou pela notificação do
Secretário Estadual de Educação, senhor Haroldo Corrêa Rocha,
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhasse a esta Corte
a relação de candidatos aprovados que efetivamente tomou posse,
bem como os respectivos locais onde eles foram lotados – Decisão
Monocrática 605/2016, de folhas 53-55.
Devidamente notificado, o senhor Secretário de Estado de Educação
veio aos autos, por meio do Ofício OF/SEDU/GS/Nº634/16 e documentação anexa, protocolizada nesta Corte sob o nº 7917/2016,
de folhas 62-105.
Novamente levado o processo à consideração da área técnica, esta
elaborou a Manifestação Técnica 755/20106, de folhas 110-125,
onde sugere a admissibilidade da denúncia e a citação do responsável e a Instrução Técnica Inicial 684/2016, de folhas 123-125,
que sugere a citação do senhor Haroldo Corrêa Rocha em face da
suposta irregularidade abaixo identificada:
RESPONSÁVEl
Haroldo Corrêa
Rocha
Secretário de Estado da Educação

subitens/ IRREGULARIDADES
1.1 Realização de Processo seletivo simplificado nº
23/2016 para contratação de Auxiliar de secretaria escolar, em desacordo com a Constituição Federal, art. 37, II e
IX c/c LC 809/2015;
1.2. Contratação irregular de servidores temporários, conforme documentação de fls. 72/103 provenientes do Processo seletivo simplificado nº 23/2016.

Vieram-me os autos.
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Ante o exposto, RECEBO a presente denúncia, tendo em conta
estarem presentes os requisitos de admissibilidade em consonância
com o artigo 94 da LC 621/2012 e DECIDO:
Na forma do art. 56, II da LC 621/2012 358 e 157, III da Resolução TC 261/2013, seja expedida CITAÇÃO ao responsável, senhor
Haroldo Correa Rocha - Secretario de Estado da Educação /ES,
inclusive com utilização de meio eletrônico ou fax, para que, no
PRAZO de 30 (trinta) dias, apresente suas alegações de defesa,
quanto aos indícios de irregularidade apontados na ITI 684/2016.

Alicio Lucindo Item 4.5.1.3

RESPONSÁVEl
Haroldo Corrêa
Rocha
Secretário de Estado da Educação

Alicio Lucindo Item 5.3.1

subitens/ IRREGULARIDADES
1.1 Realização de Processo seletivo simplificado nº 23/2016 para contratação de Auxiliar de secretaria escolar, em desacordo com
a Constituição Federal, art. 37, II e IX c/c LC
809/2015;
1.2. Contratação irregular de servidores
temporários, conforme documentação de fls.
72/103 provenientes do Processo seletivo
simplificado nº 23/2016.

Seja o responsável notificado de que poderá exercer suas defesas
por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o
direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da
Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei
Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a
CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar
621/2012. Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á
como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado dos responsáveis ou dos interessados.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Manifestação
Técnica 755/20106, de folhas 110-125, e da Instrução Técnica
Inicial 684/2016, de folhas 123-125.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 28 de setembro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática Preliminar 01311/2016-6
Processo: 03541/2016-1
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Alegre
Assunto: Prestação de Contas Anual – Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: Alicio Lucindo
Trata este processo da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Alegre, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Alicio Lucindo, encaminhada a este Tribunal de Contas
por meio do sistema cidades-web em, 19 de maio de 2016.
A SecexContas realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico 00335/2016-1 (fls. 04/28),
quando constatou indícios de irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI 00874/2016-3 (fls. 29/30), com propositura de Citação do responsável Alicio Lucindo.
Assim, considerando os princípios do contraditório e da ampla defesa DECIDO:
1-pela CITAÇÃO da agente responsável, nos termos do art. 56,
incisos II, da LC 621/2012 e do art. 157, inciso III da Resolução
261/2013, para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, apresentar
justificativas em relação aos indícios de irregularidades apontados
na Instrução Técnica Inicial ITI 00874/2016-3, como se demonstra seguir:
Responsáveis Itens/Subitens
Achados
Alicio Lucindo Item 4.5.1.1
Balancete da despesa orçamentária (BALEXO) em desconformidade com as exigências da
IN 34/2015 por não demonstrar a despesa liquidada e paga
Alicio Lucindo Item 4.5.1.2
Balancete da despesa orçamentária (BALEXO) apresenta classificação contábil única
para obrigações patronais do
RGPS e do RPPS
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Alicio Lucindo Item 4.5.1.4

Alicio Lucindo Item 5.3.2

Demonstrativos da folha de pagamento do RGPS (FOLRGP) e
do RPPS (FOLRPP) não atendem às especificações mínimas
previstas na IN 34/2015
Contabilização e pagamento a
menor do total de contribuições
previdenciárias retidas dos servidores relacionas ao RGPS
Incidente de Inconstitucionalidade
Pagamento inconstitucional de
verba indenizatória ao Presidente da Câmara

Seja o responsável notificado de que poderá exercer sua defesa
por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o
direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da
Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei
Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a
CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar
621/2012. Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á
como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico 00335/2016-1 (fls. 04/28) e da Instrução Técnica Inicial
ITI Nº 00874/2016-3 (fls. 29/30), elaborada pela SecexContas.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Após, remetam os presentes autos à Área Técnica desta Corte para
instrução regulamentar.
Vitória, 28 de setembro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática Preliminar 01309/2016-9
Processo: TC 4309/2016
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mimoso do Sul
Assunto: Prestação de Contas Anual – Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: Marcelo de Moraes Pessanha
Trata este processo da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Mimoso do Sul, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Marcelo de Moraes Pessanha, encaminhada a
este Tribunal de Contas por meio do sistema cidades-web em, 29
de março de 2016.
A SecexContas- Secretaria de Controle Externo de Contas realizou
a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico 333/2016-1 (fls. 04/24), quando constatou indícios
de irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI
871/2016-1 (fls. 25), com propositura de Citação do responsável
Marcelo de Moraes Pessanha.
Assim, considerando os princípios do contraditório e da ampla defesa DECIDO:
1-pela CITAÇÃO da agente responsável, nos termos do art. 56,
incisos II, da LC 621/2012 e do art. 157, inciso III da Resolução
261/2013, para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, apresentar
justificativas em relação aos indícios de irregularidades apontados
na Instrução Técnica Inicial ITI 871/2016-1, como se demonstra seguir:
Responsáveis Itens/Subitens
Achados
Marcelo de Mora- Item 4.5.1
Incompatibilidade na cones Pessanha
tribuição previdenciária
patronal (RGPS) indica distorção nos resultados orçamentário e financeiro.
Marcelo de Mora- Item 4.5.2
Incompatibilidade na cones Pessanha
tribuição previdenciária
patronal (RPPS) indica distorção nos resultados orçamentário e financeiro.
Seja o responsável notificado de que poderá exercer sua defesa
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por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o
direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da
Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei
Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a
CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar
621/2012. Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á
como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico 333/2016-1 (fls. 04/24) e da Instrução Técnica Inicial
ITI Nº 871/2016-1 (fls. 25), elaborada pela SecexContas.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Após, remetam os presentes autos à Área Técnica desta Corte para
instrução regulamentar.
Vitória, 28 de setembro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática Preliminar 01312/2016-1
Processo: 03713/2016-5
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Sooretama
Assunto: Prestação de Contas Anual – Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: Eraldo de Oliveira Gomes
Trata este processo da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Sooretama, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Eraldo de Oliveira Gomes, encaminhada a
este Tribunal de Contas por meio do sistema cidades-web em, 30
de março de 2016.
A SecexContas- Secretaria de Controle Externo de Contas realizou
a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico 336/2016-4 (fls. 04/30), quando constatou indícios
de irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI
875/2016-8 (fls. 31), com propositura de Citação do responsável
Eraldo de Oliveira Gomes.
Assim, considerando os princípios do contraditório e da ampla defesa DECIDO:
1-pela CITAÇÃO da agente responsável, nos termos do art. 56,
incisos II, da LC 621/2012 e do art. 157, inciso III da Resolução
261/2013, para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, apresentar
justificativas em relação aos indícios de irregularidades apontados
na Instrução Técnica Inicial ITI 875/2016-8, como se demonstra seguir:
Responsáveis Itens/Subitens
Achados
Eraldo de
Item 4.1.1.1
Divergência entre a despesa
Oliveira Gomes
orçamentária autorizada
evidenciada no BALEXO e a
despesa orçamentária fixada
na LOA/2015;
Eraldo de
Item 4.4.1.1
Diferença entre as entradas
Oliveira Gomes
e saídas de bens em
almoxarifado evidenciadas
no DEMANC/RESAMC
e as entradas e saídas
evidenciadas no INVALM;
Eraldo de
Item 4.4.1.2
Divergência entre as saídas
Oliveira Gomes
de bens em almoxarifado
evidenciadas no INVALM e
a contabilização de uso de
material de consumo na
DVP – Anexo 15 da Lei nº
4.320/64.
Seja o responsável notificado de que poderá exercer sua defesa
por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o
direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da
Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei
Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
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pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a
CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar
621/2012. Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á
como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico 336/2016-4 (fls. 04/30) e da Instrução Técnica Inicial
ITI Nº 875/2016-8 (fls. 31), elaborada pela SecexContas.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Após, remetam os presentes autos à Área Técnica desta Corte para
instrução regulamentar.
Vitória, 28 de setembro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática Preliminar 01313/2016-5
PROCESSO: TC 6300/2015
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Marataízes
ASSUNTO: Denúncia
EXERCÍCIOS: 2015
RESPONSÁVEIS: Robertino Batista da Silva (Prefeito Municipal) e
Ivete Batista da Silva (Secretária Municipal de Administração)
Versam os presentes autos sobre Denúncia em face da Prefeitura
Municipal de Marataízes noticiando pagamento irregular de remuneração / subsídio à Secretária Municipal de Administração, senhora Ivete Batista da Silva, ocupante de cargo efetivo na Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim que foi cedida à Prefeitura
Municipal de Marataízes.
Após análise do processo pela secretaria competente, foi elaborada
a Manifestação Técnica Preliminar MTP 457/2015 (fls.13/20),
que resultou na Decisão Monocrática Preliminar DECM
1196/2015 (fls. 22/25), encaminhando comunicação de diligência
ao senhor Robertino Batista da Silva, Prefeito Municipal de Marataízes, para que prestasse informações e encaminhasse documentos,
o que foi atendido pelo gestor às fls. 33/78.
Mediante a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1366/2015
(fls. 81/84), encaminhei comunicação de diligência ao senhor Carlos Roberto Casteglione Dias, Prefeito Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, para que este informasse se a senhora Ivete Batista
da Silva estaria recebendo qualquer tipo de benefício daquela Prefeitura, encaminhando toda documentação que comprovasse as informações prestadas, o que foi realizado pelo ente às fls. 101/105.
Acompanhando a Manifestação Técnica Preliminar MTP
737/2015 (fls. 108-111) do Núcleo de Cautelares, votei pelo indeferimento da cautelar e para que os autos caminhassem sob o
rito ordinário (Voto 2311/2015 - fls. 113/118), o que foi acolhido
pelo Plenário (Decisão TC - 5563/2015-Plenário - fls. 119-120).
Assim, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 2370/2015
(fls. 133/146, com documentos de suporte às fls. 147/171), apontando indícios de irregularidades, com sugestão pela conversão dos
autos em Tomada de Contas Especial e citação dos responsáveis,
senhores Robertino Batista da Silva e Ivete Batista da Silva,
para apresentação de justificativas. Acolhida a ITI pro este Relator,
propus o Voto 505/2016 ao Plenário, o que resultou na Decisão
Preliminar TC 3/2016, de folhas 180.
Ato seguido, foram exarados os Termos de Citação 230/2016 destinado ao senhor Robertino Batista da Silva e o 231/2016 destinado
à senhora Ivete Batista da Silva.
Após inúmeras tentativas infrutíferas de entrega dos termos de citação pelos Correios nos endereços fornecidos pelos responsáveis,
foi realizada a entrega por servidor desta Corte, por meio de contrafé.
Às folhas 191, encontra-se termo de citação destinado ao senhor
Robertino Batista da Silva, recebido e assinado pela esposa do responsável - informação do servidor deste Tribunal no verso da folha
191 - e às folhas 200, encontra-se o termo de citação destinado
à senhora Ivete Batista da Silva, recebido e assinado pela própria
responsável.
Em despacho de folhas 202, o NCD informam a pedido da Secretaria-Geral das Sessões, que não há no Sistema e-tcees documentação alguma protocolizada nesta Corte em referência aos Termos de
Citação 230/2016 e 231/2016.
Diante do exposto, verifica-se o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa aos responsáveis
acima elencados, que não compareceram aos autos no prazo legal
demonstrando inércia processual e, por conseguinte, restando conwww.tce.es.gov.br
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figurada a revelia:
Desta forma, DECIDO pela declaração de REVELIA dos senhores
Robertino Batista da Silva e Ivete Batista da Silva, com fulcro
no art. 65, da Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 361 da Resolução TC nº 261/2013.
À SEGEX para os impulsos necessários.
Vitória, 28 de setembro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática Preliminar 01314/2016-1
Processo: 03427/2016-9
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Aracruz
Assunto: Prestação de Contas Anual – Ordenador
Exercício: 2015
Unidade Técnica: SecexContas- Secretaria de Controle Externo
de Contas
Responsável: Rosane Ribeiro Machado
Trata este processo da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Aracruz, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da senhora Rosane Ribeiro Machado, encaminhada a este
Tribunal de Contas por meio do sistema cidades-web, em 31 de
março de 2016.
A SecexContas realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico 00306/2016-3 (fls. 04/22),
quando constatou indícios de irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI 754/2016-3 (fls. 23), com propositura
de Citação do responsável Rosane Ribeiro Machado.
Assim, considerando os princípios do contraditório e da ampla defesa DECIDO:
pela CITAÇÃO da agente responsável, nos termos do art. 56, incisos II, da LC 621/2012 e do art. 157, inciso III da Resolução
261/2013, para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, apresentar
justificativas em relação aos indícios de irregularidades apontados
na Instrução Técnica Inicial ITI 754/2016-3, como se demonstra seguir:
Responsável Itens/Subitens
Achados
Rosane Ribeiro 4.6.1
NÃO CONFORMIDADE ENTRE
machado
O SALDO INICIAL DE 2015 E
O SALDO FINAL DE 2014 DA
DÍVIDA FUNDADA
Seja a responsável notificada de que poderá exercer sua defesa
por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o
direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da
Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei
Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a
CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar
621/2012. Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á
como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico 306/2016-3, (fls.04/22) e da Instrução Técnica Inicial
ITI Nº 754/2016-3 (fls. 23), elaborada pela SecexContas.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Após, remetam os presentes autos à Área Técnica desta Corte para
instrução regulamentar.
Vitória, 28 de setembro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática Preliminar 01316/2016-9
Processo: 03401/2016-4
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Educação – SEDU e Secretaria de Estado de gestão e Recursos Humanos - SEGER
Assunto: Denúncia
Denunciante: Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos
do Estado do Espírito Santo - SINDIPUBLICOS/ES
Exercício: 2016
Responsáveis: Haroldo Correa Rocha (Secretário de Estado da
Educação /ES) e Dayse Maria Oslegher Lemos (Secretaria de Esta-
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do de Gestão e Recursos Humanos /ES)
Versam os presentes autos sobre expdiente encaminhado pelo
Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do
Espírito Santo - SINDIPUBLICOS/ES, em face da Secretaria de
Estado da Educação – SEDU e da Secretaria de Estado de gestão e
Recursos Humanos – SEGER, protocolizado neste Tribunal sob o nº
6907/2016-5 (fls. 2-110), na data de 13 de maio de 2016, informando da existência de supostas irregularidades na realização do
concurso público realizado através do Edital nº01/2015 – SEGER/
SEDU, e contratação de servidores temporários em detrimento de
servidores concursados.
Inicialmente, notifiquei os senhores Haroldo Correa Rocha - Secretario de Estado da Educação/ES e Dayse Maria Oslegher Lemos
- Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos/ES para
que, no PRAZO de 05 (cinco) dias, apresentassem informações
que entenderem necessárias acerca do expediente oferecido com
amparo no art. 176, §3º, inc. I da Resolução TC 261/2013 (Decisão
Monocrática 607-2016, fls. 113-114), e, após, encaminahmento à
area técnica para análise técnica.
Mediante a Manifestação Técnica Preliminar MTP 675/20162 (fls. 212-216), a Secretaria de Controle Externo Previdência e
Pessoal opinou pelo não conhecimento da Denúncia, por não terem
sido observados os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno.
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
01681/2016-1).
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
675/2016-2 (fls. 212-216), que aqui se transcreve:
“[...]
l DO CONTEÚDO DA DENÚNCIA
Narra a Denúncia que na realização de concurso público Edital nº
01/2015 para provimento de 1.178 vagas de Professor B -- Ensino
Fundamental e Médio ocorreram as seguintes irregularidades:
- Os denunciados privilegiam precárias contratações temporárias
em detrimento de realização de concurso público para cargos efetivos;
- houve inúmeras reclamações de candidatos a respeito da correção das provas discursivas e fundamentação dos recursos.
- o concurso realizado aprovou menos candidatos que vagas existentes e em diversos casos não houve habilitados para assumir
disciplinas em determinados municípios, mesmo havendo mais
classificados para a mesma disciplina em outros locais.
- que a Secretaria de Educação, antes de encerrado o certame
público, já preparava processo seletivo para contratação de professores temporários;
- que a Fundação Carlos Chagas recebeu R$ 79,00 por inscrição de
candidatos às vagas disponíveis e a possível realização de novos
concursos geraria “repetição dos ganhos com inscrição”.
Nos pedidos o Denunciante, em síntese, requer:
- a determinação de correção de provas discursivas dos aprovados
na primeira fase do certame, em número que permita o preenchimento de todas as vagas existentes e previstas no edital nº
01/2015 - SEGER/SEDU;
- responsabilização dos Secretários denunciados pela prática de
ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, §4º
da Constituição Federal.
Em suas Informações (fls. 130/132) a Sra. Secretária de Gestão e
Recursos Humanos relata que do concurso público oriundo do Edital nº 07/2015 restaram 27 (vinte sete) vagas; que mesmo diante
de insofismável dificuldade financeira, o Estado elegeu como prioridade a paulatina erradicação da contratação inconstitucional de
temporários; que já nomeou 867 candidatos aprovados no concurso em questão. Quanto aos critérios estabelecidos pelo Edital, que
buscando evitar futura deserção dos cargos, regionalizou as vagas;
que de fato algumas disciplinas em algumas localidades não lograram aprovar candidatos com profissionais com o conhecimento
necessário para prestar um ensino publico minimamente eficiente
e de qualidade à população.
O Sr. Secretário de Educação prestou Informações (fl. 146/149),
aduzindo: que a empresa contratada acumula experiência de 50
(cinquenta) anos nos de mercado; que o concurso preencheu
97,7% das vagas disponibilizadas; que a denúncia do Sindicato
possui como objetivo único ampliar o quantitativo de correção de
provas discursivas, alterando a regra definida no edital de aberwww.tce.es.gov.br
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turas que os critérios para correção das provas discursivas foram
amplamente discutidas com a instituição executou do certames que
cabe à banca contratada manifestar-se sobre a formulação e correção das questões discursivas, tendo esta declarado que os recursos
administrativos dos candidatos foram respondidos e fundamentados, tendo trazido aos autos dita manifestação (fls. 201 -202) e
anexo contendo exemplos de respostas fornecidas aos candidatos
(fls. 205-207).
Requereu, por fim, o arquivamento da denúncia, por total improcedência, nos termos do art. 176, §3º, II, da Resolução TC 261/2016.
2 DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, faz-se a seguir uma análise do cumprimento dos
requisitos de admissibilidade da denúncia, de acordo com o art. 94,
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
§1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
i) Aplicando a regra jurídica ao caso em exame, nota-se a ausência
dos requisitos de admissibilidade elencados nos incisos ll e III do
art. 94 da LC 621/2012. Ou seja, a denúncia não contém indícios
de prova nem elementos de convicção suficientes para o regular
prosseguimento processual e apuração de ilegalidades. Observa-se
apenas um prognóstico, uma narrativa genérica que não acompanham documentos que Ihe convalidem, motivo pelo qual, sugerese o não conhecimento da presente denúncia.
ii) O denunciante narrou, ainda suposta infração à Lei de Improbidade Administrativa pelos Secretários responsáveis. Todavia, não
se vislumbra nexo de causalidade entre as informações trazidas
pelo denunciante e atos capazes de importar em enriquecimento
ilícito, causar prejuízo ao erário ou de atentar contra os princípios
da Administração Pública.
Isto porque para imputar ilegalidade far-se-ia necessário indícios de
autoria ou mínima materialidade, ou seja, indicio de existência de
conluio ou intuito deliberado de favorecimento de terceiros ou burla
ao concurso público.
Ante a comprovação (fls. 139/143) de que houve a nomeação de
864 candidatos provenientes do concurso em análise, não consegue
a denúncia demonstrar mínimo de materialidade na afirmação de
que a administração pretendeu reprovar ao máximo os candidatos a
cargos efetivos a fim de privilegiar contratos temporários.
Restou demonstrado pelos documentos carreados às fls. 164/170
que houve número significativo de aprovados e, inclusive, há cargos com cadastro de reserva, mesmo nos casos em que houve reprovações e inexistência de habilitados para dada disciplina.
Nesse sentido, não se vislumbra na denúncia qualquer irregularidade ou ilegalidade de atos praticados na gestão de recursos públicos
sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas ou materialidade capaz
de suplantar a admissibilidade da denúncia de fls. 02/14.
iii) Não obstante tal conclusão é incontroverso que muitas vagas
existentes permaneceram não preenchidas.
Assim, sem embargo o conteúdo do Decreto nº 3923-R, de 06 de
janeiro de 2016 que estipulou redução gradativa do quantitativo de
servidores contratados temporariamente, este não tem o condão
de se sobrepor ao conteúdo impositivo da Constituição Federal de
1988, especialmente o art. 37, II, que impõe provimento por meio
de concurso público aos cargos de natureza permanente, como é o
caso do cargo de Professor.
Como se depreende do Anexo I, 90 cargos restaram não preenchidos e não devem ser providos por contratos temporários, mas por
servidores efetivos.
Por esta razão, sugere-se ao Relator que sejam notificados os
Secretários de Educação e Gestão e Recursos Humanos para que
informem sobre as providências á adotadas ou a serem adotadas
com vista a realizar novo concurso para preenchimento das vagas
do Anexo I, para as quais não houve candidatos habilitados.
3 ANALISE TECNICA
Tendo em visa a ausência de requisitos mínimos de constituição e
de prosseguimento regular da presente denúncia, previstos no art.
177 da Resolução TC nº 261, de 4 junho de 2013, não é possível
sequer conhecer a denúncia.
Ante a impossibilidade de se conhecer a denúncia fica prejudicada
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a apreciação dos pedidos.
4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1 -- Propõe-se ao Relator, caso assim entenda, não conhecer a
denúncia, por força do §lº’ do art. 94, LC 621/2012, uma vez que
ausentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 177 da
Resolução TC nº 261 , de 4 junho de 201 3.
4.2 -- A fim de se evitar contratação temporária para cargos de necessidade permanente, sugere-se ao Relator que sejam notificados
os Secretários de Educação e de Gestão e Recursos Humanos para
realizarem novo concurso para preenchimento das vagas que não
houve candidatos habilitados.
4.3 - Não conhecida a denúncia e notificados os Secretários, sejam
arquivados os autos na forma do inciso l do §3º’ do art. 176 da
Resolução TC nº 261, de 4 junho de 2013.
4.4 -- Sugere-se, também, que se dê CIENCIA ao denunciante do
teor da presente manifestação e do fato de que, caso assim o deseje, é possível oferecer nova denúncia, desde que observados os
requisitos; legais previstos no art. 94 da LC 621/2012 e na Resolução TC nº 261, de 4 junho de 2013.
A consideração superior
Vitória/ES, 28 de julho de 2016.
[...]”
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroboro o entendimento da área técnica e do Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva, contudo vejo por bem preliminarmente proceder à notificação dos gestores para melhor instrução
do processo, na forma proposta pela área técnica, nesta esteira
DECIDO:
3.1 Pela NOTIFICAÇÃO dos senhores Haroldo Correa Rocha Secretário de Estado da Educação/ES e Dayse Maria Oslegher
Lemos - Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos /
ES, para que encaminhem a esta Corte de Contas, no prazo de 15
(quinze) dias as providências adotadas, ou a serem adotadas,
com vistas à realização de novo concurso público para preenchimento das vagas do Anexo I, para as quais não houve candidatos
habilitados.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática Preliminar 01315/2016-4
Processo: 02906/2016-9
Jurisdicionado: BANDES – Banco de Desenvolvimento do Espirito
Santo S/A
Assunto: Relatório de Auditoria
Exercício: 2016
Responsáveis: Maurer Pedrosa de Almeida (Gerente de Acompanhamento de Projetos), Everaldo Colodetti (Gerente Comercial
e de Relacionamento), Maria Emília Vieira da Silva (Gerente Comercial e de Relacionamento),
Andre Luiz Giacomin (Coordenador do Nucac), Gessica Machado Chagas (Coordenadora
do Nucac), Arthur Neiva Neves (Coordenador do Nucac), Claudia Costa Fernandes (Coordenadora do Nucac), Paulo Wesley
Aguiar Vieira (Técnico bancário), Cesar Roriz de Souza (Técnico
bancário), Otávio Rebouças Filho (Técnico bancário), Fabrício
César de Lima Fraga (Técnico bancário), Roberto Mannato Valentim – (Técnico bancário) e Allan Kardec da Silva Rios Midon
(Técnico bancário)
Trata este processo da Fiscalização Ordinária realizada no Bandes –
Banco de Desenvolvimento do Espirito Santo, relativa ao exercício
de 2016, tendo como presidente da instituição o Senhor Luiz Paulo
Vellozo Lucas.
Em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização a equipe de fiscalização da SecexEstado, designada por meio dos termos 01/2016-1
e 060-20161 (fls. 2-3), executou os trabalhos de fiscalização e elaborou o Relatório de Auditoria RAO 11/2016-6 (fls. 6-111), com os
anexos em mídia digital, às fls. 112, contendo indícios de irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI 679/2016-1
(fls. 114-116), com propositura de Citação dos responsáveis.
Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla
defesa DECIDO:
1-pela CITAÇÃO dos agentes responsáveis, nos termos do art. 56,
incisos II, da LC 621/2012 e do art. 157, inciso III da Resolução
261/2013, para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, apresentarem justificativas em relação aos indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 679/2016-1, como se
demonstra seguir:
www.tce.es.gov.br
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Responsáveis
Maurer Pedrosa de Almeida
Gerente de Acompanhamento de
Projetos desde 1.º/3/2013
CPF: 002.651.296-30
End.: Rua Itaquari, n.º 300, apt.
1.603 – Itapoã – Vila Velha/ES –
CEP: 29.101-902.
Everaldo Colodetti
Gerente Comercial e de Relacionamento Período 1/6/2005 a
20/4/2010.
CPF: 732.032.547-00
End.: Rua Humberto Martins de Paula, n.º 125 – apt. 1.104 – Enseada
do Suá - Vitória/ES – CEP: 29.050225.
Maria Emília Vieira da Silva
Gerente Comercial e de Relacionamento Período de 1/4/2011 a
15/4/2015
CPF: 820.639.907-00
End.: Rua Dr. Jairo de Matos Pereira,
n.º 780 – apt. 1.002 – Praia da Costa
– Vila Velha/ES – CEP: 29.101-310.
Andre Luiz Giacomin
Coordenador do Nucac
Período de 1/8/2006 a 2/1/2009
CPF: 083.473.177-04
End.: Rua Engenheiro Fábio Ruschi,
n.º 370 – apt. 704 – Bento Ferreira
– Vitória/ES – CEP: 29.050-670.
Gessica Machado Chagas
Coordenadora do Nucac
Período de 1/4/2011 a 19/5/2014
CPF: 001.570.105-03
End.: Rua Armando Duarte Rabelo,
n.º 285 – apt. 902 – Jardim Camburi
– Vitória/ES – CEP: 29.090-010.
Arthur Neiva Neves
Coordenador do Nucac
Período de 19/5/2014 a 15/4/2015
CPF: 022.893.057-07
End.: Rua Chafic Murad, n.º 508 –
apt. 801 – Bento Ferreira – Vitória/
ES – CEP: 29.050-660.
Claudia Costa Fernandes
Coordenadora do Nucac
Período 2/1/2009 a 13/4/2010
CPF: 035.053.617-12
End.: Rua Inacio Higino, n.º 1.170
– apt. 1.807 – Praia da Costa – Vila
Velha/ES – CEP: 29.101-094.
Paulo Wesley Aguiar Vieira
Técnico bancário
CPF: 948.204.817-20
End.: Av. Angelo Altoé, n.º 1.912 –
Vila Bethânia – Venda Nova do Imigrante/ES – CEP: 29.375-000.
Cesar Roriz de Souza
Técnico bancário
CPF: 927.123.806-06
End.: Rua Carijós, n.º 400 – apt.
312 – Jardim da Penha – Vitória/ES
– CEP: 29.060-700.
Otávio Rebouças Filho
Técnico bancário
CPF: 317.923.247-15
End.: Rua da Grécia, n.º 205 – apt.
1.502 – Barro Vermelho – Vitória/ES
– CEP: 29.055-560.
Fabrício César de Lima Fraga
Técnico bancário
CPF: 000.784.937-06
End.: Av. Hugo Viola, n.º 211 – apt.
503-E – Jardim da Penha – Vitória/
ES – CEP: 29.060-420.
Roberto Mannato Valentim
Técnico bancário
CPF: 282.154.007-87
End.: Rua Milton Ramalho Simões,
n.º 11 – apt. 801 – Jardim Camburi –
Vitória/ES – CEP: 29.090-770.
Allan Kardec da Silva Rios Midon
Técnico bancário
CPF: 562.599.991-00
End.: Rua Milton Ramalho Simões,
n.º 11 – apt. 905 – Jardim Camburi
– Vitória/ES – CEP: 29.090-770.

Subitens/ Irregularidades
3.1 Ausência de Averbação das construções acrescidas ao imóvel dado
em garantia.
3.2 Ausência de comprovação a vigência do seguro sobre garantia.
4.1 Ausência de comprovação financeira do projeto.
3.3 Ausência de fundamentação,
confiabilidade e segurança nos valores atribuídos aos imóveis nos laudos
de avaliação.
3.4 Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica por Atividade.

3.3 Ausência de fundamentação,
confiabilidade e segurança nos valores atribuídos aos imóveis nos laudos
de avaliação.
3.4 Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica por Atividade.
3.3 Ausência de fundamentação,
confiabilidade e segurança nos valores atribuídos aos imóveis nos laudos
de avaliação.
3.4 Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica por Atividade.
3.3 Ausência de fundamentação,
confiabilidade e segurança nos valores atribuídos aos imóveis nos laudos
de avaliação.
3.4 Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica por Atividade.
3.3 Ausência de fundamentação,
confiabilidade e segurança nos valores atribuídos aos imóveis nos laudos
de avaliação.
3.4 Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica por Atividade.
3.4 Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica por Atividade.

3.3 Ausência de fundamentação,
confiabilidade e segurança nos valores atribuídos aos imóveis nos laudos
de avaliação.
3.4 Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica por Atividade.
3.3 Ausência de fundamentação,
confiabilidade e segurança nos valores atribuídos aos imóveis nos laudos
de avaliação.
3.4 Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica por Atividade.
3.3 Ausência de fundamentação,
confiabilidade e segurança nos valores atribuídos aos imóveis nos laudos
de avaliação.
3.4 Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica por Atividade.
3.3 Ausência de fundamentação,
confiabilidade e segurança nos valores atribuídos aos imóveis nos laudos
de avaliação.
3.4 Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica por Atividade.
3.3 Ausência de fundamentação,
confiabilidade e segurança nos valores atribuídos aos imóveis nos laudos
de avaliação.
3.4 Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica por Atividade.
3.4 Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica por Atividade.
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Sejam os responsáveis notificados de que poderão exercer sua
defesa por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art.
327 da Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do
julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da
Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a
CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar
621/2012. Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á
como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório de
Auditoria RAO 11/2016-1 e da Instrução Técnica Inicial ITI
Nº 679/2016-1 elaborados pela SecexEstado.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Após, remetam-se os presentes autos à Área Técnica desta Corte
para instrução regulamentar.
Vitória, 28 de setembro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática Preliminar 1317/2016-3
Processo: 04291/2015-5
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Gabinete de São Mateus
Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenadores
Exercício: 2014
Responsável: Jorge Ribeiro - Secretário Municipal de Gabinete
Trata-se da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de
Gabinete do Prefeito de São Mateus, relativa ao exercício de 2014,
sob a responsabilidade do senhor Jorge Ribeiro, Secretário Municipal de Gabinete.
A Secretaria de Controle Externo de Contas elaborou o Relatório
Técnico 211/2016 (fls. 51/64), no qual apontou indícios de irregularidades, que foram reunidos na Instrução Técnica Inicial ITI
644/2016 (fls. 65/66), com propositura de citação do responsável,
bem como notificação dando ciência à Responsável pelo Controle
Interno, ao Secretário Municipal de Finanças e ao Chefe do Poder
Executivo Municipal a fim de que, caso assim desejem, se manifestem nos presentes autos, tendo em vista que a Lei Municipal
1192/2012 desconcentrou o ordenamento de despesas, mas determinou que compete à Secretaria Municipal de Finanças a coordenação de forma centralizada da contabilidade municipal.
Desta forma, DECIDO:
1 Pela CITAÇÃO do agente responsável, senhor Jorge Ribeiro, Secretário de Gabinete do Município de São Mateus no exercício de
2014, na forma do art. 56, II da LC 621/2012 para, no PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS, apresentar justificativas em relação aos indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial ITI
644/2016 (fls. 65/66), como se demonstra a seguir:
Responsável
Itens
Achados
Subitens
Jorge Ribeiro 3.1.2.1
Incompatibilidade na contribuição
previdenciária patronal (INSS) indica
distorção nos resultados orçamentário
e financeiro.
3.1.2.2
Incompatibilidade na contribuição previdenciária do servidor (INSS) indica
distorção nos resultados orçamentário
e financeiro.
3.4.1
Ausência de escrituração contábil da
unidade gestora do RPPS
2 Pela NOTIFICAÇÃO dos senhores Amadeu Boroto, Prefeito Municipal, Amauri Pinto Marinho, Secretário Municipal de Finanças
e Fernanda de Lima Barbosa, responsável pelo Controle Interno
Municipal, para que tomem ciência dos indícios de irregularidades
apontados nos presentes autos a fim de que, caso assim desejem,
se manifestem no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.
3 Seja o responsável, senhor Jorge Ribeiro, notificado de que poderá exercer sua defesa por todos os meios em direito admitidos e,
querendo, exercer o direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno,
quando do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo
www.tce.es.gov.br
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artigo 181 da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e
regulamentado pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Registra-se, ainda, que não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012. Na forma do inciso I, do §1º, do artigo 64 da
Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais
ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o
caso, por membro da família ou empregado do responsável ou do
interessado.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico
Contábil 211/2016 (fls. 51/64).
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática Preliminar 01321/2016-1
PROCESSO: 134/2014
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Guarapari
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial
RESPONSÁVEL: Orly Gomes da Silva (Prefeito Municipal de Guarapari)
Versam os presentes autos sobre processo de Tomada de Contas Especial instaurado pelo Prefeito Municipal de Guarapari, senhor Orly Gomes da Silva, por determinação desta Corte de Contas exarada no Acórdão TC 295/20130 nos autos do Processo TC
1145/2009.
Encerrados os trabalhos relativos à Tomada de Contas Especial, a Prefeitura Municipal de Guarapari encaminhou, por meio
do Ofício Gabinete nº 242/2014, o Processo Administrativo
nº 2014/06/12412, elaborado pela Comissão Especial de Tomada de Contas, autuado nesta Corte de Contas como Processo
TC 6999/2014. (apenso a estes autos, conforme Acórdão TC178/2015, fls. 199/207, pois havia duplicidade de processos nesta
Corte de Contas versando sobre o mesmo assunto).
O referido acórdão determinou ainda a desanexação do Processo
Administrativo nº 2014/06/12412 e sua devolução à origem
para complementação.
Retornados os autos, a então 6ª Secretaria de Controle Externo
elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP nº 681/2015
(fls. 688/690), apontando a existência de lacunas e recomendando
a complementação do Relatório de Tomada de Contas Especial, conforme disposto no art. 15 da Instrução Normativa nº 32/2014,
o que foi acolhido na Decisão Monocrática Preliminar - DECM
1995/2015 (fls. 692/693), que determinou a desanexação do Processo Administrativo nº 2014/06/12412 e seus anexos, e o seu
retorno à origem para complementação.
Em resposta, a Prefeitura Municipal de Guarapari encaminhou
o Ofício Gabinete nº 364/2015, apresentando os documentos constantes às fls. 703/733 desses autos, sem, no entanto, devolver
a esta Corte de Contas os autos do Processo Administrativo nº
2014/06/12412 e seus anexos, o que motivou nova Decisão – DECM
613/2016, de folhas 742 e 743, por meio da qual foi notificada a
Prefeitura Municipal de Guarapari, na pessoa de seu representante legal, senhor Orly Gomes da Silva, Prefeito Municipal, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhasse a este Tribunal de
Contas o Processo Administrativo nº 2014/06/12412 e seus anexos.
Devidamente notificado, o Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito protocolizou nesta Corte o Ofício Gabinete 139/2016 de folhas
747, por meio do qual encaminhou o Processo Administrativo nº
12412/2014 e seus anexos.
Ato seguido, os autos foram levados à consideração da área técnica para instrução. Esta exarou a Manifestação Técnica nº
735/2016, de folhas 756-770, onde após análise pormenorizada
de toda documentação, constatou que faltam aos autos diversos
documentos e informações necessários à sua regular instrução, na
forma da Instrução Normativa nº 32/2014, normativo que regula
a instauração, organização e encaminhamento de processos de tomada de contas especial ao Tribunal de Contas.
Assim, a SecexContas propôs:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Ante o exposto, submete-se à consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento:
1. Determinação ao atual Prefeito Municipal de Guarapari, Sr.
Orly Gomes da Silva, no sentido de que:
i.
Encaminhe nota de conferência devidamente preenchida;
ii. Envie a declaração de que os servidores designados para compor a Comissão de TCE, não se encontram impedidos de atuar no
procedimento;
iii. Informe o endereço dos responsáveis no relatório da comissão
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designada;
iv. Demonstre no relatório da comissão da TCE, a quantificação do
débito relativamente a cada um dos responsáveis, contendo o valor
original, o valor atualizado acompanhado da memória de cálculo e,
se for o caso, o(s) valores da(s) parcela(s) recolhida(s) e a(s) data(s) do(s) recolhimento(s) com os respectivos acréscimos legais;
v.
Evidenciem no relatório da Comissão de TCE, as medidas administrativas adotadas com vistas à elisão do dano e apuração da
responsabilidade funcional do servidor;
vi. Apresente o parecer conclusivo, no relatório da comissão designada, com manifestação sucinta quanto à comprovação da ocorrência do dano, à sua quantificação e à correta imputação da obrigação de ressarcir a cada um dos responsáveis;
vii. Providencie a inscrição na conta contábil “Diversos Responsáveis” ou correspondente e no cadastro de inadimplência, das responsabilidades em apuração;
viii. Encaminhe o relatório da unidade central de controle interno
com manifestação expressa sobre os assuntos abordados nas letras
“a” a “g”, do item 5, do Anexo Único, da INS 32/2014;
ix. Apresente o pronunciamento da autoridade administrativa
competente, atestando ter tomado conhecimento do relatório do
tomador de contas especial e do parecer da unidade central de
controle interno;
x. Encaminhe os documentos dispostos nos itens I a VII, do anexo único, e os documentos e comprovantes do item 2, letras “a”,
“b”, “g”, “h”, “j” e “k”, da IN 32/2014, quanto a omissão de prestação de contas dos recursos recebidos ou da falta de comprovação
da aplicação dos mesmos;
xi. Encaminhe a esta Corte de Contas todos os depoimentos, tanto dos ex-prefeitos responsáveis, quanto dos responsáveis, à época, pelas entidades beneficiárias dos recursos públicos, em atendimento a exigência contida na letra “d”, do item “6” do Anexo Único
da IN 32/2014;
xii. Apure se os objetos dos convênios foram executados, nos termos constantes nos respectivos convênios; e
xiii. Envie, novamente, a esta Corte de Contas, o processo administrativo nº 12412/2014 com os anexos, após a complementação
dos documentos e informações exigidos nos itens anteriores, conforme disposto no parágrafo único, do art. 15, da IN 32/2014.
2. Notificação da senhora Rita de Cássia Nossa de Almeida, Controladora Geral do Município de Guarapari, acerca desta decisão.
Por fim, sugerimos a desanexação do Processo Administrativo
12412/2014 e seus anexos 18724/2013, 14810/2014, 9485/2008,
21832/2007, 12943/2008, 8524/2008, 4502/2009, 17310/2008,
17311/2008, 2469/2009, 3242/2008, 1313/2010, 1315/2010 e
9714/2008, e seu retorno à origem para complementação, conforme disposto no art. 15, da Instrução Normativa 32/2014.
Da análise da manifestação técnica, observo que a maior parte dos
itens ali relacionados trata-se de pendência de informações acerca de eventuais providências tomadas pelo responsável e de documentos e considerando a fase em que se encontra a instrução,
entendo prematuro disparar determinações ao responsável assim,
DECIDO:
Pela NOTIFICAÇÃO do senhor Orly Gomes da Silva, Prefeito
Municipal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias encaminhe a
esta Corte de Contas:
1.1-A nota de conferência devidamente preenchida.
1.2- A declaração de que os servidores designados para compor a
Comissão de TCE, não se encontram impedidos de atuar no procedimento.
1.3-O endereço dos responsáveis no relatório da comissão designada.
1.4-Demonstre no relatório da comissão da TCE, a quantificação do
débito relativamente a cada um dos responsáveis, contendo o valor
original, o valor atualizado acompanhado da memória de cálculo e,
se for o caso, o(s) valores da(s) parcela(s) recolhida(s) e a(s) data(s) do(s) recolhimento(s) com os respectivos acréscimos legais.
1.5-Evidencie no relatório da Comissão de TCE, as medidas administrativas adotadas com vistas à elisão do dano e apuração da
responsabilidade funcional do servidor.
1.6-O parecer conclusivo, no relatório da comissão designada, com
manifestação sucinta quanto à comprovação da ocorrência do dano,
à sua quantificação e à correta imputação da obrigação de ressarcir
a cada um dos responsáveis.
1.7-Informe se providenciou a inscrição na conta contábil “Diversos
Responsáveis” ou correspondente e no cadastro de inadimplência,
das responsabilidades em apuração.
1.8-O relatório da unidade central de controle interno com manifestação expressa sobre os assuntos abordados nas letras “a” a “g”,
do item 5, do Anexo Único, da INS 32/2014.
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1.9-Apresente o pronunciamento da autoridade administrativa
competente, atestando ter tomado conhecimento do relatório do
tomador de contas especial e do parecer da unidade central de
controle interno.
1.10-Encaminhe os documentos dispostos nos itens I a VII, do
anexo único, e os documentos e comprovantes do item 2, letras “a”,
“b”, “g”, “h”, “j” e “k”, da IN 32/2014, quanto à omissão de prestação de contas dos recursos recebidos ou da falta de comprovação
da aplicação dos mesmos.
1.11-Encaminhe a esta Corte de Contas todos os depoimentos,
tanto dos ex-prefeitos responsáveis, quanto dos responsáveis, à
época, pelas entidades beneficiárias dos recursos públicos, em
atendimento a exigência contida na letra “d”, do item “6” do Anexo
Único da IN 32/2014.
1.12-Informe o resultado da apuração acerca dos objetos dos convênios, se foram executados ou não, nos termos constantes nos
respectivos convênios;
1.13-Envie, novamente, a esta Corte de Contas, o processo administrativo nº 12412/2014 com os anexos, após a complementação
dos documentos e informações exigidos nos itens anteriores, conforme disposto no parágrafo único, do art. 15, da IN 32/2014.
2- Pela NOTIFICAÇÃO da senhora Rita de Cássia Nossa de Almeida, Controladora Geral do Município de Guarapari, acerca desta
decisão.
3-Pela desanexação do Processo Administrativo 12412/2014 e
seus anexos 18724/2013, 14810/2014, 9485/2008, 21832/2007,
12943/2008, 8524/2008, 4502/2009, 17310/2008, 17311/2008,
2469/2009, 3242/2008, 1313/2010, 1315/2010 e 9714/2008, e
seu retorno à origem para complementação, conforme disposto no
art. 15, da Instrução Normativa 32/2014.
4- Por alertar o responsável quanto às consequências do descumprimento de decisão emanada por este Tribunal de Contas, em especial quanto às penalidades dispostas no art. 1º, XXXII e art. 135,
§ 1º da Lei Complementar nº 621/2012.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 29 de setembro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática Preliminar 01322/2016-4
Processo: 3180/2005
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Guarapari
Assunto: Tomada de Contas Especial
Exercício: 2004
Responsável: Orly Gomes da Silva
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada
pela Prefeitura Municipal de Guarapari, por força Decisão TC2121/2009, com o objetivo apurar supostas irregularidades
cometidas durante o exercício de 2004, versando sobre possíveis
atos envolvendo servidores públicos daquela prefeitura e o Cartório
Soter Lyra, no que concerne a desvio de valores de Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, com prejuízo aos cofres
públicos.
O jurisdicionado implementou ações com vistas à realização da
Tomada de Contas, enviando documentação a esta Corte.
Após análise da área técnica, constatou-se a necessidade de
complementação da Tomada de Contas Especial.
Desta forma, o Relatório Final da Tomada de Contas Complementar
foi encaminhado a esta Corte (fls. 1690-1691).
Chamada a falar mais uma vez no feito, a área técnica na MTP
720/2015 (fls. 1697-1700), apontou que o novo documento
continuou com o vício do Relatório anterior - ausência de precisa
quantificação de dano - concluindo que não foi alcançado o objetivo
da instauração da TCE, qual seja, apurar de forma objetiva os fatos,
identificando os responsáveis e quantificando o dano.
E, considerando que a própria Comissão de Tomada de Contas
Especial designada pelo gestor manifestou-se pela impossibilidade
de, com base na documentação por ela obtida, apurar o correto
dano ao erário, sugeriu a inclusão das questões descritas na TCE em
questão no Plano Anual de Fiscalização – PAF 2015 deste Tribunal
de Contas.
Tal proposição foi acolhida pelo Plenário na Decisão TC 6075/2015
(fls. 1714), prolatada com base no Voto 2686/2015 (fls. 1704 –
1713), de minha autoria.
Assim, a Secretaria de Controle Externo de Denúncias e
Representações realizou inspeção (fls. 1726 – 1757), e ao final
constatou restar comprometido o cumprimento da Decisão TC
6075/2015, tendo em vista as limitações quanto aos dados
necessários para a quantificação e identificação de eventuais
responsáveis pelos atos danosos.
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Desta forma, propõe dar prosseguimento à Tomada de Contas
Especial e inclusão de procedimento de fiscalização no Plano Anual
de Fiscalização - exercício de 2017.
Entretanto, antes de apreciar a proposta de encaminhamento da
Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações,
entendo necessário obter esclarecimentos sobre Processo Judicial
que tenha sido movido pelo Município de Guarapari - se alguém
foi condenado, se houve determinação de ressarcimento ao erário,
enfim, que resultados o Município obteve no sentido de recompor o
erário e punir os responsáveis.
Assim, diante dos fundamentos fáticos e de direito aqui expendidos,
DECIDO notificar o Senhor Orly Gomes da Silva, com fundamento
nos arts. 1º, §3º e 63, III da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, e na forma do art. 358, II do RITCEES, DETERMINANDO
que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a esta Corte os
esclarecimentos referentes ao retro mencionado Processo Judicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposto no artigo 135, IV, da Lei
Complementar 621/2012 e art. 389, IV da Resolução TC 261/2013.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 29 de setembro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática Preliminar 01323/2016-9
Processo: TC 5783/2016
Assunto: Denúncia
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Aracruz
Exercício: 2013-2016
Tratam os autos de Denúncia proposta por cidadão, cuja identidade
deve ser preservada, em face de possíveis irregularidades ocorridas
na Câmara Municipal de Aracruz, mais precisamente acerca de recebimento indevido de verbas remuneratórias pelo servidor Helio
Antônio Piona, inclusive como atuante em Comissão Especial de
Trabalho criada, segundo o denunciante, por indução do denunciado, para controlar o inventário do patrimônio do órgão legislativo
em comento.
Levados os autos à área técnica para exame prévio da matéria e
verificação da existência ou não neste Tribunal de outro processo
que cuide do tema aqui denunciado, a SecexPrevidência exarou a
Manifestação Técnica 798/2016, de folhas 14-18, tendo por base a
singeleza da peça inicial, sugere o seu não recebimento. Vejamos:
2 ANÁLISE PRELIMINAR DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Preliminarmente, faz-se a seguir uma análise do cumprimento dos
requisitos de admissibilidade da denúncia, de acordo com o art. 94
c/c art. 101, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação
e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os
requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
[...]
Art. 101. [...]
§ 2º Aplicam-se à representação prevista nesta subseção, no que
couber, as normas relativas à denúncia.
Aplicando a regra jurídica ao caso em exame, nota-se a ausência dos requisitos de admissibilidade elencados nos incisos III e IV
do art. 94 da LC 621/2012. Ou seja, a representação não contem
indícios de prova que comprovem que o denunciado recebe três
remunerações ou parcelas remuneratórias diferentes, também não
comprova a eventual ilegalidade dos recebimentos que alega. Por
último o denunciante não apresenta sua qualificação e o seu endereço, que são requisitos necessários ao conhecimento de denúncias
promovidas por pessoas naturais. razões acima descritas, sugerese o não conhecimento da presente denúncia.
No entanto, a manifestação em comento, atendendo o questionamento quanto à existência ou não de outro processo neste Tribunal
que trate objeto da presente denúncia, informa após busca detalhada no banco de dados deste Tribunal, no tópico “busca interna
sobre a questão discutida nos autos”, ter encontrado processo que
contempla o assunto, conforme se vê abaixo transcrito:
www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 4 de outubro de 2016
[...]
3 BUSCA INTERNA SOBRE A QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS
Nos autos do Processo TC nº 7288/2013 consta a ITI 917/2013,
que trata especificamente no seu item 2.2.2, alínea “a” (fl. 733 e
seguintes) da Comissão para execução dos trabalhos referentes aos
bens patrimoniais a que se refere o
denunciante. Observa-se que as explicações contidas na peça técnica condizem com o narrado pelo denunciante, tal qual se confere
no trecho abaixo exposto:
Assim, Há evidência de que os pagamentos realizados para
os membros dessa comissão, a título de gratificação e no
mesmo horário de trabalho, foram indevidos, remunerandose duplamente os trabalhos que já eram de responsabilidade
dos servidores da Casa.
Contudo, cabe destacar que o Processo TC nº 7288/2013 no qual
foi cunhada a ITI nº 917/2013, trata de irregularidade cometida no
exercício de 2012 e está sob a relatoria da Auditora Márcia Jaccoud
Freitas, que no feito atua em substituição ao Conselheiro Valci José
Ferreira de Souza.
Em relação à tramitação nesta Corte, o referido processo (Processo
TC nº 7288/2013) encontra-se em fase de elaboração de Instrução Técnica Conclusiva. Com base nessa informação de que a irregularidade verificada em 2012, permanece sendo praticada até os
presentes dias, entende-se que cabe Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas deste Tribunal, unidade a que cumpre a feitura de manifestação técnica conclusiva - NEC, tomar ciência desta
continuidade até o momento atual, a fim de que possa utilizar dessa
informação da maneira que melhor convier.
Não obstante o posicionamento da área técnica pelo não conhecimento da presente denúncia, entendo que, em nome da cautela da
qual não devemos prescindir, mormente quando estamos a tratar
de recursos públicos, preliminarmente ao juízo de admissibilidade,
julgo oportuno proceder à notificação do gestor para melhor instrução do processo. Nesta esteira DECIDO:
1. Pela NOTIFICAÇÃO da senhora Rosane Ribeiro Machado – Presidente da Câmara Municipal de Aracruz - para que encaminhe a
esta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, as informações e documentos abaixo indicados:
1.1 informe a situação funcional atual do servidor Helio Antonio
Piona, descrevendo o cargo por ele ocupado e data de nomeação,
enviando cópias dos atos respectivos (Portaria ou congênere);
1.2 envie cópia da ficha funcional com os registros e histórico de
assentamentos funcionais do servidor, bem como, cópias dos contra-cheques/folhas de pagamento/ficha financeira ou documento
congênere, contendo todos os valores recebidos por ele, seja a título remuneratório ou indenizatório, do período compreendido entre
janeiro de 2013 até a presente data;
1.3 envie cópia de atos de nomeação/exoneração de funções gratificadas ou cargos de qualquer natureza desempenhados pelo servidor em comento.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 29 de setembro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática Preliminar 01334/2016-7
Processo: TC 1521/2016
Assunto: Tomada de Contas Especial
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Alegre
Responsável: Paulo Lemos Barbosa - Prefeito Municipal
Trata o presente processo de Tomada de Contas Especial
instaurado pelo Prefeito Municipal de Alegre, Sr. Paulo Lemos
Barbosa, por determinação desta Corte de Contas, por meio
do Acórdão TC 456/2014 - Plenário, quando do julgamento
do Processo TC 3588/2012, com intuito de apurar supostas
irregularidades na omissão do dever de prestar contas ao Conselho
Municipal de Saúde (COMUS) dos repassas efetuados, em 2011, à
Casa de Caridade São José – Hospital de Alegre/ES, no valor total
de R$2.200.605,34 (dois milhões, duzentos mil, seiscentos e cinco
reais e trinta e quatro centavos).
A documentação encaminhada pelo senhor Nemrod Emerick,
Prefeito em exercício, foi levada à área técnica para análise a qual
emitiu a Manifestação Técnica 411/2016 (fls. 85/89), onde se
verificou a necessidade de complementação do Relatório de Tomada
de Contas Especial.
Foi notificado o senhor Paulo Lemos Barbosa para encaminhar
as informações complementares e documentos necessários ao
aperfeiçoamento dos requisitos de encaminhamento da Tomada
de Contas Especial ao Tribunal de Contas no prazo de 30 dias, na
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forma da Instrução Normativa TC nº 32/2014, em atendimento
aos termos da Manifestação Técnica 411/2016, conforme Decisão
Monocrática 826/2016 (fls. 94-95).
Em expediente protocolizado sob o nº 12089/2016, juntado às
folhas 100-101, informa que um dos membros da Comissão
instituída para a apuração em questão requereu exoneração junto
à municipalidade (Decreto n° 9930/2016 em anexo), e solicita,
para tanto, dilação de prazo por mais 40 dias (quarenta dias) para
complementação das averiguações pela Comissão de Tomada de
Contas Especial pela nova Comissão instaurada.
Desta forma, DEFIRO por mais 40 (QUARENTA) DIAS o prazo
para encaminhamento a este Tribunal do processo de Tomada de
Contas Especial instaurado pela Prefeitura Municipal de Alegre,
para apuração de suposto dano ao erário, alertando-o quanto às
consequências do descumprimento de Decisão emanada por esta
Corte de Contas, em especial quanto às penalidades dispostas no
art. 1º, XXXII e art. 135 e § 1º da Lei Complementar nº 621/2012.
DETERMINO a notificação do senhor Paulo Lemos Barbosa para
que este encaminhe em 5 (cinco) dias, cópia da Portaria que
instaurou a nova Comissão para apuração desta Tomada de Contas
Especial no mesmo prazo.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 03 de outubro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática Preliminar 01335/2016-1
Processo: TC 4194/2016
Assunto: Tomada de Contas Especial
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Alegre
Responsável: Paulo Lemos Barbosa - Prefeito Municipal
Trata o presente processo de Tomada de Contas Especial
instaurada no âmbito da Prefeitura Municipal de Alegre, por meio
da Portaria 3416/2015, com o intuito de apurar supostas
irregularidades nas prestações de contas da entidade “Lar Espírito
Santense da Criança”, com potencial de provocar dano ao erário.
A documentação encaminhada pelo gestor foi levada à área técnica
para análise a qual emitiu a Manifestação Técnica 298/2016
(fls. 351/355), onde se verificou a necessidade de complementação
do Relatório de Tomada de Contas Especial.
Foi notificado o senhor Paulo Lemos Barbosa para encaminhar
as informações complementares e documentos necessários ao
aperfeiçoamento dos requisitos de encaminhamento da Tomada
de Contas Especial ao Tribunal de Contas no prazo de 30 dias, na
forma da Instrução Normativa TC nº 32/2014, conforme Decisão
Monocrática 827/2016 (fls. 357-358).
A AR foi juntada aos autos na data de 26 de agosto de 2016 (fls.
360-362).
Em expediente protocolizado sob o nº 12087/2016, juntado às folhas
365, tempestivamente portanto, informando que um dos membros
da Comissão instituída para a apuração em questão encontravase “em gozo de férias durante o período concedido originalmente
para a necessária apuração”, solicita, para tanto, dilação de prazo
por mais 40 dias (quarenta dias) para complementação das
averiguações pela Comissão de Tomada de Contas Especial.
Desta forma, DEFIRO por mais 40 (QUARENTA) DIAS o prazo
para encaminhamento a este Tribunal do processo de Tomada de
Contas Especial instaurado pela Prefeitura Municipal de Alegre por
meio da Portaria nº 3.416/2015, para apuração de suposto dano ao
erário, alertando-o quanto às consequências do descumprimento
de Decisão emanada por esta Corte de Contas, em especial quanto
às penalidades dispostas no art. 1º, XXXII e art. 135 e § 1º da Lei
Complementar nº 621/2012.
Para tanto, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO do Paulo Lemos
Barbosa - Prefeito Municipal acerca desta decisão.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 03 de outubro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática Preliminar 01336/2016-6
Processos: 04764/2015-1, 05743/2008-9
Interessado: Prefeitura Municipal de Anchieta
Assunto: Tomada de Contas Especial
Exercícios: 2007 e 2008
Responsáveis: Marcus Vinícius Doelinger Assad (Prefeito de Anchieta) e Marcello Pinto Rodrigues (Controlador Geral de Anchieta)
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial (Processo nº 20536/2014 da Prefeitura Municipal de Anchieta) instaurada pelo atual Prefeito Municipal de Anchieta, senhor Marcus Vi-
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nícius Doelinger Assad, por determinação desta Egrégia Corte de
Contas quando do julgamento do Processo TC 5473/2008 (Decisão
TC-3718/2014).
A documentação encaminhada pelo gestor foi analisada pela 5ª Secretaria de Controle Externo na Manifestação Técnica Preliminar
MTP 547/2015 (fls. 488/497), que, em análise preliminar, apontou carência de elementos essenciais para a análise técnica, sugerindo a desanexação do Processo Administrativo nº 20536/2014 e
seu retorno à origem para a sua complementação.
Nesse sentido foi exarada a Decisão Monocrática Preliminar
DECM 1753/2015 (fls. 499/500), determinando a desanexação
do Processo Administrativo nº 20536/2014, e seu retorno à origem
para a sua complementação, bem como a notificação do senhor
Marcus Vinícius Doelinger Assad para trazer aos autos as informações complementares e documentos necessários ao aperfeiçoamento dos requisitos de encaminhamento da Tomada de Contas
Especial ao Tribunal de Contas, na forma da Instrução Normativa
TC nº 32/2014 e com base no artigo 56, inc. I da Lei Complementar
621/2012 c/c artigo 358, inc. III do RITCEES, conforme explicitado
na Manifestação Técnica Preliminar MTP 547/2015.
Em 25 de novembro de 2015, o senhor Marcello Pinto Rodrigues,
Controlador Geral do Município de Anchieta, solicitou prorrogação
de prazo para encaminhamento a este Tribunal do processo de Tomada de Contas Especial, tendo em vista a necessidade de providenciar as informações complementares e documentos necessários
para atender à determinação desta Corte de Contas (fl. 509).
Assim, foi expedida a Decisão DECM 98/2016, de folhas 511 e 512,
por meio da qual foi deferida a prorrogação de prazo solicitada pelo
senhor Marcello Pinto Rodrigues, Controlador-Geral do Município
de Anchieta, para encaminhamento a este Tribunal do processo
de Tomada de Contas Especial instaurado pela Prefeitura Municipal
de Anchieta, por mais 30 dias, alertando o responsável quanto às
consequências do descumprimento de Decisão emanada por este
Tribunal de Contas.
Ato contínuo, por meio da Decisão Monocrática Preliminar - DECM
nº 305/2016, fls. 522/524, foi reiterada a Notificação do Senhor
Marcus Vinícius Doelinger Assad, Prefeito Municipal de Anchieta,
para que, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, encaminhe
a esta Corte de Contas o Processo de Tomada de Contas Especial
determinada por esta Corte quando do julgamento do Processo TC
5743/2008 – Decisão 3718/2014, bem como a notificação do senhor Marcello Pinto Rodrigues, Controlador Geral do Município de
Anchieta, acerca da referida decisão.
Em atendimento ao Termo de Notificação nº 665/2016, por meio do
ofício nº 21/2016, fl. 532, o Controlador Geral do Município de Anchieta encaminhou os processos administrativos nº 20.536/2014-1
e 17938/2014-1.
A documentação encaminhada foi devidamente analisada pela Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações, nos
termos da Manifestação Técnica 732-2016 (fls. 537/548), cuja
proposta de encaminhamento ora transcrevo.
“3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Ante o exposto, submete-se à consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento:
Determinação ao Prefeito do Município de Anchieta, Sr. Marcus Vinícius Doelinger Assad, no sentido de que providencie e faça constar dos autos os seguintes documentos e informações:
Nota de conferência devidamente preenchida;
b) Identificação, no relatório da Comissão de TCE, do inventariante
ou do administrador provisório do espólio e/ou dos herdeiros/sucessores, no caso de responsável falecido;
c) Quantificação, no relatório da Comissão de TCE, do débito relativamente a cada um dos responsáveis, contendo o valor original,
o valor atualizado acompanhado da memória de cálculo e, se for o
caso, o(s) valores da(s) parcela(s) recolhida(s) e a(s) data(s) do(s)
recolhimento(s) com os respectivos acréscimos legais;
d) Relato, no relatório da Comissão de TCE, das medidas administrativas adotadas com vistas à elisão do dano e apuração da
responsabilidade funcional do servidor;
e) Informação no relatório da unidade central de controle interno,
da adequação das medidas administrativas adotadas pela autoridade competente para a caracterização ou elisão do dano;
f) Informação no relatório da unidade central de controle interno,
da inscrição na conta contábil “Diversos Responsáveis” ou correspondente e no cadastro de inadimplência, das responsabilidades
em apuração;
g) Informação no relatório da unidade central de controle interno,
da correta quantificação do dano e atribuição da responsabilidade
de ressarcir;
h) pronunciamento da autoridade administrativa competente, ates-
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tando ter tomado conhecimento do relatório do tomador de contas
especial e do parecer da unidade central de controle interno;
i) Cópia dos comprovantes da despesa e/ou outros documentos
necessários para demonstração da ocorrência de dano;
j) Identificação dos Secretários da Secretaria de Ação Social, durante os exercícios de 2007 a 2009, contendo nome, CPF, endereço,
cargo, matrícula e período de exercício;
k) Identificação e depoimento dos Servidores da Secretaria de Assistência Social que fizeram a retirada dos materiais de construção
adquiridos através dos contratos nº 71/2007 e nº 128/2008 e dos
que fizeram a distribuição dos referidos materiais;
l) Documento extraído do sistema contábil, acompanhado de declaração firmada pelo responsável pela contabilidade da Prefeitura
Municipal de Anchieta informando os valores e respectivas datas
dos empenhos, liquidações e pagamentos de materiais de construção destinados à Secretaria de Assistência Social, totalizados e
segregados pelos exercícios de 2004 a 2009;
m) Relatório da Comissão de TCE com a quantificação do débito,
com valor original e atualizado, segregado por exercício em relação
aos contratos administrativos nº 071/2007 e 128/2008; e
n) Colher a assinatura dos membros da Comissão de TCE nos documentos elaborados pela referida Comissão.
Notificação ao senhor Marcello Pinto Rodrigues, Controlador Geral
do Município de Anchieta, para acompanhar a complementação da
presente Tomada de Contas Especial, nos termos da decisão a ser
proferida pelo Conselheiro Relator.
Vitória, 26 de julho de 2016.
Marcelo Rodrigues da Rosa
Auditor de Controle Externo
Matrícula 202.903”
DECISÃO:
Mediante a Manifestação Técnica 732-2016 (fls. 537/548), a
área técnica verificou a necessidade de complementação do Relatório de Tomada de Contas Especial para que contenha todos os
documentos e informações discriminadas na Instrução Normativa
TC nº 32/2014.
Ante o exposto, DECIDO:
1. Pela NOTIFICAÇÃO da Prefeitura Municipal de Anchieta, na pessoa de seu representante legal, senhor Marcus Vinícius Doelinger Assad, Prefeito Municipal, para que, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, traga as informações complementares e documentos
necessários ao aperfeiçoamento dos requisitos de encaminhamento
da Tomada de Contas Especial ao Tribunal de Contas, na forma da
Instrução Normativa TC nº 32/2014, conforme explicitado na
Manifestação Técnica 732-2016 (fls. 537/548), alertando-o
quanto às consequências do descumprimento desta Decisão, em
especial quanto às penalidades dispostas no art. 135 e § 1º da Lei
Complementar nº 621/2012, em especial, a pena de imputação de
multa no valor compreendido entre R$ 1.000,00 e R$ 10.000,00
prevista no artigo 389, inciso IX do Regimento Interno desta Corte
de Contas, sem prejuízo das demais sanções cabíveis e da responsabilidade solidária.
2. Por DETERMINAR, ao senhor Marcello Pinto Rodrigues, Controlador Geral do Município de Anchieta, para que acompanhe o
cumprimento da presente decisão.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Manifestação
Técnica 732-2016 (fls. 537/548), elaborada pela Secretaria de
Controle Externo de Denúncias e Representações - Secex Denúncias.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 03 de outubro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática Preliminar 01339/2016-1
Processo: 12789/2015-9
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal De Barra De São Francisco
Assunto: Representação
Exercícios: 2011 a 2013
Responsável: Luciano Henrique Sordine Pereira - Prefeito Municipal
Trata-se de representação autuada a partir da determinação
contida no Acórdão TC 418/2014 inserto no Processo TC
2633/2013 que também cuida de representação formulada pelo
atual Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Sr. Luciano
Henrique Sordine Pereira, informando que, no cômputo das
despesas com pessoal nos exercícios compreendidos na gestão
anterior, especialmente em 2012, não foi incluída a mão de obra
terceirizada dos contratos de prestação de serviços firmados en-
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tre o Município e as empresas Libra Engenharia Ltda. e Ambiental
Urbanização e Serviços Ltda.
O acórdão em comento determinou - item 5 - que fosse realizada auditoria no Contrato 221/2010, de forma apartada, o que,
por equívoco, não ocorreu de imediato, desenvolvendo-se toda
a instrução quanto ao item naqueles mesmos autos. Assim, foi
elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 1218/2014 (fls.
138/156), apontando supostas irregularidades acerca do contrato
221/2010, que demandaram a manifestação dos responsáveis, os
quais apresentaram suas defesas. Verificando-se que até o momento da realização da auditoria, não havia sido pago todo valor
liquidado para custeio do referido contrato no ano de 2012, foi
proposta pela área técnica, entre outras medidas, que “não efetivasse a quitação total do saldo restante à contratada, devendo reter do pagamento o valor de R$ 436.369,80, diante
da ilegalidade da repactuação celebrada entre o ex-Prefeito Municipal, Waldeles Cavalcante, e a empresa Libra Engenharia Ltda.”.
Foi concedida a medida cautelar, conforme Decisão TC
398/2015, foram feitas as comunicações processuais. A empresa Libra Engenharia Ltda. encaminhou documentação (fls. 189193), o senhor Luciano Henrique Sordine Pereira após reiteração
da decisão que lhe foi destinada encaminhou a documentação
juntada às fls. 205/207.
Os autos foram instruídos com a Instrução Técnica Conclusiva
Complementar ITC 2879/2015 (fls. 210-224), opinando pela procedência da representação e confirmação da medida cautelar e
Parecer PPJC 3663/2015 (fls. 227), que corroborou a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 2879/2015.
No momento em que o processo retornou ao gabinete para elaboração do voto, percebeu-se o ocorrido, porém também se constatou que embora não tivesse havido a imediata autuação apartada
do item 5 do Acórdão 418/2014, que determinou a auditoria do
Contrato 221/2010, todos os atos praticados no desenvolvimento
da auditoria deram-se em consonância com os princípios e regras
constitucionais e legais, especialmente em razão de terem sido
observados o contraditório e ampla defesa.
Ante o exposto, o Processo TC 2633/2013 foi levado à consideração da Primeira Câmara que deliberou pela formação de autos apartados nos termos dos arts. 281 e 282 da Resolução nº
261/2013 (Regimento Interno), convalidou todos os atos nele
praticados (fls. 244-440) e determinou a cientificação dos responsáveis acerca da nova autuação, alertando-os da necessidade
de acompanhamento do feito com a nova numeração, bem como
da validação de todos os atos e peças apostas naqueles autos até
o momento e da ocorrência do trânsito em julgado e posterior arquivamento do Processo TC 2633/2013 – Decisão TC 5654/2015.
Assim, de acordo com a área técnica e o Ministério Público de
Contas, apresentei o Voto encampado, à unanimidade, pelo colegiado, resultando no Acórdão TC 1856/2015, de folhas 248266 destes autos, nos seguintes termos:
“1- Considerar procedente a presente representação, tendo
em vista o reconhecimento e a manutenção das seguintes irregularidades:
1.1 – Ausência de Orçamento Prévio
Base Legal: artigo 7º, §2º, inciso II e 40, §2º, inciso II, da Lei
8.666/93
Responsáveis: WALDELES CAVALCANTE – Ex-Prefeito Municipal
ROBERTO RIBEIRO MARTINS – Presidente da CPL
1.2 – Terceirização Irregular de Atividade Fim da Administração
Base Legal: Art. 1º, I, e 5º, §1º, da Lei Complementar 13/2009;
artigo 12 da Lei Complementar Municipal 14/2009, Regra do
Concurso Público e Princípios da Legalidade e da Impessoalidade, insertos no art. 37, caput, e inciso II da CF/88, princípio da
Economicidade, previsto no art. 70, caput da CE/89; princípio da
finalidade, do interesse público e da eficiência, contidos no art.
32, caput, da CE/89.
Responsável: WALDELES CAVALCANTE – Prefeito Municipal
1.3 – Reajuste Irregular do Contrato 221/2010
Base Legal: Art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93; Item 4.7 da minuta
do contrato prevista Anexo II do Edital de Concorrência 009/2010.
Responsável: WALDELES CAVALCANTE – Ex-Prefeito Municipal
2- Rejeitar as razões de justificativas do senhor Waldeles Cavalcante, Ex-Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, em
relação aos itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3, aplicando-lhe multa no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com fundamento no art.
389, I do Regimento Interno;
3- Rejeitar as razões de justificativas do senhor Roberto Ribeiro Martins, Ex-Presidente da CPL, em relação ao item 3.1.1
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aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
com fundamento no art. 389, I do Regimento Interno;
4- Confirmar a medida cautelar concedida através da Decisão TC 0398/2015, para que o atual Prefeito Municipal de
Barra de São Francisco deixe de efetuar o pagamento do
valor de R$ 436.369,80, correspondente a 193.178 VRTE,
referente ao Contrato 221/2010, em razão da ilicitude do
reajuste, irregularmente concedido;
5- Recomendar:
5.1 Que a Municipalidade fiscalize e exija, nos contratos de terceirização sob a forma de empreitada, a observância aos artigos
112, § 1º, e 134, da Instrução Normativa da Receita Federal do
Brasil nº 971, de 13 de novembro de 2009;
5.2 Ao atual Prefeito Municipal que, na hipótese de necessidade
de mão de obra para exercer função típica de servidor público,
com previsão em Plano de Cargos e Salários, seja realizado concurso público, nos moldes previstos no art. 37, II, da CF/88;
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.”
Ato seguido, foi feita a notificação ao senhor Luciano Henrique
Sordine Pereira do Acórdão TC 1856/2016, conforme AR de folhas
273. Este encaminhou a documentação protocolizada sob o nº
7358/2016, de folhas 279-290, onde afirmou ter bloqueado os
valores relativos ao Contrato 221/2010, conforme determinado
no item 3.4 da decisão desta Corte de Contas, porém tendo em
conta ordem judicial oriunda de ação trabalhista – Processo nº
0078600-61.2012.5.17.0181 – liberou os valores. Às folhas 283284 encontra-se cópia da decisão.
Isto posto, os autos foram levados à área técnica para análise da
documentação. Esta exarou a Manifestação Técnica 782/2016, de
folhas 294-297, nos seguintes termos:
[...]
II – MONITORAMENTO DA DECISÃO TC 1856/2015 – 1ª
CÂMARA
Inicialmente destacamos que na fase em que se encontra o presente processo impõe à área técnica, nos itens em que couber,
proceder ao monitoramento da decisão do TCEES, insculpida no
Acórdão TC 1856/2015 – 1ª Câmara.
Art. 4º A unidade técnica realizará o monitoramento nas seguintes formas e situações:
I – mediante confirmação de cumprimento das deliberações, sem autuação de processo, quando as informações obtidas
em consulta a sistemas informatizados ou em resposta a diligências forem suficientes para tal conclusão, não sendo necessária
qualquer análise sobre o material recebido, nem elaboração de propostas de encaminhamento;
II – na instrução de tomadas ou prestações de contas, quando
as informações e os documentos comprobatórios do cumprimento
das deliberações forem inseridos nesses processos;
III – em processo de fiscalização, sempre que a verificação do
cumprimento das deliberações exigir trabalho de campo e for
compatível com o objeto fiscalizado, caso essa inclusão seja oportuna e vantajosa, a critério da unidade técnica;
IV – por intermédio do instrumento de fiscalização previsto no
art. 194 do Regimento Interno, formalizado em processo de fiscalização, quando a verificação do cumprimento das deliberações
exigir trabalho de campo ou a complexidade da matéria recomendar a designação de equipe de fiscalização, não havendo compatibilidade com outras fiscalizações programadas;
V – por intermédio do instrumento de fiscalização previsto no art.
194 do Regimento Interno, formalizado em processo de fiscalização, nos casos em que a verificação do cumprimento das deliberações não exija trabalho de campo, sendo necessária, porém, a
elaboração de instrução para análise de documentação recebida
e proposição de adoção de medidas corretivas ou punitivas pelo
Tribunal, desde que a relevância e a urgência das deliberações
monitoradas desaconselhem a verificação no âmbito das contas
do órgão ou entidade.
§ 1º O monitoramento das deliberações do TCEES ocorrerá, preferencialmente, por meio de diligências interna e externa.
§ 2º Na hipótese do inciso I, quando confirmado o descumprimento das deliberações, a aplicação da sanção e das demais providências ocorrerá no processo que originou a decisão monitorada.
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§ 3º Constatado o não cumprimento das deliberações, será
aplicada a sanção prevista no art. 389, inciso IV e § 1º, do
Regimento Interno, sem prejuízo de outras providências
cabíveis.
Diante do normativo posto, forçoso concluir que nesta fase processual deverá a área técnica apontar, simplesmente, se houve
ou não o cumprimento da decisão pelo agente público responsável, o que, no caso concreto, é de fácil constatação, pois o próprio
Município destacou a impossibilidade de atender o item quatro da
Decisão em referência, pelos motivos já expostos na inicial.
Ante o exposto, concluímos pelo não cumprimento do item
4 do Acórdão TC 1856/2015.
[...]
Ante o exposto, entendo ser necessária melhor instrução dos autos, DECIDO:
Notificação do senhor Luciano Henrique Sordine Pereira, Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, para que no
prazo de 10 (dez) dias, encaminhe a esta Corte cópia integral dos autos do processo trabalhista - Processo nº 007860061.2012.5.17.0181 (número informado pelo gestor), bem como
demais informações que entender relevantes.
Vitória, 03 de outubro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
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[LICITAÇÕES]
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2016
PROC. TC 6451/2016
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do seu
Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, em conformidade com a Lei 10.520/02
e Lei 8.666/93 para a contratação exclusiva de microempresa
ou empresa de pequeno porte especializada na prestação de
serviços de suporte técnico e atualização de versões para
os softwares VMware vSphere Enterprise Plus e VMware
vCenter Server Standard, conforme quantidade e especificações
contidas no Anexo I do Edital. Os envelopes contendo as propostas
de preços e os documentos de habilitação deverão ser entregues
na sessão pública que ocorrerá às 13:30 horas do dia 17 de
outubro de 2016, na sede do TCEES. O credenciamento
ocorrerá a partir das 13:00h. O Edital poderá ser retirado no site
http://www.tce.es.gov.br.
Vitória, 03 de outubro de 2016.
DANIEL SANTOS DE SOUSA
Pregoeiro - TCEES
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