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ATOS DO PLENÁRIO
PARECER CONSULTA
PUBLICAÇÃO do inteiro teor de Parecer Consulta.
PARECER/CONSULTA TC-010/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6863/2010
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA
ASSUNTO - CONSULTA
CONSULENTE - RAUL CEZAR NUNES
EMENTA: POSSIBILIDADE DE AUMENTO SALARIAL DECORRENTE DE NEGOCIAÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO - HIPÓTESE DE APLICABILIDADE DO INSTITUTO DE REAJUSTE NOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – EXCEPCIONALMENTE,
SERÁ CASO DE REVISÃO QUANDO O CONTRATADO DEMONSTRAR ONEROSIDADE EXCESSIVA.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6863/2010,
em que o Presidente da Câmara Municipal de Serra, Sr. Raul Cezar
Nunes, formula consulta a este Tribunal quanto ao seguinte questionamento:
É possível, com base no artigo 65, II, “d”, da Lei Federal nº
8.666/93, a concessão de reajuste contratual em razão de aumento
salarial concedido pela empresa contratada por força da Convenção
Coletiva de Trabalho?
Considerando que é da competência deste Tribunal decidir sobre
consulta que lhe seja formulada na forma estabelecida pelo Regimento Interno, conforme artigo 1º, inciso XXIV, da Lei Complementar Estadual nº 621/12:
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Consulta formulada pelo então Presidente da
Câmara Municipal de Serra, Sr. Raul Cezar Nunes, solicitando manifestação desta Corte de Contas a respeito da seguinte questão:
É possível, com base no art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8666/93,
a concessão de reajuste contratual em razão de aumento salarial
concedido pela empresa contratada por força de Convenção Coletiva de Trabalho?
Em seguida os autos foram enviados para a 8ª Controladoria Técnica, fls. 20-27, que reconhecendo os requisitos de admissibilidade
elaborou a instrução técnica n. OT-C 28/2012 e, no mérito, se ma-

nifestou:
III MÉRITO
A consulta formulada nos autos é a seguinte: É possível, com base
no artigo 65, II, d, da Lei Federal nº 8.666/93, a concessão de
reajuste contratual em razão de aumento salarial concedido pela
empresa contratada por força de Convenção Coletiva de Trabalho?
Conforme se verifica, o questionamento trazido à baila pelo Consulente diz respeito à possibilidade de alteração bilateral do contrato,
nos termos do artigo 65, II, alínea “d”, da Lei 8666/93, em razão de
aumento salarial concedido pela empresa contratada, por força de
convenção coletiva de trabalho.
Antes de responder a questão consultada, cabe fazer a ressalva
em relação ao termo “reajuste”, utilizado pelo Consulente, ao invés de revisão contratual. Não são termos sinônimos e daí decorre
a confusão. Isso porque, a revisão contratual tem por objetivo o
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, motivada por
circunstâncias imprevistas ou imprevisíveis e por isso, independe
de previsão contratual. Já o reajuste contratual, tem por objetivo
manter o valor da contraprestação devida, motivada pela variação
dos valores que determinam a composição do custo do bem ou serviço e sempre necessita de previsão contratual.
Demonstrada a diferença entre os institutos, passa-se a responder
o questionamento formulado nos autos, tecendo-se inicialmente algumas considerações. A regra da alínea “d”, inciso II, do artigo 65,
da Lei 8666/93 prevê a hipótese de alteração consensual do contrato administrativo com o objetivo de “restabelecer a relação que
as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado
e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra,
serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.”
Da interpretação do dispositivo há que se reconhecer a existência de quatro pressupostos para a incidência do dever jurídico da
Administração restabelecer o equilíbrio contratual que podem ser
assim sintetizados: 1- Existência de fato superveniente ou de conhecimento superveniente das partes contratantes; 2- Existência
de prejuízos ocasionados pelo superveniente; 3- Ausência de responsabilidade/culpa da parte prejudicada quanto à ocorrência do
fato; 4- Imprevisibilidade do evento superveniente ou de suas consequências.
Analisando-se a literalidade da norma da alínea “d”, inciso II, do
artigo 65, da Lei 8666/93, poder-se-ia pensar que os dissídios e
acordos coletivos seriam fatos previsíveis, porém de conseqüências
incalculáveis, e assim, poderiam figurar como motivo de atrair o
dever jurídico de a Administração restabelecer a equação econômico-financeira.
Ocorre, contudo, que a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores e também do Tribunal de Contas da União tem recusado a
referida interpretação literal, sob a alegação de que as convenções
coletivas de trabalho que ensejam reajustes trabalhistas não resultam de eventos aleatórios, como exige o referido dispositivo, mas,
tão somente, são o reflexo de uma realidade existente e previsível,
ou seja, o fenômeno inflacionário.
Assim, de acordo com recente posicionamento do Tribunal de Contas da União, as atividades empresarias devem considerar a possibilidade de convenções coletivas de trabalho nos cálculos contratuais, não podendo simplesmente ignorá-las, sob o argumento de que
seriam fatos previsíveis e de conseqüências incalculáveis, sendo,
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portanto, evento hábil a autorizar a recomposição da equação econômico-financeira do contrato.
O entendimento predominante da referida Corte de Contas é de que
as convenções coletivas de trabalho, além de não serem imprevisíveis, não teriam conseqüências incalculáveis, já que seria possível
atribuir um valor a tais reajustes, ainda que este não fosse exato.
Neste sentido, a consulta realizada pelo Presidente da Câmara dos
Deputados, nos termos do Acórdão 2255/2005, cujo voto do Ministro Relator Lincoln Magalhães da Rocha assim consignou:
“Os reajustes salariais ocorridos em razão de convenção,
acordo ou dissídio coletivo, possuem, a meu ver, natureza
jurídica essencialmente distinta daquelas situações que ensejam reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos. 5.
Assento esse meu entendimento no disposto na Lei 8.666/93. Naquele normativo, a questão do reequilíbrio econômico-financeiro é
disciplinada no art. 65, inciso II, alínea d, que estabelece como condição para aplicação desse mecanismo a ocorrência de alguma das
seguintes hipóteses:a) fatos imprevisíveis;b) fatos previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis;c) fatos retardadores ou impeditivos da execução do ajustado;d) caso de força maior;e) caso fortuito;f) fato do príncipe; g) álea econômica extraordinária. 6. Não
vislumbro como o reajuste, mesmo a título de abono, como particulariza o insigne consulente, verificado na data-base de uma dada
categoria poderia se constituir em alguma das situações previstas
no normativo que citei como capazes de ocasionar a necessidade do
restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato. 7.
O reajuste salarial, mesmo o abono, procura refletir a variação do
custo no insumo mão-de-obra provocada pela inflação ocorrida em
dado período. Chamo a atenção para o fato de que o percentual de
reajuste de mão-de-obra estabelecido mediante negociações trabalhistas não está obrigado a repor in totum a corrosão inflacionária,
mas tal reajuste obrigatoriamente ocorrerá. 8- Dado que o reajuste
ocorrerá, e a despeito da incerteza relativa ao índice e à ocorrência
ou não de abonos, não há como se aplicar aqui qualquer variante da
teoria da imprevisão, pois o reajuste trabalhista não é resultante de
evento aleatório. Há neste caso tão-somente o reflexo nos custos da
previsão de uma realidade existente, ou seja, o fenômeno inflacionário. 9. No mesmo diapasão, também não tomo como admissível
a argüição de que o reajuste salarial, mesmo concedido em forma
de abono, reitero, seja um fato previsível, porém de conseqüências
incalculáveis. Não se coaduna com a atividade empresarial não ser
previdente o suficiente para deixar de prever a ocorrência de inflação já por ocasião da elaboração da proposta. Nesse caso, observo
os reajustes decorrentes de decisões trabalhistas já deveriam estar
incorporados à equação econômico-financeira do contrato, ainda
que isso não ocorra em valores exatos.”
Seguindo a mesma posição colacionada, encontra-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende que, ainda que dos
dissídios coletivos possam resultar um aumento salarial aos empregadores, não será possível a aplicação da teoria da imprevisão
visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro.
Assim afirmou a referida Corte, no julgamento do Recurso Especial
nº 650613-SP, apreciado por sua Segunda Turma e julgado em 23
de outubro de 2007, cujo Relator foi o Ministro João Otávio de Noronha:
PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLENAGEM. PLANO REAL. CONVERSÃO EM URV. DISSÍDIO COLETIVO.
AUMENTO DE SALÁRIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. (...)
2. O aumento salarial a que está obrigada a contratada por força de
dissídio coletivo não é fato imprevisível capaz de autorizar a revisão
contratual de que trata o art. 65 da Lei n. 8.666/93.3. Recurso especial improvido. ( DJ 23.11.2007 p. 454)
No mesmo sentido, o Tribunal pronunciou-se, no Agravo Regimental em Recurso Especial nº 957999-PE, julgado em 22 de junho de
2010, por sua Segunda Turma, cujo Relator foi o Ministro Mauro
Campbell Marques.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DISSÍDIO COLETIVO QUE PROVOCA AUMENTO SALARIAL. REVISÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. FATO PREVISÍVEL. NÃO-INCIDÊNCIA DO ART. 65, INC. II,
ALÍNEA “D”, DA LEI N. 8.666/93. ÁLEA ECONÔMICA QUE NÃO SE
DESCARACTERIZA PELA RETROATIVIDADE. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que eventual aumento
de salário proveniente de dissídio coletivo não autoriza a revisão o
contrato administrativo para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que não se trata de fato imprevisível - o que afasta,
portanto, a incidência do art. 65, inc. II, “d”, da Lei n. 8.666/93.
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Precedentes.2. A retroatividade do dissídio coletivo em relação aos
contratos administrativos não o descaracteriza como pura e simples
álea econômica.3. Agravo regimental não provido.
Ressalta-se que esta Corte de Contas já examinou indiretamente o
tema ora consultado no parecer em consulta TC 006/2003, proferido nos autos do Processo TC 7125/2002, afirmando que para haver
revisão contratual faz-se necessário que não haja culpa do contratado em não prever situação previsível de oneração contratual:
Insta salientar, que a causa da alteração do equilíbrio econômico
do contrato administrativo não pode advir de conduta culposa do
particular, como por exemplo a falta de previsibilidade da oneração,
caso em que não terá direito à alteração da sua remuneração.
IV CONCLUSÃO
Por todo o exposto, sugere-se o conhecimento da presente consulta, para no mérito concluir pela impossibilidade de realização de
revisão contratual em razão de convenção coletiva de trabalho, nos
termos do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93.
Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas
que acolheu in totum o posicionamento firmado pela 8ª Controladoria Técnica, conforme manifestação da lavra do Procurador de
Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, às fls. 30.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, importante destacar que a presente Consulta preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do que dispõe
os artigos 95 e 96, da Resolução TC 182/2002, eis que formulada
na vigência do antigo Regimento Interno, bem como atende os requisitos específicos, constantes no artigo 1º, inciso XXIII, da Resolução 261/2013, motivo pelo qual a conheço para admiti-la.
No tocante ao mérito da consulta, a Câmara Municipal da Serra indaga se é possível a concessão de reajuste contratual com base
no art. 65, II, “d” da Lei 8666/93 por força de aumento salarial
decorrente de convenção coletiva de trabalho.
A priori, necessário distinguir os intitutos reajuste e revisão, pois
embora ambos os institutos enseje hipótese de possível alteração
do contrato visando a manutenção de seu equilíbrio econômicofinanceiro, se tratando de alteração de valor do contrato por força
do art. 65, II, “d” da Lei 8666/93 temos disciplinada a hipótese de
aplicação do instituto de revisão e não de rejuste como tratou com
semelhança o consulente.
O reajuste é cláusula necessária dos contratos administrativos que
tenha por objetivo preservar o valor do contrato em razão da
inflação, guarda previsão na Lei 8666/93 nos arts. 40, XI e 55, III
e depende de periodicidade mínima de 12 meses, contados da data
da apresentação da proposta ou orçamento a que esta se referir; a
revisão, por sua vez, representa um direito do contratado e dever
do Estado que deve ser observado independente de previsão contratual quando for constatado o desequilibrio do ajuste em
razão de fatos supervenientes e imprevisíveis ou previsíveis,
mas de consequências incalculáveis, conforme previsão dos
arts. 58, §2º e 65, II, “d” e §§ 5º e 6º da Lei 8666/93.
Sendo assim, como os custos do contratado sofre variação de preço ao longo do tempo sem que nada de anormal ou extraordinário
aconteça, a lei prescreve que a administração deve dispor de critério de reajuste no edital e no contrato para fazer frente a variação
de preço decorrente do processo inflacionário, dispondo previamente o índice específico ou setorial que preservará o equilíbrio da relação firmada quando da apresentação da proposta ou do orçamento
a que essa se referir.
Em suma, com base na corrente doutrinária majoritária, temos
acerca do tema a seguinte distinção entre os institutos:
REAJUSTE
Características:
Necessidade de cláusula contratual;
Refere-se aos fatos previsíveis
com o objetivo de recompor o
valor proposto em função do regime inflacionário da economia;
Preserva o equilíbrio econômicofinanceiro do contrato;
Depende de periodicidade mínima de 12 meses, contados da
data de apresentação da proposta ou do orçamento a que a
proposta se referir.

REVISÃO
Características:
Decorre diretamente da lei (independe de previsão contratual)
Refere-se aos fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, que
desequilibra excessivamente a
relação;
Restaura o equilíbrio econômicofinanceiro do contrato;
Não depende de periodicidade
mínima.

A questão sucitada pelo consulente trata-se, portanto, de hipótese
de revisão, com base no art. 65, II, “d” da Lei 8666/93 em
razão de aumento salarial imposto por força de convenção coletiva
www.tce.es.gov.br
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de trabalho.
Pois bem. Analisando a matéria, verifico posicionamento pacífico
do Superior Tribunal de Justica no sentido em não admitir a revisão
dos contratos administrativos por força de majoração decorrente
de negociações coletivas, ainda que dos dissídios possam acarretar
aumento salarial, visto que a jurisprudência considera tratar-se de
evento certo, fato previsível que deveria ser levado em consideração pelo contratado quando da realização da proposta.
Sendo assim, as variações salariais decorrente de majoração
de encargos trabalhistas por acordos, convenções ou dissídios coletivos estão inseridas no percentual de reajuste anual pactuado pelas partes.
No mesmo sentido entende o TCU que o aumento de encargos trabalhistas resultante da data-base constitui hipótese de reajuste.
Vejamos:
“...o incremento dos custos de mão-de-obra decorrente da data-base das categorias profissionais trata-se de mero reajuste
provocado pela inflação. Em consequência, são aplicáveis a esse
incremento de custos as regras atinentes ao reajuste dos contratos,
que fixam o prazo anual para a realização de cada novo reajustamento.”(negritei e grifei)
Por versar o tema (incidência do art. 65, II, “d”, da Lei 8666/93)
hipótese de reajuste, como vimos acima, remansosa jurisprudência
do STJ entende pela impossibilidade de aplicação do instituto de
revisão:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DISSÍDIO COLETIVO QUE PROVOCA AUMENTO SALARIAL. REVISÃO CONTRATUAL.EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO. FATO PREVISÍVEL. NÃO-INCIDÊNCIA DO ART.
65, INC. II, ALÍNEA “D”, DA LEI N. 8.666/93. ÁLEA ECONÔMICA QUE NÃO SE DESCARACTERIZA PELA RETROATIVIDADE.
1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido
de que eventual aumento de salário proveniente de dissídio coletivo não autoriza a revisão o contrato administrativo
para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que
não se trata de fato imprevisível - o que afasta, portanto, a
incidência do art. 65, inc. II, “d”, da Lei n. 8.666/93. Precedentes.
2. A retroatividade do dissídio coletivo em relação aos contratos
administrativos não o descaracteriza como pura e simples álea econômica.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 957.999/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 05/08/2010).
PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLENAGEM. PLANO REAL. CONVERSÃO EM URV. DISSÍDIO COLETIVO.
AUMENTO DE SALÁRIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A conversão da moeda em URV de que trata a Lei n. 8.880/94
não se apresenta como extorsiva ou exorbitante a justificar a excepcionalidade da Teoria da Imprevisão.
2. O aumento salarial a que está obrigada a contratada por
força de dissídio coletivo não é fato imprevisível capaz de
autorizar a revisão contratual de que trata o art. 65 da Lei
n. 8.666/93.
3. Recurso especial improvido.
(REsp 650.613/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 23/11/2007, p. 454)
CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REVISÃO.
A obrigação de a empresa conceder aumento de salário a seus funcionários por força de dissídio coletivo não constitui fato imprevisível capaz de autorizar a revisão do contrato administrativo, nos termos do art. 65 da Lei n. 8.666/1993. Precedente
citado: REsp 134.797-DF, DJ 1º/8/2000. REsp 382.260-RS, Rel.
Min. Eliana Calmon, julgado em 3/12/2002.
Contudo, a questão merece cautela, pois muitas vezes, embora
o contratado consiga prever a data-base que acarretará aumento salarial de seus empregados, o que torna o fato previsível no
momento que o licitante oferta sua proposta, pode ocorrer que a
majoração imputada fuja a previsibilidade, sujeitando o contratado
a suportar os encargos até o reajuste anual pactuado pelas partes .
Eis a difícil tarefa entre o limiar da previsibilidade em que se aplica
o instituto de reajuste e a imprevisibilidade que essa majoração
possa tomar tornando o contrato demasiadamente oneroso apto a
ensejar a aplicabilidade da revisão.
Nos deparamos entao com a seguinte questao: qual é o grau de
precisão razoável que o contratado conseguiria prever referente a
majoração de custo na data-base da categoria quando da apresen-
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tação da sua proposta?
A questão é delicada, pois como visto anteriormente, o reajuste é
mecanismo que deve ser aplicado a fatos previsíveis e conquanto o
contratado consiga antever a data-base que acarretará majoração
dos seus custos, o que torna o fato previsível, pode ocorrer que a
majoração imputada fuja à previsibilidade, sujeitando-o a suportar
esses encargos até o reajuste anual pactuado pelas partes
Nesse contexto, conquanto a majoração de custo decorrente de
negociações coletivas de trabalho, como regra, não é reconhecida
como hipótese de revisão contratual, pois considerada evento previsível passível de aplicabilidade da cláusula de reajuste, excepcionalmente a revisão seria admitida quando estabelecesse aumentos
extraordinários fugindo a previsibilidade daquela categoria, capaz,
por esta razão, de tornar o contrato demasiadamente oneroso para
o contratado.
No mesmo sentido adverte o professor Flávio Amaral Garcia:
Somente seria admissível a aplicação da revisão se o dissídio estabelecesse um índice fora dos padrões normais e que
acarretasse uma onerosidade excessiva ao contratado. Neste
caso, estar-se-ia diante de um fato previsível, mas de consequencias incalculáveis, conforme dispõe o art. 65, d, da Lei 8666/93.
(negritei)
E prossegue quanto a hipótese de reajuste:
Ao revés, quando os índices decorrentes do dissídio são aqueles
esperados, apenas recompondo as perdas inflacionárias, a hipótese
será de reajuste.
Neste passo, considerando que o reajuste salarial concedido à determinada categoria é conhecido anteriormente, inclusive já se sabendo a data-base que ocorrerá, é razoavel presumir que o licitante
ao formular a sua proposta já ponderou e avaliou todos os aspectos
financeiros envolvidos.
Em consonância com o posicionamento doutrinário colecionado, decidiu o TCU:
Não há óbice à concessão de reequilíbrio econômico-financeiro visando à revisão (ou recomposição) de preços de itens
isolados, com fundamento no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei
8.666/1993, desde que estejam presentes a imprevisibilidade ou a previsibilidade de efeitos incalculáveis e o impacto
acentuado na relação contratual (teoria da imprevisão); e que
haja análise demonstrativa acerca do comportamento dos demais
insumos relevantes que possam impactar o valor do contrato.
Acórdão 1604/2015 - Plenário | Relator: AUGUSTO NARDES
(grifamos e negritamos)
Desta forma, a revisão somente seria admitida, excepcionalmente,
quando a negociação coletiva estabelecesse aumentos de salário
acima das perdas inflacionárias do período, pois a recomposição
importa em hipótese fática de previsibilidade, contudo de efeitos incalculáveis, acarretando consequências não previstas pelas partes
apta a ensejar a aplicação do instituto de revisão.
DECISÃO
Assim, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, acompanhando parcialmente as manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de Contas VOTO pelo conhecimento da consulta, e no
mérito, para respondê-la no sentido de:
que o aumento salarial decorrente de negociações coletivas de trabalho, via de regra, é hipótese de aplicabilidade do instituto de
reajuste nos contratos administrativos e, excepcionalmente, será
caso de revisão quando o contratado demonstrar onerosidade excessiva, ou seja, imprescindível a motivação capaz de demonstrar
que o índice/percentual adotado na convenção coletiva se encontra
significativamente acima das perdas inflacionários do período, impactando de forma acentuada na relação contratual;
RECOMENDAR a inserção nos editais de abertura do certame e nos
contratos a previsão de cláusula contendo critério de reajuste, conforme dispõe o art. 40, XI e art. 55, III, ambos da lei 8666/93,
pois em tese é possível que transcorra 12 (doze) meses da data de
apresentação da proposta ou do orçamento que essa proposta se
referir durante a vigência do contrato.
PARECER CONSULTA
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um de
junho de dois mil e dezesseis, à unanimidade, acolhendo o voto do
Relator, Conselheiro Domingos Augusto Taufner, preliminarmente,
conhecer a Consulta e, no mérito, respondê-la nos termos de seu
voto, que corroborou, parcialmente, o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas:
O aumento salarial decorrente de negociações coletivas de trabalho, via de regra, é hipótese de aplicabilidade do instituto de reajuste nos contratos administrativos e, excepcionalmente, será caso de
revisão quando o contratado demonstrar onerosidade excessiva, ou
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seja, imprescindível a motivação capaz de demonstrar que o índice/
percentual adotado na convenção coletiva se encontra significativamente acima das perdas inflacionários do período, impactando de
forma acentuada na relação contratual.
RESOLVEM, ainda, os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo recomendar a inserção nos editais de
abertura do certame e nos contratos a previsão de cláusula contendo critério de reajuste, conforme dispõe o art. 40, XI, e art. 55,
III, ambos da lei 8.666/93, pois em tese é possível que transcorra
12 (doze) meses da data de apresentação da proposta ou do orçamento que essa proposta se referir durante a vigência do contrato.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, vice-presidente no exercício da
presidência, Domingos Augusto Taufner, relator, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Sérgio Manoel Nader Borges e o conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 21 de junho de 2016.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Vice-presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral
das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O
inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-073/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3851/2015 (APENSOS: TC-514/2014, TC515/2014)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - JAIR CORRÊA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 –APROVAÇÃO COM RESSALVA – RECOMENDAÇÃO – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do
Município de Linhares, referente ao exercício financeiro de 2014,
sob a responsabilidade do Sr. Jair Corrêa, Prefeito Municipal.
De acordo com o Relatório Técnico Contábil RTC 452/2015
(fls. 18/36 mais anexos), foram apontados alguns achados nos
demonstrativos contábeis que ensejou a citação do responsável
para apresentação das justificativas e/ou documentos cabíveis.
Em Decisão Monocrática Preliminar DECM 2231/2015 (fl.48), foi
determinada a citação do Sr. Jair Corrêa, conforme Termo de Citação Nº 2322/2015 (fl.49).
O responsável compareceu aos autos às fls. 55/76, apresentando
suas justificativas, que foram encaminhadas à área técnica para
instrução.
A pedido do Secretário de Controle Externo – SecexContas, foram
juntados aos presentes autos os processos TC-515/2014 (LOA) e
TC-514/2014 (LDO).
Instada a se manifestar após a análise da defesa apresentada, a
SecexContas elaborou a Manifestação Técnica 00468/2016-7
(fls.82/104), que concluiu, in verbis:
(...) Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal
de Contas emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de
Linhares, recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS
CONTAS do Sr. Jair Corrêa, Prefeito Municipal durante o exercício
de 2014, por grave infração a normas constitucionais e legais de
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natureza contábil e financeira, conforme dispõem o inciso II do art.
132, do Regimento Interno deste Tribunal e o inciso II do art. 80,
da Lei Complementar 621/2012.
Conforme expresso no item 2.1 desta Instrução, ressalva-se e reforça-se a necessidade de que o Prefeito Municipal tome as providências mandatórias, no sentido de que, nos próximos exercícios,
não se inclua na Lei Orçamentária Anual (de sua iniciativa) a consignação de autorização com dotação ilimitada, em observância à
vedação contida no art. 167, VII da Constituição Federal e art. 5º, §
4º da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000.
Por oportuno, considerando os indicativos de irregularidade apontados nos itens 2.3 e 2.4 deste relatório, sugere-se também DETERMINAR ao atual gestor que proceda no exercício corrente, os ajustes que se fizerem necessários para a correção das impropriedades,
observando para tanto a NBC T 16.5.
Cabe mencionar, ainda, que o gestor responsável requereu às fls.
76 dos autos, à luz da legislação em vigor, o direito de apresentar
sustentação oral quando da apreciação plenária da presente Prestação de Contas Anual.
O NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas,
pronunciou-se por meio da Instrução Técnica Conclusiva
01587/2016-4 (fls. 107/108), e com o intuito de se privilegiar
a celeridade processual, anui aos argumentos fáticos e jurídicos
descritos na Manifestação Técnica 00468/2016-7, manifestando-se pelo julgamento do presente feito na esteira daquele entendimento, e para tanto, transcreve, inclusive, a conclusão daquela
peça técnica.
Nos termos regimentais, posicionou-se o Ministério Público de
Contas, através de Parecer da lavra do Procurador Luciano Vieira,
onde faz suas considerações e ponderações, e assim se manifesta
conclusivamente:
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas do Executivo Municipal de Linhares, referente ao exercício de 2014, na
forma do art. 80, inciso II, da LC n. 621/2012 c/c art. 71, inciso II,
da Constituição Estadual;
2 – nos termos do art. 87, inciso VI, da LC n. 621/2012, sejam
expedidas as determinações sugeridas pela SecexContas à fl.
104, atinentes aos itens 2.1, 2.3 e 2.4 da Manifestação Técnica
00468/2016-7.
3 – seja, ainda, determinado ao Poder Executivo Municipal para
que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em
questão e o respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF.
Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n. 8.625/1993,
bem como no parágrafo único do art. 53 da LC n. 621/2012, reserva-se o direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.
FUNDAMENTAÇÃO:
Os presentes referem-se à Prestação de Contas Anual do Município
de Linhares, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade
do Sr. Jair Corrêa.
Verifica-se que após a análise dos demonstrativos contábeis, algumas inconsistências foram identificadas, ocasionando a citação
do responsável, que compareceu aos autos com suas justificativas.
Retorna o feito à área técnica para a devida instrução, tendo em
vista a defesa apresentada. Compulsando os autos, extrai-se da
Manifestação Técnica 00468/2016-7 que foram afastadas as seguintes supostas irregularidades:
EVIDÊNCIAS DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5º
DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 3.365/2013 (item 4.1 do
RTC 452/2015) – todavia, ressalva-se e reforça-se a necessidade
de que o Prefeito Municipal tome as providências mandatórias no
sentido de que, nos próximos exercícios, não se inclua na Lei Orçamentária Anual (de sua iniciativa) a consignação de autorização
com dotação ilimitada, em observância à vedação contida no art.
167, VII da Constituição Federal e art. 5º, §4º da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000;
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS EM INOBSERVÂNCIA
AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E
AO ART. 167 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (item 4.2 do
RTC 452/2015);
Quanto aos itens:
DESEQUILÍBRIO EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
ENTRE ATIVO E PASSIVO (item 6.1 do RTC 452/2015);
DIVERGÊNCIA NA CONSOLIDAÇÃO (item 6.2.1 do RTC
452/2015)
Entende o subscritor da referida peça técnica pela manutenção dos
indicativos das irregularidades, entretanto, que ambos são passí-
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veis apenas de determinação ao prefeito para que adote medidas
corretivas. Portanto, ao final, conclui por recomendar à Câmara Municipal de Linhares a Aprovação com Ressalvas das Contas, fazendo
ali a ressalva e determinação necessárias para a correção das impropriedades reminiscentes. Alerta, ainda, que o gestor requereu
seu direito de apresentar sustentação oral quando da apreciação
do feito.
O Ministério Público Especial de Contas, através de Parecer
subscrito pelo ilustre Procurador Luciano Vieira, faz suas considerações e ponderações, posicionando-se na mesma esteira do entendimento do corpo técnico, subscrevendo, inclusive, as determinações
sugeridas na Manifestação Técnica 00468/2016-7, ao final, pugna
no sentido de que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA
das contas do Executivo Municipal de Linhares, referente ao
exercício de 2014, ainda, seja determinado ao Poder Executivo
Municipal para que divulgue amplamente, inclusive em meios
eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao
exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na
forma do art. 48 da LRF.
CONCLUSÃO:
Considerando que, as contas apresentadas pelo Sr. Jair Corrêa foram protocolizadas neste Tribunal de Contas em 01/04/2015, complementadas posteriormente em 31/08/2015, portanto, dentro do
prazo estabelecido pela legislação vigente;
Considerando que, houve o cumprimento com relação aos limites
constitucionais e legais na aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde; que houve obediência ao limite permitido
nas transferências de recursos ao Poder Legislativo; observando,
também, que de acordo com os demonstrativos encaminhados não
foram extrapolados no exercício os limites de contratação de operação de créditos previstos na legislação em vigor, bem como não
houve concessão de garantias ou recebimento de contra garantias;
Considerando, ainda, que o Ministério Público de Contas, acompanhou o entendimento da SecexContas e do NEC, opinando pela
aprovação com ressalva das contas em questão, sugerindo determinações ao atual gestor;
Encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pela SecexContas – Manifestação Técnica 00468/2016-7, corroborada
pelo NEC – Instrução Técnica Conclusiva 01587/2016-4, entendendo que deva ser emitido Parecer Prévio recomendando-se
ao Legislativo Municipal a Aprovação com Ressalva das contas
do Executivo Municipal de Linhares, referente ao exercício de
2014.
Pelo exposto, diante da análise da defesa apresentada, bem como
dos documentos que compõem a presente prestação de contas,
visto que não resultou nenhuma grave infração à norma legal,
nem restou configurado dano ao erário, VOTO, no sentido de que
seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando à Mesa da Câmara
do Município de Linhares, a APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS
CONTAS, sob a responsabilidade do Senhor JAIR CORRÊA, relativas ao exercício de 2014, nos termos do artigo 80, inciso II, da
Lei Complementar nº 621/2012, c/c art. 132, inciso II, da Resolução TC-261/13.
VOTO, também, para que se recomende ao atual Prefeito Municipal de Linhares:
da necessidade de tomar providências mandatórias, no sentido de que, nos próximos exercícios, não se inclua na Lei
Orçamentária Anual (de sua iniciativa) a consignação de autorização com dotação ilimitada, em observância à vedação
contida no art. 167, VII da Constituição Federal e art. 5º,
§ 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar
101/2000.
VOTO, ainda, para que se determine ao atual Prefeito Municipal
de Linhares:
que proceda no exercício corrente, os ajustes que se fizerem
necessários para a correção das impropriedades, observando para tanto a NBC T 16.5.;
que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na
forma do art. 48 da LRF.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3851/2015,
RESOLVEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete
de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Recomendar à Mesa da Câmara Municipal de Linhares a apro-
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vação com ressalvas da Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Linhares, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor Jair Corrêa, nos termos do artigo 80, inciso
II, da Lei Complementar nº 621/2012, c/c art. 132, inciso II, da
Resolução TC-261/13;
2. Recomendar ao atual Prefeito Municipal de Linhares a necessidade de tomar providências mandatórias, no sentido de que, nos
próximos exercícios, não se inclua na Lei Orçamentária Anual (de
sua iniciativa) a consignação de autorização com dotação ilimitada,
em observância à vedação contida no art. 167, VII da Constituição
Federal e art. 5º, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000;
3. Determinar ao atual Prefeito Municipal de Linhares:
3.1 que proceda no exercício corrente, os ajustes que se fizerem
necessários para a correção das impropriedades, observando para
tanto a NBC T 16.5;
3.2 que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na forma do art.
48 da LRF.
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, José Antônio Almeida Pimentel, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos do
artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos Acórdãos
se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-842/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3944/2016 (APENSO: TC-3223/2013)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
ASSUNTO - PEDIDO DE REEXAME
RECORRENTE - CARLOS RUBENS DA SILVA
ADVOGADO - FELIPE ALVES DE OLIVEIRA (OAB/ES Nº 19.720)
EMENTA: PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC1585/2015 – 1) RECEBER COMO DIREITO DE PETIÇÃO – 2)
RECONHECER A ILEGITIMIDADE DO SR. CARLOS RUBENS
DA SILVA PARA FIGURAR NOS AUTOS DO PROCESSO TC3223/2013 – DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS
PROCESSUAIS – 3) SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ACÓRDÃO
TC-1585/2015 – 1ª CÂMARA – 4) AO MPEC - À SEGEX PARA
REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de PEDIDO DE REEXAME, com requerimento de efeito
suspensivo, interposto pelo senhor CARLOS RUBENS DA SILVA,
vereador da CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO,
contra o Acórdão TC n. 1585/2015, proferido pela 1ª Câmara,
nos autos do processo TC n. 3223/2013.
O referido processo tratou da Prestação de Contas Anual do Legislativo municipal, relativa ao exercício de 2012, sendo relatado pelo
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Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
O recorrente alega que a decisão impugnada aplicou-lhe multa de
1.500 VRTE, em razão de irregularidades contábeis nas Contas pertinentes ao ano de 2012, embora não tivesse exercido a Presidência
da Câmara naquele período.
Salienta que a suspensão liminar dos efeitos do Acórdão se faz
necessária em razão da imputação de multa e da possibilidade de
impedimento à candidatura eleitoral.
O interessado documentou os autos com a Ata de eleição do senhor
ADILTON GONÇALVES como presidente da Casa para a legislatura 2011/2012 (f. 11/15).
É o Relatório.
I – Da ilegitimidade passiva no processo TC n. 3223/2013
Inicialmente, solicitei à área técnica que verificasse quem foi o presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício
de 2012 (f. 25), cujas Contas Anuais foram apreciadas nos autos
do TC n. 3223/2013.
O setor competente emitiu a Manifestação Técnica n. 645/2016
(f. 27/28), confirmando as informações do recorrente de que o gestor responsável, no exercício de 2012, foi o senhor ADILTON GONÇALVES.
Dessa forma, resta claro que o recorrente não foi o ordenador de
despesas da Câmara Municipal no período de referência, o que tende a produzir nulidade absoluta dos atos processuais, desde a citação e, por efeito, a reabertura da instrução do processo TC n.
3223/2013.
I – Do recebimento do recurso
O interessado denominou a impugnação como PEDIDO DE REEXAME.
Entretanto, a espécie recursal adequada contra decisões definitivas
em prestações de contas é o RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO,
imbuído de efeito suspensivo, na forma do art. 164, caput, da Lei
Complementar n. 621/2012:
Art. 164. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, cabe recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para apreciação do Plenário, podendo ser formulado uma
só vez e por escrito, pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta dias,
contados na forma prevista nesta Lei Complementar.
Por sua vez, o caput do art. 399 do Regimento Interno autoriza a
aplicação do princípio da fungibilidade, para que um recurso nomeado incorretamente seja recebido na modalidade adequada, desde
que respeitado o prazo de interposição:
Art. 399. O recorrente não será prejudicado pela interposição de
um recurso por outro, desde que respeitado o prazo de interposição
do recurso cabível, ressalvados os casos de má-fé ou erro grosseiro.
Ocorre que, mesmo aplicando-se a fungibilidade, não seria possível, num primeiro momento, receber a petição como Recurso de
Reconsideração, pois o prazo para a interposição não foi observado.
Segundo a Secretaria Geral das Sessões (f. 19), a decisão recorrida
foi considerada publicada no dia 23 de fevereiro de 2016, tendo o
prazo para recorrer vencido em 28 de março, mas a impugnação
somente foi protocolizada na data de 26 de abril (f. 16), perfazendo-se um atraso de 29 (vinte e nove) dias.
Também não é possível enquadrar o fato às restritas hipóteses regimentais do Pedido de Revisão, se interpretadas segundo a teoria
geral do processo.
O pleito aproxima-se mais da querela nullitatis insanabilis (ou ação
de nulidade), pois envolve questão de ordem pública, referente à
ilegitimidade do senhor CARLOS RUBENS DA SILVA, sem correspondência normativa com os meios de impugnação admitidos no
Tribunal de Contas.
Se, por um lado, a situação não encontra respaldo em normas do
Tribunal, por outro lado, esta Corte não deve se furtar à apreciação
dos fatos em razão da intempestividade recursal.
Em ultima ratio, como a citação não foi dirigida ao responsável
pelo exercício de 2012, não pode ser considerada válida e, por conseguinte, a decisão não está apta a receber a eficácia de coisa
julgada.
Tendo em vista que as questões de ordem pública independem de
provocação, podendo ser levantadas de ofício e a qualquer tempo,
e considerando a excepcionalidade da hipótese, já que não disciplinada pela Lei Orgânica ou pelo Regimento Interno, entendo que a
presente impugnação pode ser recebida como RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO, produzindo-se o automático efeito suspensivo
sobre o Acórdão TC n. 1585/2015 – 1ª Câmara, proferido nos
autos do processo TC n. 3223/2013.
Pelo exposto, com fulcro no art. 164, caput, da Lei Complementar
n. 621/2012 e no art. 399, caput, da Resolução TC n. 261/2013,
VOTO por:
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1. CONHECER da presente petição como RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO;
2. DETERMINAR que a Secretaria Geral das Sessões e a Secretaria do Ministério Público de Contas observem a suspensão da eficácia do Acórdão TC n. 1585/2015 – 1ª Câmara, em especial,
quanto à não cobrança da multa imputada e à exclusão do senhor
CARLOS RUBENS DA SILVA das listas de responsáveis com Contas
julgadas irregulares, se este for o único motivo de sua inclusão;
3. REMETER o feito ao Ministério Público de Contas, para ciência e,
após, à área técnica, para instrução.
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Reexame, com requerimento de efeito
suspensivo, interposto pelo senhor Carlos Rubens da Silva, vereador da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, em face do
Acórdão TC 1585/2015, proferido pela 1ª Câmara, nos autos do TC
3223/2013 (fls. 184 – 192).
Referido processo, de minha relatoria, cuidou da Prestação de Contas Anual do Legislativo municipal, exercício 2012 e julgou irregulares as contas do senhor Carlos Rubens da Silva, aplicando-lhe
multa correspondente a 1500 VRTE.
O recorrente alega, entretanto, que não exerceu a Presidência da
Câmara naquele período, sendo responsável pelo biênio 2011/2012
o senhor Adilton Gonçalves. Ressalta não ter sequer feito parte da
Mesa Diretora em tal período.
Ressalta que foi gestor responsável pela Câmara no exercício de
2013.
Junta aos autos as atas das eleições a fim de comprovar o alegado
(fls. 11 a 15).
Salienta que a suspensão liminar dos efeitos do Acórdão se faz
necessária em razão da imputação de multa e da possibilidade de
impedimento à candidatura eleitoral.
A Conselheira Relatora em Substituição encaminhou os autos à área
técnica para que informasse, com urgência, o nome do Presidente
da Câmara Municipal de Barra de São Francisco no exercício de
2012 (fls.25).
Desta forma, a SecexContas exarou a Manifestação Técnica
645/2016 (fls. 27-28) informando que a Presidência da Câmara
Municipal de Barra de São Francisco foi ocupada, em 2012, pelo
senhor Adilton Gonçalves.
Em seu voto de fls. 32 a 36 a Conselheira Relatora em Substituição reconheceu restar claro que o recorrente não foi o ordenador
de despesas no exercício de 2012, havendo nulidade absoluta dos
atos processuais desde a citação e a necessidade de reabertura da
instrução processual nos autos do TC 3223/2013.
No que concerne, entretanto, à admissibilidade do recurso, ressalta
a impossibilidade de recebimento como Pedido de Reexame, visto
que a espécie recursal adequada em face das decisões definitivas
em prestações de contas é o Recurso de Reconsideração.
Ocorre que, mesmo aplicando a fungibilidade recursal, ressalta a
impossibilidade de recebimento em razão da intempestividade.
Por fim em razão de o pleito aproximar-se da querela nullitatis insanabilis, por tratar de questão de ordem pública, entendeu pelo
recebimento da impugnação como Recurso de Reconsideração,
produzindo-se o automático efeito suspensivo sobre o Acórdão TC
1585/2015.
É o relatório, passo ao meu voto.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O presente recurso chamou minha atenção em razão de parecer
tratar-se de caso clássico de ilegitimidade passiva, em processo de
minha relatoria.
Pois bem.
Ao reanalisar os autos do TC 3223/2013, que cuidou da Prestação
de Contas referente ao exercício de 2012 da Câmara Municipal de
Barra de São Francisco, verifiquei que a então 6ª Secretaria de Controle Externo apontou como responsável o senhor Carlos Rubens da
Silva (RTC 7/2015 e ITI 121/2015 – fls. 135 a 140).
Desta forma, proferi Decisão Monocrática Preliminar DECM
191/2015 pela citação nos termos delineados pela área técnica (fls.
143).
Ressalto que toda a documentação encaminhada pelo senhor Carlos Rubens da Silva em 25 de março de 2013 foi por ele assinada,
embora seja referente ao exercício de 2012, cujo responsável é o
senhor Adilton Gonçalves (fls. 2 a 112 e 119 a 132).
Tal fato, a meu ver, foi determinante para induzir a erro a área
técnica e consequentemente o Relator, o Ministério Público e o Colegiado desta Corte de Contas.
Insta também salientar que ao apresentar suas justificativas o se-
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nhor Carlos Rubens da Silva não alegou, em momento algum, ser
parte ilegítima, limitando-se a justificar as irregularidades apontadas pela área técnica.
Apesar de tais constatações, não posso deixar de reconhecer a ilegitimidade passiva do senhor Carlos Rubens da Silva para figurar
nos autos do TC 3223/2013, em razão de tratar-se de matéria de
ordem pública e por restar amplamente comprovado que não era
o responsável pela gestão da Câmara Municipal de Barra de São
Francisco no exercício de 2012 (fls. 11 - 15 e 27 – 28).
Importante ressaltar que corroboro o entendimento da Conselheira
Relatora em Substituição quanto à impossibilidade de recebimento
do feito como Pedido de Reexame, por não ser cabível, conforme
dispõem os artigos 164 e 166 da Lei Complementar nº 621/2012.
Também entendo não ser possível, pela fungibilidade recursal,
receber a impugnação como Recurso de Reconsideração, dada a
constatada intempestividade, nos termos delineados no art. 166, §
3º da Lei Complementar nº 621/2012.
Segundo a Secretaria Geral das Sessões (fls. 19), a decisão recorrida foi considerada publicada no dia 23 de fevereiro de 2016, tendo
o prazo para recorrer vencido em 28 de março. Entretanto a impugnação somente foi protocolizada em 26 de abril de 2016 (fls. 16).
A situação também não se subsume a nenhuma das hipóteses de
cabimento da Revisão, conforme art. 171 da Lei Complementar nº
621/2012 e art. 421 da Resolução nº 621/2013.
Desta forma, apenas neste ponto discordo do posicionamento da
Conselheira Relatora em Substituição, por entender que o feito
deve ser recebido não como Recurso de Reconsideração e sim como
Direito de Petição, por trata-se de nulidade absoluta, que envolve
questão de ordem pública, independendo de provocação da parte e
devendo ser reconhecida de ofício por esta Corte a qualquer tempo
(art. 367 da Resolução nº 621/2013).
3 DISPOSITIVO
Por todo o exposto, diante dos fundamentos fáticos e de direito
aqui expendidos, discordo do entendimento da Conselheira Relatora apenas quanto ao recebimento do feito como Recurso de Reconsideração, por entender tratar-se de Direito de Petição, e
VOTO:
3.1 – após a oitiva do Ministério Público de Contas, nos termos
dos arts. 287, II e 303 da Resolução TC nº 261/2013, por reconhecer a ilegitimidade do senhor Carlos Rubens da Silva para
figurar nos autos do processo TC 3223/2013;
3.2 - por declarar a nulidade absoluta dos atos processuais praticados nos autos do processo TC 3223/2013 desde a citação;
3.3 – por remeter o processo TC 3223/2013 à SEGEX para reabertura da instrução processual.
É como voto.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos e comunicações processuais necessários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3944/2016,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e três
de agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do
voto-vista do conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, encampado pela relatora, conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas:
1. Receber como direito de petição;
2. Reconhecer a ilegitimidade do senhor Carlos Rubens da
Silva para figurar nos autos do processo TC-3223/2013, declarando a nulidade absoluta dos atos processuais praticados nos autos
do processo TC-3223/2013 desde a citação;
3. Determinar que a Secretaria Geral das Sessões e a Secretaria
do Ministério Público Especial de Contas observem a suspensão da
eficácia do Acórdão TC-1585/2015 – 1ª Câmara, em especial,
quanto à não cobrança da multa imputada e à exclusão do senhor
Carlos Rubens da Silva das listas de responsáveis com Contas julgadas irregulares, se este for o único motivo de sua inclusão;
4. Remeter o feito ao Ministério Público Especial de Contas, para
ciência, e, após remeter o Processo TC-3223/2013 à SEGEX
para reabertura da instrução processual;
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, a senhora conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, e os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr.
Luciano Vieira, procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 2016.

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

Página 7
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-860/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6304/2010
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA
RESPONSÁVEL - ÂNGELA MARIA SIAS
EMENTA: AUDITORIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
– 1) REJEITAR RAZÕES DE JUTIFICATIVAS – 2) MULTA – 3)
DETERMINAÇÕES – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO
Tratam os autos de auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Viana em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria Ordinária nº 200/2010 (fls. 01/04), referente ao exercício
de 2009, cuja gestão foi de responsabilidade da senhora Ângela
Maria Sias.
Dos trabalhos resultou o Relatório de Auditoria RA-O 185/2010
(fls. 05/27) em que foram identificados indícios de irregularidades,
posteriormente reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI
1090/2010 (fls. 189/195), nos termos da qual foi prolatada a
Decisão Preliminar TC 0647/2010 (fl. 378), promovendo-se a
citação da responsável, senhora Ângela Maria Sias – Prefeita Municipal, para apresentação de justificativas e documentos no prazo
improrrogável de 30 dias.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram tempestivas
justificativas. Foram os autos encaminhados a este Núcleo para
elaboração de Instrução Técnica Conclusiva, em atendimento ao
artigo 66, inciso III, alínea h, do Regimento Interno deste Tribunal,
à época (Resolução TC 182/2002).
Ato contínuo, foram encaminhados os autos para o Núcleo de Estudos Técnicos e análises conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 1363/2013 (fls. 256/277),
que manteve 4 das 5 irregularidades apontadas na ITI e sugeriu
determinações.
Encaminhados os autos ao representante do Ministério Público Especial de Contas, o mesmo lançou parecer às fls. 281/285, concordando com o entendimento do NEC.
Assim vieram aos autos a esse Gabinete.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Na Instrução Técnica Inicial ITI 1090/2010, foram apontadas
as seguintes irregularidades:
2.1 - Ausência de Planilha de Quantitativos de Preços (Item
1 da ITI 1090/2010)
Base legal: Infringência ao disposto no artigo 7°, § 2º, inciso II,
e 40, inciso I, da Lei 8.666/93, e aos artigos 62 e 63 da Lei nº
4.320/64;
2.2 – Ausência de licitação decorrente de prorrogação de
contrato que ultrapassa a vigência do respectivo crédito orçamentário (Item 2 da ITI 1090/2010);
Base legal: Infringência ao artigo 37, inciso XXI, da CF, e aos artigos 2º e 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
2.3 – Duração de contrato superior à vigência dos créditos
orçamentários (item 3 da ITI 1090/2010);
Base legal: Infringência ao artigo 57, caput, da Lei nº 8.666/93.
2.4 – Contratação de Artista com Empresário não Exclusivo
(item 4 da ITI 1090/2010);
Base legal: Infringência ao artigo 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93.
2.5 - Ausência de Sistema de Controle Interno Integrado
(item 5 da ITI1090/2010);
Base legal: Infringência aos artigos 70 e 74 da Constituição Federal e aos artigos 76 e 77 da Constituição Estadual.
Com relação à Ausência de Planilha de Quantitativos de Preços, os
argumentos trazidos pela defendente não foram convincentes para
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elidir sua responsabilidade, na medida em que a imprevisibilidade
por ela alegada não possui o condão de afastar a obrigatoriedade
que a administração detém no sentido de detalhar o objeto que
“provavelmente” irá adquirir, a fim de que, caso ocorra, o objeto
seja exatamente o que se pretende e a preço justo.
No que tange à Ausência de licitação decorrente de prorrogação de
contrato que ultrapassa a vigência do respectivo crédito orçamentário, igualmente não assiste razão à defendente, pois foi prorrogada a contratação de serviços de buffet, sem novo procedimento
licitatório portanto, como se serviço de natureza contínua fosse,
quando não o era. Após detida análise, frisou ainda a área técnica,
no caso concreto, irrelevância da manutenção de serviços como o
de buffet, frente a outras demandas infinitamente mais importantes
que certamente o município possuía. Pior ainda se, ao mantê-las na
forma relatada, cometeu-se uma infringência legal.
No que concerne à Duração de contrato superior à vigência dos
créditos orçamentários, há que se asseverar que tanto a lei como
a jurisprudência do TCU são uníssonas no sentido de que existe
obrigatoriedade de manter, para os serviços de natureza contínua,
o regramento estabelecido pelo caput do Artigo 57 da Lei 8.666/93,
mesmo com a previsão da despesa existente no plano plurianual.
A legislação não impede a prorrogação do contrato em questão. O
legislador, prudente, apenas determinou que a vigência do contrato
inicial não extrapolasse a vigência do respectivo crédito orçamentário, determinação ignorada pela responsável.
No que respeita a Contratação de Artista com Empresário não Exclusivo, a equipe de auditoria constatou, no entanto, que a comprovação de exclusividade da empresa contratada em relação às
bandas, que é requisito essencial, foi efetuada com cartas de exclusividades precárias, fornecidas de maneira restrita para uma cidade
e em um período específico, evidenciando que não se trata de empresário exclusivo, conforme prevê a Lei.
Além disso, ressalta a área técnica que:
O fato de se contratar diretamente o artista, sem disputa, não elimina o dever de o administrador atuar na busca da proposta mais
vantajosa para a Administração, devendo diligenciar para obter o
melhor preço e condições adequadas com as agências que intermedeiam tais contratações, o que, no caso em questão, não foi
devidamente comprovado nos processos.
Essas contratações são realizadas de modo excepcional e devem
ser feitas diretamente com o artista, ou através de empresário exclusivo, como determina expressamente a lei. O termo empresário não pode ser confundido com intermediário, sendo o primeiro,
aquele que de forma exclusiva, gerencia os negócios de artistas
determinados numa relação contratual duradoura, e o último, intermedeia qualquer artista, sempre numa relação pontual e efêmera.
É fato que, sempre que se evita a figura do intermediário, via de
regra obtém-se preço mais justo.
Ainda sobre a mesma questão, manifestou-se o membro do parquet no sentido de que
Igualmente, imprescindível inserir julgado do Tribunal de Contas
da União que diz respeito ao aponte de irregularidade de n. 3.1.4
– Contratação de artista com empresário não exclusiva (item 4 da
ITI 1090/2010), demonstrando persistir a irregularidade constatada pela equipe de auditores.
Quando da contratação de artistas consagrados, enquadrados na
hipótese de inexigibilidade prevista no inciso III do art. 25 da Lei no
8.666/1993, por meio de intermediários ou representantes:
• deve ser apresentada cópia do contrato de exclusividade dos artistas com o empresário contratado, registrado em cartório. Deve
ser ressaltado que o contrato de exclusividade difere da autorização que confere exclusividade apenas para os dias correspondentes a apresentação dos artistas e que e restrita a
localidade do evento;
• o contrato deve ser publicado no Diário Oficial da União, no prazo
de cinco dias, previsto no art. 26 da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, sob pena de glosa dos valores envolvidos;
• os valores arrecadados com a cobrança de ingressos em shows e
eventos ou com a venda de bens e serviços produzidos ou fornecidos em função dos projetos beneficiados com recursos dos convênios devem ser revertidos para a consecução do objeto conveniado ou recolhidos à conta do Tesouro Nacional. Adicionalmente,
referidos valores devem integrar a prestação de contas. Acórdão
96/2008 Plenário (grifo nosso)
Relativamente à Ausência de Sistema de Controle Interno Integrado (item 5 da ITI1090/2010), embora se verifique que a irregularidade está configurada, entende-se que deva ser relevada neste
exercício, em face do novo prazo concedido por esta Corte aos entes públicos para a implantação do seu controle interno. Explica-se.
Deve-se notar que o sistema de controle encontra-se previsto cons-
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titucionalmente e compreende a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, levadas a efeito em toda a Administração direta e indireta, por força dos artigos 70 e 74 da Constituição
Federal e artigos 76 c/c 77 da Constituição Estadual, bem como dos
artigos 39 e 45 da Lei Orgânica Municipal.
Em sua defesa, a responsável afirma também que apesar de não
possuir o Controle Interno devidamente instituído nos moldes estabelecidos pela legislação, Possui algumas unidades de controle
segregadas, como a auditoria geral, com status de secretaria, que
atuam no controle dos atos administrativos, no intuito de buscar
identificar possíveis inconsistências.
Contudo, conforme assevera o NEC,
Ocorre que as alegações apresentadas não são capazes de elidir a
irregularidade, consubstanciada na ausência de instituição formal
e material do sistema de Controle Interno na Prefeitura Municipal
de Viana, por meio da instituição de lei municipal e dos procedimentos administrativos dela decorrentes.
Ademais, o Relatório de Auditoria em análise refere-se ao exercício
de 2009, período financeiro em que o Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo optou, através da Resolução nº 227/2011, por
orientar os jurisdicionados quanto à necessidade de implementação
do controle interno, nos moldes do que dispõe os artigos 70 e 74 da
Constituição Federal e o art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000.
Remetendo-nos à Resolução TC 227/2011, vê-se que foi assinado
o prazo de seis meses, a partir de 05/09/2011 (data da última
republicação no Diário Oficial), para a implantação do sistema de
controle interno, sob pena de serem julgadas as contas ou de ser
emitido parecer prévio contrário à sua aprovação, conforme art. 2º
vejamos:
Art. 2°. Determinar aos Poderes e órgãos do Estado e dos Municípios do Espírito Santo, que ainda não tenham implantado sistema
de controle interno, que o façam no prazo de 6 (seis) meses a
contar da publicação desta Resolução, mediante lei específica, observando as recomendações apresentadas no Guia mencionado no
artigo anterior.
Parágrafo único. A falta de instituição e manutenção do sistema
de controle interno poderá ensejar à irregularidade das contas e/ou
a emissão de parecer prévio contrário à sua aprovação, sem prejuízo das penalidades previstas em lei ao respectivo responsável, por
omissão no seu dever legal.
Posteriormente, novo prazo foi concedido até agosto de 2013, através da Resolução TC nº 257/2013, que alterou o art. 2º da Resolução TC nº 227/2011. No entanto, a fixação do referido prazo por
Resolução não exime à Administração da observância dos artigos
70 e 74, da Constituição Federal, advindos desde 05/10/1988, bem
como o artigo 59, da Lei Complementar Federal 101/2000, conforme ressalta o art. 14, da Resolução TC 227/2011:
Art. 14. Os prazos estabelecidos, nesta Resolução, para implementação do sistema de controle interno não eximem os Poderes e
Órgãos, referidos no caput do art. 3º, de observarem a legislação
vigente na execução das respectivas atividades.
Por todo o exposto, sugere-se a desconsideração da irregularidade
e a expedição de determinação à Prefeitura Municipal de Viana para
que proceda à implantação de um sistema de controle interno, nos
termos e prazos propostos pela Resolução TC 227/2011 alterada
pela Resolução TC nº 257/2013, que estabelece o Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública Estadual e Municipal.
Ao final acaba por concluir o NEC que:
3.2. POR TODO O EXPOSTO, e diante do preceituado no art. 79, inciso III, da Res. TC 182/02, bem como, no art. 1º, inciso IV, da Lei
Complementar nº 621/2012, conclui-se opinando por:
3.2.1 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo senhora Ângela Maria Sias, em razão da irregularidade disposta nos itens
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 desta Instrução Técnica Conclusiva sugerindo a
aplicação de multa pecuniária a responsável com amparo no artigo
62 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual
nº 32/93;
3.3 De acordo com análise dos itens dispostos nesta Instrução, sugere-se, ainda, que sejam feitas as seguintes DETERMINAÇÕES ao
atual Prefeito do Município de Viana, com amparo no art. 105 da
LC 621/2012:
3.3.1 Que se abstenha de contratar profissionais da área artística
através de intermediários, observando os direitos de exclusividade
como preconiza a Lei;
3.3.2 Que se abstenha de realizar contratações com prazos além
dos estabelecidos pela legislação, observadas as exceções previstas em Lei, assim como prorrogar contratos de serviços que não
se enquadram nas hipóteses previstas no art. 57 da Lei 8.666/93.

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 10 de outubro de 2016
3.3.3 Que se abstenha de contratar serviços de buffet conforme
relatado pela auditoria, sob pena de infringência aos Princípios da
Legalidade e do Interesse Público, conforme preceitua o artigo 37,
caput, da Constituição Federal;
3.3.4 Que proceda à implantação de um sistema de controle interno, em obediência ao disposto nos artigos 70 e 74 da CRF/88, nos
moldes do estabelecido na Resolução TC nº 227/2011, cujo prazo,
conforme artigo 2º, estende-se até o mês de agosto de 2013, atentando-se para o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º da sobredita
Resolução, que assim dispõe: “A falta de instituição e manutenção
do sistema de controle interno poderá ensejar a irregularidade das
contas e/ou a emissão de parecer prévio contrário à sua aprovação,
sem prejuízo das penalidades previstas em lei ao respectivo responsável, por omissão no seu dever legal”.
Encaminhados os autos ao Ministério público Especial de Contas,
o seu representante, após tecer algumas considerações sobre as
irregularidades 3.1.1 e 3.1.4 da ITI, acabou por acompanhar o entendimento da área técnica no sentido da aplicação de multa pecuniária à responsável na forma do art. 135, II e II da LC 621/2012 e
expedição das determinações sugeridas pelo NEC.
III- DECISÃO
Por comungar do entendimento contido na ITC 1363/2013 e no
parecer do Ministério Público Especial de Contas PPJC1707/2013,
VOTO nos seguintes termos:
Pela REJEIÇÃO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS apresentadas pelo senhora Ângela Maria Sias, em razão da irregularidade
disposta nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 da ITC 1363/2013, diante do
preceituado no art. 79, inciso III, da Res. TC 182/02 (vigente à época dos fatos, bem como, no art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar
nº 621/2012);
Pela FIXAÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA INDIVIDUAL à responsável no valor correspondente a quinhentas vezes o VRTE, ante a
constatação de prática de ato com grave infração à norma legal
ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial, prevista no art. 96 da LC 32/93 (correspondente, atualmente, ao art. 135, inciso II, da LC n. 621/12 e ao
art. 382 da Resolução TC n. 261/13) e art. 166, I da Resolução TC
182/2002 (correspondente, atualmente, ao art. 389, II do RITCEES);
Pela expedição de DETERMINAÇÕES ao atual Prefeito do Município
de Viana, com amparo no art. 105 da LC 621/2012 no sentido de:
Que se abstenha de contratar profissionais da área artística através
de intermediários, observando os direitos de exclusividade como
preconiza a Lei;
Que se abstenha de realizar contratações com prazos além dos estabelecidos pela legislação, observadas as exceções previstas em
Lei, assim como prorrogar contratos de serviços que não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 57 da Lei 8.666/93.
Que se abstenha de contratar serviços de buffet conforme relatado
pela auditoria, sob pena de infringência aos Princípios da Legalidade
e do Interesse Público, conforme preceitua o artigo 37, caput, da
Constituição Federal;
Que proceda à implantação de um sistema de controle interno, em
obediência ao disposto nos artigos 70 e 74 da CRF/88, nos moldes
do estabelecido na Resolução TC nº 227/2011, cujo prazo, conforme artigo 2º, estende-se até o mês de agosto de 2013, atentando-se para o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º da sobredita
Resolução, que assim dispõe: “A falta de instituição e manutenção
do sistema de controle interno poderá ensejar a irregularidade das
contas e/ou a emissão de parecer prévio contrário à sua aprovação,
sem prejuízo das penalidades previstas em lei ao respectivo responsável, por omissão no seu dever legal”.
Notifique-se a responsável, Sra. ÂNGELA MARIA SIAS na forma do
artigo 358, inciso III da Resolução TC n° 261/2013 da decisão que
venha ser prolatada;
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre membro do Ministério Público de
Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n°
261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6304/2010,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia trinta de agosto
de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pela senhora Ângela Maria Sias, em razão da irregularidade disposta nos itens
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 da ITC 1363/2013, diante do preceituado no art.
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79, inciso III, da Res. TC 182/02 (vigente à época dos fatos, bem
como, no art. 1º, inciso IV, da Lei Complementar nº 621/2012);
2. Aplicar multa pecuniária individual à responsável no valor
correspondente a 500 VRTE’s, ante a constatação de prática de
ato com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, prevista no art. 96 da LC 32/93 (correspondente, atualmente, ao art.
135, inciso II, da LC n. 621/12 e ao art. 382 da Resolução TC n.
261/13) e art. 166, I da Resolução TC 182/2002 (correspondente,
atualmente, ao art. 389, II do RITCEES);
3. Determinar ao atual Prefeito do Município de Viana, com amparo no art. 105 da LC 621/2012 no sentido de:
3.1 Que se abstenha de contratar profissionais da área artística
através de intermediários, observando os direitos de exclusividade
como preconiza a Lei;
3.2 Que se abstenha de realizar contratações com prazos além dos
estabelecidos pela legislação, observadas as exceções previstas em
Lei, assim como prorrogar contratos de serviços que não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 57 da Lei 8.666/93.
3.3 Que se abstenha de contratar serviços de buffet conforme relatado pela auditoria, sob pena de infringência aos Princípios da
Legalidade e do Interesse Público, conforme preceitua o artigo 37,
caput, da Constituição Federal;
3.4 Que proceda à implantação de um sistema de controle interno, em obediência ao disposto nos artigos 70 e 74 da CRF/88, nos
moldes do estabelecido na Resolução TC nº 227/2011, cujo prazo,
conforme artigo 2º, estende-se até o mês de agosto de 2013, atentando-se para o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º da sobredita
Resolução, que assim dispõe: “A falta de instituição e manutenção
do sistema de controle interno poderá ensejar a irregularidade das
contas e/ou a emissão de parecer prévio contrário à sua aprovação,
sem prejuízo das penalidades previstas em lei ao respectivo responsável, por omissão no seu dever legal”.
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Fica a responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigada a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner e a conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Luciano
Vieira, procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 30 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-861/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-13387/2015
JURISDICIONADO - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TREINAMENTO
E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CONDOESTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - LEONARDO DEPTULSKI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – REGULAR COM QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual apresentada por Leonardo Deptulski, Presidente do Consórcio Público para
Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da
Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo - CONDOESTE, no
exercício de 2014.
Conforme se verifica do Relatório Técnico nº 242/2016-7, de
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fls. 33/41, elaborado pela Secex Contas, concluiu-se nos seguintes
termos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais, ora avaliadas, refletiram a conduta do Sr. LEONARDO DEPTULSKI, Presidente do CONDOESTE, no exercício de
suas funções como ordenador de despesas, no exercício de 2014.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC 28/2013.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular
das contas, na forma do art. 84 da Lei Complementar 621/12.
Vitória – E.S., 25 de julho de 2016.
LENITA LOSS
Auditora de Controle Externo
A Instrução Técnica Conclusiva – ITC 1980/2016-3, de fl. 42, reiterou o disposto no Relatório Técnico nº 242/2016-7 e, portanto, opinou pela REGULARIDADE da presente Prestação de Contas
Anual, conforme art. 84 da Lei 621/12.
O Douto Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se à fl. 46, oportunidade em
que pugnou pela regularidade das contas, nos moldes da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC nº 01980/2016-3.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
2 – DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas VOTO
no sentido de que:
este Egrégio Tribunal julgue REGULARES as contas do senhor LEONARDO DEPTULSKI, no exercício da função Presidente do Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo
- CONDOESTE, no exercício de 2014, na forma do inciso I do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetamse os autos ao ilustre representante do Ministério Público Especial
de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-13387/2015,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia trinta de agosto
de dois mil e dezesseis, à unanimidade, julgar regular a Prestação
de Contas Anual do Consórcio Público para Tratamento e Destinação
Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado
do Espírito Santo – Condoeste, sob a responsabilidade do senhor Leonardo Deptulski, relativa ao exercício de 2014, dando-lhe a devida
quitação, arquivando os autos após o trânsito em julgado, nos
termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner e a conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Luciano
Vieira, procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 30 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-862/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-13460/2015
JURISDICIONADO - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TREINAMENTO
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E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CONDOESTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - LEONARDO DEPTULSKI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2013 – REGULAR COM QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual apresentada por Leonardo Deptulski, Presidente do Consórcio Público para
Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da
Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo - CONDOESTE, no
exercício de 2013.
Conforme se verifica do Relatório Técnico nº 239/2016-5, de
fls. 33/41, elaborado pela Secex Contas, concluiu-se nos seguintes
termos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais, ora avaliadas, refletiram a conduta do Sr. LEONARDO DEPTULSKI, Presidente do CONDOESTE, no exercício de
suas funções como ordenador de despesas, no exercício de 2013.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, a
análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base
as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC 28/2013.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular
das contas, na forma do art. 84 da Lei Complementar 621/12.
Vitória – E.S., 23 de julho de 2016.
LENITA LOSS
Auditora de Controle Externo
A Instrução Técnica Conclusiva – ITC 1973/2016-3, de fl. 42, reiterou o disposto no Relatório Técnico nº 239/2016 e, portanto, opinou pela REGULARIDADE da presente Prestação de Contas
Anual, conforme art. 84 da Lei 621/12.
O Douto Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se à fl. 46, oportunidade em
que pugnou pela regularidade das contas, nos moldes da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC nº 01973/2016-3.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
2 – DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas VOTO
no sentido de que:
este Egrégio Tribunal julgue REGULARES as contas do senhor
LEONARDO DEPTULSKI, no exercício da função Presidente do
Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada
de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito
Santo - CONDOESTE, no exercício de 2013, na forma do inciso I do
artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do Ministério Público
Especial de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC
621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-13460/2015,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia trinta de agosto
de dois mil e dezesseis, à unanimidade, julgar regular a Prestação
de Contas Anual do Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do
Estado do Espírito Santo – Condoeste, sob a responsabilidade do
senhor Leonardo Deptulski, relativa ao exercício de 2013, dandolhe a devida quitação, arquivando os autos após o trânsito em
julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel
Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner e a conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Luciano
Vieira, procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 30 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-863/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-13286/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ASSUNTO - DENÚNCIA
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIANA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de DENÚNCIA formulada por cidadão contra supostas irregularidades praticadas no âmbito da Prefeitura Municipal de Viana, quais sejam, (i) o pagamento de salários ao Vice-Prefeito, Sr.
José dos Santos da Silva, sem que o mesmo estivesse efetivamente
trabalhando; (ii) o não funcionamento do Portal da Transparência
da Prefeitura Municipal; (iii) a redução de salários dos Secretários
e Subsecretários Municipais por meio do Decreto n.º 267/2015, o
que, segundo o denunciante, só poderia ocorrer por meio de lei;
(iv) que o Procurador da Câmara dos Vereadores, Dr. Paulo Cesar
Cunha Lima do Nascimento, receberia vencimentos acima do subsídio do prefeito.
Ao final, requer a apuração, por esta Corte de Contas, das supostas
irregularidades elencadas na denúncia.
A área técnica, por meio da Manifestação Técnica Preliminar
MTP 924/2015 (fls. 10/11), entendeu pelo não conhecimento da
presente denúncia, uma vez que não se encontra preenchido requisito previsto no artigo 177, IV, do RITCEES. O não cumprimento do
requisito se configura pela ausência da qualificação do denunciante.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer de fl. 14,
de lavra do Procurador Luciano Vieira, manifestou-se no mesmo
sentido, pelo não conhecimento da denúncia.
É o breve Relatório.
O art. 177 do Regimento Interno desta Corte de Contas arrola os
elementos essenciais ao recebimento de denúncias:
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.
Observo que, de fato, o denunciante – pessoa natural – não instruiu
o feito com as informações elencadas no inciso IV do suscitado
artigo 177, quais sejam, o seu nome completo, qualificação e endereço.
Destaca-se, ainda, que, como indicado pela área técnica na MTP
924/2015, em consulta à base de dados da Receita Federal do Brasil, o nome do denunciante – Cesar Ruas – não foi encontrado,
o que inviabiliza, inclusive, a sua notificação para saneamento do
feito.
Desse modo, portanto, entendo que a solução adequada consiste
em não conhecer da Denúncia.
VOTO
Ante o exposto, com fundamento no art. 177, §1º, do RITCEES,
acompanhando a Área Técnica e o Ministério Público de Contas,
VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO da Denúncia.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-13286/2015,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia trinta de agosto
de dois mil e dezesseis, à unanimidade, não conhecer da presente
Denúncia, tendo em vista a ausência dos requisitos de admissibilidade, com fundamento no art. 177, § 1º, do Regimento Interno
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desta Corte, arquivando-se os presentes autos após o trânsito em
julgado, nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, a senhora conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, e os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 30 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das Sessões
ACÓRDÃO TC- 876/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7561/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - NÚCLEO DE ENGENHARIA E OBRAS PÚBLICAS
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEIS - AMILCK DE SOUZA COSTA, KÁTIA CILENE DOS
SANTOS FÉLIX E JAIR CORRÊA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE
LINHARES – 1) EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO PARA O SR. JAIR CORRÊA – 2) PROCEDÊNCIA
PARCIAL – 3) REJEITAR PARCIALMENTE AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS DO SR. AMILCK DE SOUZA COSTA E DA SRA.
KÁTIA CILENE DOS SANTOS FÉLIX - MULTA - 4) DETERMINAÇÕES – 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I – RELATÓRIO:
Trata-se de representação apresentada pelo Núcleo de Engenharia
e Obras Públicas deste TCE-ES, com base em expediente anônimo
por cidadão não identificado acerca de possíveis irregularidades no
Edital de Concorrência Pública 09/2013, publicado pela Prefeitura
de Linhares, cujo objeto era a “contratação de empresa especializada para executar a Urbanização da Avenida Sol no Bairro Pontal
de Ipiranga”.
Encaminhados os autos à área técnica, foi elaborada a Manifestação Técnica Preliminar de fls. 39 a 56 pela não admissibilidade da
denúncia, mas pela conversão do feito em representação, o que foi
admitido conforme despacho de fls. 57.
Em seguida, foi elaborada a Manifestação Técnica Preliminar
MTP 575/2014 (fls. 58/76), registrando irregularidades, que foram reproduzidas na Instrução Técnica Inicial ITI 1813/2014
(fls. 77/78), com a sugestão de citação de Jair Correa e de Kátia
Cilene dos Santos Félix, bem como a notificação da empresa Solidus
Serviços e Construções Ltda, na qualidade de terceira interessada.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram manifestações
juntadas às fls. 90/163, 166/243 e 249/262. Destaca-se que em
sua defesa, o Sr. Jair Correa alega sua ilegitimidade para responder
quanto às irregularidades apontadas, visto que não era a autoridade designada para a prática dos atos indicados como irregulares.
Encaminhado o processo ao NEO, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 1715/2015 (fls. 265/279), na qual foi sugerida
a complementação da citação da sra. Kátia Cilene dos Santos Félix
e a citação do sr. Amilck de Souza Costa, na medida em que era o
“agente responsável pela homologação da Concorrência 9/2013 e
assinatura do respectivo contrato”.
Na oportunidade, foi proferida a Decisão Monocrática Preliminar
DECM 1566/2015 (fls. 281/282).
Expedidos os termos de Citação, os responsáveis apresentaram
justificativas às fls. 292/336 e 341/365.
Ato contínuo, o processo foi remetido ao NEO, que elaborou a Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 94/2015 (fls. 369/383), que
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opinou pela manutenção das irregularidades com relação aos responsáveis Kátia Cilene dos Santos Félix e Amilck de Souza Costa.
Em sede de conclusão, a área técnica elaborou a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 5747/2015 nos seguintes termos:
“4 – CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1 Por todo o exposto e com base no inciso II12, do artigo 95, da
Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo 99, §2º13, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja reconhecida
a PROCEDENCIA PARCIAL da presente representação, tendo em
vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
4.1.1. Visita técnica obrigatória (item 3.2, desta ITC)
Base legal: Artigo 30 caput e inciso III da lei 8666/1993
Responsáveis:
Amilck de Souza Costa – Secretário Municipal de Obras
Kátia Cilene dos Santos Félix – Presidente da Comissão Permanente
de Licitação
4.1.2. Exigência de entrega antecipada da garantia de proposta (item 3.3, desta ITC)
Base legal: Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93
Responsáveis:
Amilck de Souza Costa – Secretário Municipal de Obras
Kátia Cilene dos Santos Félix – Presidente da Comissão Permanente
de Licitação
4.1.3. Exigência cumulativa de capital social mínimo e garantia (item 3.4, desta ITC)
Base legal: Artigo 31 § 2º da Lei 8.666/93
Responsáveis:
Amilck de Souza Costa – Secretário Municipal de Obras
Kátia Cilene dos Santos Félix – Presidente da Comissão Permanente
de Licitação
4.1.4. Exigência de atestados de capacidade técnico-operacional (item 3.6, desta ITC)
Base legal: Artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e Artigo
30 da Lei 8.666/93
Responsáveis:
Amilck de Souza Costa – Secretário Municipal de Obras
Kátia Cilene dos Santos Félix – Presidente da Comissão Permanente
de Licitação
4.1.5. Exigência de comprovação de disponibilidade de usina
de asfalto (item 3.7, desta ITC)
Base legal: Artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e Artigo
30 da Lei 8.666/93
Responsáveis:
Amilck de Souza Costa – Secretário Municipal de Obras
Kátia Cilene dos Santos Félix – Presidente da Comissão Permanente de Licitação
4.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
4.2.1. Preliminarmente, extinguir o processo sem resolução de
mérito em relação a Jair Correa por ilegitimidade ad causam,
com fulcro no art. 267, VI, CPC, c/c art. 70, LC 621/2012;
4.2.2. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas de Amilck
de Souza Costa – Secretário Municipal de Obras – e de Kátia Cilene
dos Santos Félix – Presidente da Comissão Permanente de Licitação
–, em razão das irregularidades dispostas nos itens 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5, desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa aos responsáveis com amparo no artigo
135, II, da LC 621/2012;
4.2.3. Determinar, com amparo no inciso VI14, do artigo 87 da
LC 621/2012, ao atual Prefeito de Linhares que se abstenha de
exigir prévio cadastramento para acesso à íntegra do edital
e seus anexos, por meio da internet, conforme tratado no item
3.1, desta ITC;
4.2.4. Determinar, com amparo no inciso VI, do artigo 87 da
LC 621/2012, ao atual Prefeito de Linhares no sentido de que
se abstenha de impedir a participação de empresas em recuperação judicial nos certames que promover, mas certificando-se, por
meio de certidão emitida pela instância judicial competente, que a
interessada está apta econômica e financeiramente a participar de
procedimento licitatório.”
Às fls. 408/415, o Ministério Público de Contas, em parecer da lavra
do Procurador Luciano Vieira, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva de Jair Correa, pelo conhecimento e procedência
da Representação com aplicação de multa para os responsáveis,
apresentando pequena divergência com relação à área técnica apenas pela manutenção da irregularidade referente à exigência de
cadastramento para obtenção do edital.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
II.1 – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
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PREFEITO
O Sr. Jair Correa, na qualidade de Prefeito Municipal, foi citado
para responder a todas irregularidades listadas na MTP 757/2014,
alegando, no entanto, em sede de justificativas, que não figurava
como autoridade competente e/ou ordenador de despesas na licitação em análise.
Analisando os argumentos do Sr. Jair Correa, a área técnica constatou que o agente responsável pela homologação da Concorrência
09/2013 e assinatura do respectivo contrato foi o ex-Secretário de
Obras, Sr. Amilck de Souza Costas, ocasião em que foi sugerida a
citação do mesmo, conforme Instrução Técnica Inicial 1715/2015.
Dessa forma, corroborando o entendimento da área técnica subscritora da ITC 5747/2015, entendo pela ilegitimidade passiva do Sr. Jair Correa, ante a inexistência de conduta do mesmo
na prática dos atos tidos como irregulares, devendo o processo
ser extinto sem julgamento do mérito com fulcro no art. 70 da LC
621/2012 c/c art. 485 VI do Novo CPC.
II.2 – DAS IRREGULARIDADES
II.2.1 – Exigência de credenciamento para retirada do edital
(item 3.A.1 da MTP 575/2013 e 3.1 da ITC 5747/2015)
A irregularidade em questão refere-se ao fato de ter sido exigido
prévio cadastramento dos interessados para acesso ao conteúdo do
instrumento convocatório via internet.
Inicialmente, os responsável alegaram não terem inserido a referida exigência no edital, e no mérito, alegaram que o cadastro só era
exigido para o acesso ao edital por meio da internet.
Analisando as justificativas, a área técnica ressalva que a conduta
imputada à Srª. Kátia Cilene dos Santos Félix foi a elaboração do
edital eivado de vícios, sendo que a exigência de credenciamento
para retirada do edital não constava do instrumento convocatório,
motivo pelo qual entendeu-se não haver nexo de causalidade entre
a conduta da Srª Kátia (elaboração do edital) com a referida irregularidade.
Da mesma forma, entendeu-se que a irregularidade em questão
também não poderia ser imputada ao Sr. Amilck de Souza Costa,
cuja conduta atribuída foi de provocar o certame, homologar a licitação e assinar o contrato.
Diante disso, no caso em exame, não se verifica conduta atribuível
aos responsáveis indicados nos autos em questão, motivo pelo qual
a área técnica opina pelo afastamento da irregularidade em
questão. No entanto, sugere a expedição de determinação ao
atual prefeito para que se abstenha de exigir prévio cadastramento
para acesso à íntegra do edital e seus anexos, por meio da internet.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas defende a manutenção
da irregularidade por entender que a tipificação incorreta feita pela
área técnica não seria motivo suficiente para a exclusão da responsabilidade dos responsáveis indicados.
Analisando a questão, a lei de Acesso à Informação (Lei
12.527/2011), estabelece que a divulgação dos editais de licitação
é dever dos órgãos públicos, em local de fácil acesso, conforme
disposição constante do artigo 8º:
“Art. 8o É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
§ 1o Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:
(...)
IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
(...)
§ 2o Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades
públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos
de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais
da rede mundial de computadores (internet).”
Diante de tais disposições, entendo que o prévio cadastramento,
com solicitação de e-mail ou dados pessoais, pode configurar ato
que limite o acesso de participantes e consequentemente, à competitividade do certame. Nesse sentido já decidiu o TRIBUNAL DE
CONTAS DO MATO GROSSO:
“(...)ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas,
nos termos do artigo 1º, XV, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) e artigo
227, § 5º da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade, acompanhando o voto da Relatora e de acordo, em parte, com o Parecer nº
3.582/2015 do Ministério Público de Contas em, preliminarmente,
conhecer e, no mérito, julgar PROCEDENTE a Representação de
Natureza Interna formulada em desfavor da Prefeitura Municipal de
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Alto Araguaia, gestão, à época, do Sr. Jeronimo Samita Maia Neto,
acerca de irregularidades no Pregão Presencial nº 33/2015, cujo
objeto foi a aquisição de medicamentos e materiais hospitalares,
que originou a Ata de Registro de Preços nº 058/2015, conforme
consta nas razões do voto do Relator; determinando ao atual gestor que se abstenha de exigir cadastro prévio como condição para
a obtenção do Edital de Licitação realizado pela municipalidade;
Figura 1 Logo, afasto a responsabilidade dos responsáveis
indicados e deixo de acolher a determinação proposta, tendo em vista a mesma ter perdido o objeto, ante o saneamento da
irregularidade.
II.2.2 – Visita Técnica Obrigatória (item 3.A.2 da MTP
575/2014 e 3.2 da ITC 5747/2015)
Quanto à exigência de visita técnica, sustenta a área técnica que a
Lei de Licitações apenas autoriza a exigência de declaração de que
o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação e
não da necessidade de visita técnica.
Em sede de justificativas, os responsáveis alegam que a visita técnica é prevista no artigo 30, III da Lei de Licitações, sendo que a
finalidade da visita é tão somente garantir ao particular, condições
de formular proposta de acordo com o que será necessário para a
execução do objeto.
Analisando o edital em comento, verifica-se que exigência em questão constou do item 7.6 do instrumento, nos seguintes termos:
“7.6. Da visita técnica.
Data, horário e local
a.1) as empresas interessadas em participar desta licitação, deverão agendar data e horário para proceder com a visita técnica,
com os Engenheiros responsáveis os senhores Edwalter da Silva
Cerqueira e Leonidas Vasconcelos, na Secretaria Municipal de Obras
– SEMOB deste Município ou pelo telefone 27-3372-2117, que ocorrerá entre os dias 02 a 06 de janeiro de 2014”.
Sobre a exigência de visita técnica, o Plenário deste tribunal já possui precedentes quanto à possibilidade de sua exigência, conforme
se extrai do julgado abaixo transcrito:
Acórdão TC 210/2015:
(...)
Considerar parcialmente procedente a representação, tendo em
vista o reconhecimento das irregularidades analisadas nos itens
2.1, 2.3 e 2.4 da Instrução Técnica Conclusiva 3160/2013, quais
sejam: a) 2.1 - Da visita técnica em data e horário fixos; b) 2.3 Das preliminares alegadas pela representante; e c) 2.4 - Do valor
de referência;
Determinar, na forma do disposto no art. 57, inciso III, da Lei
Complementar nº 621/2012 c/c art. 207, IV8, da Resolução nº
261/2013 (RITCEES), à atual Comissão de Licitação e ao Prefeito
Municipal de São Mateus que:
(...)
II) nas próximas licitações, inclusive no procedimento licitatório
que vier a substituir a Concorrência nº 001/2011, estabeleça prazo suficiente e adequado para a realização da visita técnica,
abstendo-se de restringi-la a dia e horários fixos para todos
os licitantes;
Nos fundamentos do referido voto, foi destacado que:
“(...)
Verifico que é comum nos editais de licitação a necessidade de comprovar a visita prévia ao local da obra ou serviço.
Ocorre que se deve evitar o agendamento de um único horário para
todos os licitantes, de modo a evitar dar prévia ciência aos concorrentes do universo de possíveis interessadas na disputa.
Não obstante, a necessidade de visita técnica trata-se de um interesse da Administração, em evitar riscos de atrasos ou inexecução
do objeto fruto do desconhecimento das exatas condições, pelo licitante, para a consecução do objeto, sendo que só possui lógica
se a visita técnica, em face à extensão e complexidade do objeto,
for suficiente e indispensável para perfeito conhecimento da obra
ou serviço, tudo devidamente justificado previamente no processo
administrativo interno da licitação.
Assim, tal procedimento visa a afastar situações que poderiam ser
alegadas como desconhecidas ou omissas no objeto licitado, com
o consequente ônus à Administração na consecução do contrato.
Com efeito, a exigência de visita técnica não é conduta vedada
pela lei. É admissível, desde que não sejam estabelecidas condições
restritivas, tais como agendamento de dias e horários fixos e desde
que a mesma seja devidamente justificada e adequada ao objeto
licitado. Nesse sentido já foi decidido no Acórdão TC 475/2015 Plenário:
“(...)É sabido que a finalidade da visita técnica é propiciar aos licitantes, previamente à elaboração de sua proposta de preços, o efe-
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tivo conhecimento das condições reais do local onde será executado
o objeto licitado, de modo a possibilitar ao particular que verifique
sua capacidade de execução vez que tem a oportunidade de extrair
detalhes do local de execução da obra ou do serviço.
Em que pese a importância da realização de visita técnica, é preciso
reconhecer que a exigência limita o universo de competidores, uma
vez que poderá acarretar ônus excessivo aos interessados que se
encontram em localidades distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto, restringindo à competitividade.
Nesse contexto, somente deve ser exigida a visita técnica nos casos
em que as peculiaridades não possam ser expressas de modo detalhado e específico no instrumento convocatório e, em não sendo
este o cenário, ou seja, se o local em que o contrato será executado
não justificar a realização de visita técnica, então, essa exigência
não deve ser feita, ou deverá ser facultativa, já que o próprio edital
poderá indicar precisamente as condições locais para a execução
do objeto.”
No mesmo sentido é a decisão do TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO, em decisão publicada no Informativo de Licitações e Contratos 230/2015:
“A vistoria ao local das obras somente deve ser exigida quando for imprescindível ao cumprimento adequado das obrigações contratuais, o que deve ser justificado e demonstrado pela Administração no processo de licitação, devendo o
edital prever a possibilidade de substituição do atestado de
visita técnica por declaração do responsável técnico de que
possui pleno conhecimento do objeto. As visitas ao local de
execução da obra devem ser prioritariamente compreendidas como
um direito subjetivo da empresa licitante, e não uma obrigação
imposta pela Administração, motivo pelo qual devem ser uma faculdade dada pela Administração aos participantes do certame.”
Logo, apesar de o entendimento da jurisprudência ser pela possibilidade da realização de visita técnica, requisito essencial é a demonstração de sua necessidade, o que deve ser justificado e comprovado pela administração no processo de licitação.
No caso concreto, conforme destacado pela área técnica, não foram
oferecidas pelos responsáveis justificativas suficientes para a exigência de realização de visita técnica obrigatória por parte dos licitantes, o que a meu ver caracteriza a irregularidade apontada.
II.2.3 – Exigência de entrega antecipada de garantia de proposta (item 3.A.3 da MTP 575/2014 e 3.3 da ITC 5747/2015)
Neste item, a área técnica apontou como irregular a exigência antecipada de garantia de proposta, uma vez que tal documento, pelas cláusulas constantes do instrumento convocatório (item 7.7, d),
teria sua apresentação exigida (protocolo) para o dia 08/01/2014,
ao passo que a sessão de abertura da licitação foi designada para
o dia 09/01/2014.
Verifica-se, portanto, que a caução da proposta teve sua apresentação exigida 1 (um) dia antes da data prevista para a licitação, o que
não se coaduna com as disposições do art. 31, III da lei 8.666/93.
Nesse sentido já decidiu o STJ:
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GARANTIA ANTES DA HABILITAÇÃO EM TOMADA DE PREÇO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tem-se aqui caso em que edital de licitação exigia a apresentação de garantia em até cinco dias da data da abertura da licitação.
2. De acordo com o art. 31, inc. III, da Lei n. 8.666/93, a apresentação de garantia é requisito para que o licitante seja considerado qualificado no aspecto financeiro-econômico. Como se sabe, a
apresentação das qualificações insere-se na fase de habilitação, na
esteira do art. 27 daquele mesmo diploma normativo, motivo pelo
qual a exigência de garantia antes do referido período é ilegal.
3. Não ajuda à Administração sustentar que o edital é lei entre as
partes e que a decisão que aplica os dispositivos antes mencionados viola o art. 41 da Lei n. 8.666/93, pois, se é verdade que o edital vincula o Poder Público, não é menos verdade que a lei também
o faz, em grau ainda mais elevado.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1018107/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 12/06/2009)
Dessa forma, entendo pela manutenção da irregularidade
apontada.
II.2.4 – Exigência cumulativa de capital social mínimo e garantia (item 3.B.1 da MTP 575/2014 e 3.4 da ITC 5747/2015)
Com relação a este item, aponta a área técnica que o edital exigiu,
além da comprovação dos índices contábeis, a apresentação de garantias e capital mínimo, sendo que a legislação permite a exigência
de somente um dos últimos citados.
Analisando os termos do edital em comento, verifica-se que no item
7.7, “b” foi exigida a comprovação de patrimônio líquido igual ou
superior ao percentual de 10 (dez por cento) do valor estimado
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para a execução dos serviços, ou de comprovação de capital social
integralizado igual ou superior ao percentual de 10 (dez por cento)
do valor estimado para execução dos serviços.
Ocorre que, no item 19.9 do instrumento convocatório, foi exigida
caução de execução do contrato no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, sendo que o §2º do artigo 31 da lei de
licitações prevê:
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
(...)
§ 2º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio
líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1º do art. 56
desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
Logo, resta claro a vedação legislativa da exigência cumulativa dos
requisitos acima, conforme inclusive entendimento sumulado do
Tribunal de Contas da União constante do Enunciado da Súmula
275:
Súmula 275
Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração
pode exigir das licitantes, de forma não cumulativa, capital social
mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o
adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras
para entrega futura e de execução de obras e serviços.
Diante do exposto, em consonância com o entendimento da área
técnica, entendo pela manutenção da irregularidade.
II.2.5 – Restrição à participação de empresas em recuperação judicial (item 3.B.2 da MTP 575/2014 e 3.5 da ITC
5747/2015)
Segundo a área técnica subscritora da MTP 575/2014, o edital
09/2014 restringia a participação de empresas em recuperação judicial, o que não se coaduna com o entendimento do TCEES, expressado no Acórdão 1/2013.
O item 5.2 “d” do edital estabeleceu o que segue:
“5.2 – Será admitida a participação nesta CONCORRÊNCIA firmas
que atendam todas as exigências de habilitação constante do edital, além das seguintes:
(...)
d) não estejam em regime de concordata, cuja falência não tenha
sido declarada; nem que tenham apontados entre si, protestos de
títulos; nem ainda qualquer outra condição que comprometa sua
perfeita qualificação jurídica, fiscal, técnica ou econômica;”
No entanto, segundo destacado pela área técnica, o tema é controverso e já ensejou posicionamento divergente na doutrina e jurisprudência, motivo pelo qual não se afigura razoável penalizar os
agentes públicos, conforme transcrição da ITC5747/2015:
“Conforme consta na MTP 575/2014, o Edital de Concorrência
09/2014 restringia a participação de empresas em recuperação judicial, o que não se coaduna com o entendimento recente deste
TCE-ES, expressado no Acórdão 1/2013.
Os responsáveis alegaram que “o referido Edital de Licitação não
faz tal exigência, mas apenas de Certidão Negativa de Falência ou
Concordata, o que tem total amparo legal”. Aventaram, ademais,
que, ainda que o edital tivesse exigido certidão negativa de recuperação judicial, esta também encontraria suporte na ordem legal.
Com efeito, a MTP 575/2014 não aponta em qual cláusula do edital
estaria disposta essa exigência.
Sobre exigências de tal espécie, tem-se o item 5.2, “d”, do Edital:
5.2 – Será admitida à participação nesta CONCORRÊNCIA firmas
que atendam todas as exigências de habilitação do Edital, além das
seguintes:
[...]
d) Não estejam em regime de concordata, cuja falência não tenha sido declarada. Nem que tenham apontados entre si, protesto
de títulos; nem ainda, qualquer outra condição que comprometa
sua perfeita qualificação jurídica, fiscal, técnica ou econômica;
A Lei 8.666/93, por sua vez, dispõe, acerca da matéria, da seguinte
maneira:
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;
Portanto, a exigência identificada (item 5.2, “d”, do Edital) correlata
à imputação, está em consonância com a previsão legal expressa.
Ocorre que, como cediço, o regime de concordata foi substituído
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pelo da recuperação judicial. Desse modo, como ensina Marçal Justen Filho, “as referências a ‘concordata’ devem ser interpretadas
como referidas à recuperação judicial”. Sobre o tema, o autor ainda
acrescenta:
[...] afigura-se que o entendimento dos efeitos da concordata sobre a contratação administrativa deverá ser aplicado à recuperação
judicial.
Em primeiro lugar, mantém-se a presunção de insolvência relativamente ao sujeito que pleiteia a recuperação judicial. Este é o aspecto fundamental, que conduz à inviabilização da contratação administrativa. Esse é o fundamento pelo qual se reputa que também
a recuperação extrajudicial se traduz em impedimento à habilitação
para participar em licitação.
Em sentido contrário, a posição de Joel de Menezes Niebuhr, conforme transcrição abaixo:
Registre-se, por oportuno, que a Lei nº 8.666/93 não foi alterada
para substituir a certidão negativa de concordata por certidão negativa de recuperação judicial. Portanto, com arrimo no princípio da
legalidade, a Administração não pode passar a exigir certidão negativa de recuperação judicial como condição de habilitação, dado que
o legislador não a autorizou.
A mesma divergência é encontrada na jurisprudência.
Há, como abaixo se exemplifica, entendimentos no sentido de que
é possível, e até mesmo obrigatória, tal exigência:
Trata-se de representação formulada por grupo de trabalho, “com o
objetivo de apresentar proposições de melhorias nos procedimentos relativos à contratação e à execução de contratos de terceirização de serviços continuados na Administração Pública Federal”.
Entre vários pontos, tratou-se de mudanças nos parâmetros de
exigência de habilitação econômico-financeira. Após análise, o Plenário do TCU recomendou à Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento que incorporasse à IN/
MP nº 2/08 a determinação de fixação em edital da exigência,
como condição de habilitação econômico-financeira para a
contratação de serviços continuados, da “apresentação de
certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede do licitante”. (Grifamos.) (TCU, Acórdão nº 1.214/2013,
Plenário, Rel. Min. Aroldo Cedraz, DOU de 28.05.2013.)
O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entendeu que “o
inciso II do art. 31 da Lei de Licitações deve ser interpretado de
forma a contemplar também os casos de recuperação judicial, haja vista que tal instituto, assim como a antiga concordata,
tem por fim conceder benefícios àquelas empresas que, embora não estejam formalmente falidas, atravessam graves
dificuldades econômicas, colocando em risco o empreendimento empresarial”. (Grifamos.) (TJ/ES, AI nº 24119002939, Rel. José
Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 09.08.2011.)
Por outro lado, há julgados em sentido oposto, entendendo ser possível a participação de empresa em recuperação judicial em certames licitatórios, como se confere dos arestos abaixo:
O TCU entendeu que é possível a participação no certame
de empresa que se encontra em recuperação judicial, “desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta
econômica e financeiramente a participar de procedimento
licitatório nos termos da Lei 8.666/93”. (Grifamos.) (TCU, Acórdão nº 8.271/2011, 2ª Câmara, Rel. Min. Aroldo Cedraz, DOU de
27.09.2011.)
O TJ/BA apreciou recurso em que foi questionada a possibilidade de
empresa em recuperação judicial licitar e contratar com a Administração. Nesse sentido, o Relator fez constar da ementa do Acórdão
que: “3. Conforme o art. 27, III, da Lei nº 8.666/93, exige-se que o
licitante demonstre idoneidade econômica e financeira, a fim de que
possa participar de procedimentos licitatórios. Entretanto, não se
pode presumir, por outra vertente, que a recuperanda esteja desqualificada para participar de qualquer licitação. 4. Ademais, o fato
de estar a ora agravada submetida ao regime de recuperação judicial não representa impedimento de participação em
licitação pública, tanto que a lei de regência exige em seu
art. 31, inciso II, a apresentação de certidão negativa de
falência ou concordata, silenciando quanto à recuperação
judicial, não cabendo, portanto, restringir atos, onde a lei
não o fez”. O Relator citou, em complemento, trecho do Acórdão
nº 8.271/2011, da 2ª Câmara, do TCU: “dar ciência à (omissis)
que, em suas licitações, é possível a participação de empresa em
recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela
instância judicial competente, que certifique que a interessada está
apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/93”. No mesmo sentido: Agravo de
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Instrumento nº 70054779087, 6ª Câmara, do TJ/RS, Despacho no
processo nº 1066745-48.2014.8.26.0100 da 1ª Vara de Falências
e Recuperações Judiciais de São Paulo; Despacho no processo nº
1048147-46.2014.8.26.0100 da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. (Grifamos.) (TJ/BA, AI nº 001489682.2013.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j.
em 19.11.2013.)
Assim, observa-se que há polêmica a respeito da exigência de certidão negativa de recuperação judicial, tendo este TCE-ES se filiado,
em uma ocasião, à corrente que entende pela impossibilidade de se
exigi-la, conforme precedente invocado pela MTP 575/2014.
Em que pese a posição adotada pelo TCE-ES no Acórdão 01/2013,
considerando a grande controvérsia a respeito do tema, não se afigura razoável penalizar os agentes públicos por terem inserido, no
item 5.2, “d”, do Edital, exigência no sentido de restringir a participação de empresas que estivessem em regime de concordata – que
é cópia da disposição literal da lei.
Portanto, opina-se pelo afastamento da irregularidade.
Contudo, a fim de manter a coerência dos precedentes desta Corte
exarado no Acórdão 01/2003, e a fim de nortear a ação da Administração Pública, mantendo-se a segurança jurídica e a previsibilidade
das relações, opina-se por que seja expedida determinação ao
atual Prefeito de Linhares no sentido de que se abstenha de
impedir a participação de empresas em recuperação judicial
nos certames que promover, mas certificando-se, por meio
de certidão emitida pela instância judicial competente, que
a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório.”
Diante do exposto, sem mais o que acrescentar, acolho na íntegra o
posicionamento da área técnica pelo afastamento da irregularidade apontada e pela expedição de determinação à atual gestão
do Município de Linhares no sentido de que se abstenha de impedir
a participação de empresas em recuperação judicial nos certames
que promover, mas certificando-se, por meio de certidão emitida
pela instância judicial competente, que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório.
II.2.6 – Exigência de atestados de capacidade técnica-operacional (item 3.B.3 da MTP 575/2014 e 3.6 da ITC 5747/2015)
A irregularidade em questão foi apontada na MTP 575/2014, especificamente quanto ao item 7.5 do edital, que disciplinou a seguinte
exigência:
e) Qualificação Técnica - Operacional; Atestado(s) em nome da licitante, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando a execução de obras similares em complexidade e
que contemplem os serviços de maior relevância técnica e valor
significativo abaixo discriminados:
Escavação e carga de material de 1ª categoria na quantidade mínima de 4.800m³;
Compactação de aterros 100% PN em vias urbanas na quantidade
mínima de 434m³:
Corpo de BSTC na quantidade mínima de 31,60m;
Regularização e Compactação de sub-leito na quantidade mínima
de 12.000m³;
Base de solo brita e/ou brita graduada na quantidade mínima de
2.400m³;
Imprimação com material betuminoso na quantidade mínima de
12.000m²;
Pintura de ligação com material betuminoso na quantidade mínima
de 537m²;
CBUQ {camada pronta) na quantidade mínima de 1.500 ton.;
Meio fio de concreto na quantidade mínima de 3.200m;
Guarda corpo na quantidade mínima de 810 m.
Em síntese, foi sustentada, de forma genérica, a impossibilidade de
exigência dos Atestados de Capacidade Técnica Operacional, sendo
os responsáveis citados nesses exatos termos.
Em sede de justificativas, os responsáveis colacionam precedentes
de Tribunais de Justiça do Paraná e do Rio Grande do Sul admitindo
a possibilidade da exigência.
Analisando a irregularidade apontada, a equipe subscritora da
Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 94/2015 argumenta que,
mesmo que se considere válida a jurisprudência que admite a exigência dos mencionados atestados, os responsáveis não trouxeram
argumentos técnicos demonstrando que as exigências incluídas no
Edital eram indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, motivo pelo qual opina pela manutenção da irregularidade.
Conforme voto já proferido por mim nos autos do Processo TC
2963/2014, ouso afirmar que o posicionamento da área técnica com
relação à ilegalidade da referida exigência é minoritário, existindo
incontáveis precedentes pela possibilidade de exigência dos referidos atestados de capacidade operacional na jurisprudência pátria, a
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exemplo do próprio Tribunal de Contas da União, que tem o assunto
sumulado, conforme se extrai do enunciado da Súmula 263:
SUMULA 263
Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal
a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos
em obras ou serviços com características semelhantes, devendo
essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.
Sobre a possibilidade da exigência de atestados técnico-operacionais, já decidiu o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART.
30, II § 1º, DA LEI Nº 8.666/93.
1 – Não se comete violação ao art. 30, II da Lei nº 8.666/93, quando, em procedimento licitatório, exige-se comprovação, em nome
da empresa proponente, de atestados técnicos emitidos por operadores de telefonia no Brasil de execução, no País, em qualquer
tempo, de serviço de implantação de cabos telefônicos classe “L”
e “C” em período consecutivo de 24 meses, no volume mínimo de
60.000 HXh, devidamente certificados pela entidade profissional
competente.
2 – “O exame do disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal
em sua parte final, referente a “exigências de qualificação técnica
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações” revela que o propósito aí objetivado é oferecer iguais indiscriminadamente, mas sim, apenas a quem possa evidenciar que
definitivamente dispõe de condições para executar aquilo a que se
propõe” (Adilson Dallari).
3 – Mandado de segurança denegado em primeiro e segundo graus.
4 – Recurso especial improvido.
ADMINISTRATIVO – LICITAÇAO PÚBLICA – SERVIÇOS DE
LEITURA DE HIDRÔMETROS E ENTREGA DE CONTAS – EDITAL – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR – CAPACITAÇAO TÉCNICA – ARTIGO 30, 1º, I, E 5º
DA LEI N. 8.666/93 - RECURSO ESPECIAL NAO CONHECIDO.
É certo que não pode a Administração, em nenhuma hipótese, fazer
exigências que frustrem o caráter competitivo do certame, mas sim
garantir ampla participação na disputa licitatória, possibilitando o
maior número possível de concorrentes, desde que tenham qualificação técnica e econômica para garantir o cumprimento das obrigações. Dessarte, inexiste violação ao princípio da igualdade entre
as partes se os requisitos do edital, quanto à capacidade técnica,
são compatíveis com o objeto da concorrência. In casu, a exigência,
prevista no edital, de apresentação de atestados que comprovem
a experiência anterior dos participantes na prestação dos serviços
objeto de licitação não é abusiva ou ilegal, pois é uma forma de demonstrar sua capacidade técnico-operacional segundo os critérios
discricionariamente estabelecidos pela Administração para a execução a contento dos serviços.
“A ausência de explícita referência, no art. 30, a requisitos
de capacitação técnico operacional não significa vedação à
sua previsão. A cláusula de fechamento contida no 5º não se
aplica à capacitação técnico-operacional, mas a outras exigências” (Marçal Justen Filho, in “Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos” , 8ª ed., Ed. Dialética, São Paulo, 2000,
p. 335).
Recurso especial não conhecido.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO “TÉCNICO
-OPERACIONAL” DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA
PÚBLICA.
A exigência não é ilegal, se necessária e não excessiva, tendo em
vista a natureza da obra a ser contratada, prevalecendo, no caso,
o princípio da supremacia do interesse público. Art. 30, da Lei das
Licitações. - A capacitação técnica operacional consiste na exigência de organização empresarial apta ao desempenho de um empreendimento, situação diversa da capacitação técnica pessoal. - Por
conseguinte, também não se reconhece ilegalidade na proposição
quando a exigência está devidamente relacionada com o objeto
licitado, inexistindo qualquer alegação de excessividade , ou seja,
de exigência de experiência anterior superior, mais intensa ou mais
completa do que o objeto licitado. - Exegese do dispositivo infraconstitucional consoante à Constituição, às peculiaridades do certame e suma exigência da supremacia do interesse público, haja
vista que o recapeamento de um trecho do asfalto de uma cidade,
como a de São Paulo, deve ser executado imune de qualquer vício
de sorte a não fazer incidir serviços contínuos de reparação.
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCSP adota entendimento favorável à exigência da qualificação operacional da empre-
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sa licitante na Súmula nº 24:
SÚMULA Nº 24 – Em procedimento licitatório, é possível a exigência
de comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso
II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde
que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60%
da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e
tecnicamente justificado.
Desta forma, a referida súmula, além de permitir a exigência de
capacidade técnico operacional das licitantes, disciplina como deve
ser a interpretação dos itens de maior relevância, permitindo, inclusive, a exigência de comprovação de execução de quantitativos
mínimos atinentes ao objeto licitado.
Por todo o exposto, e sob qualquer aspecto, ponto de vista ou
perspectiva que se olhe não há como extrair qualquer ilegalidade
na exigência de atestados que demonstrem a capacidade técnico
operacional das licitantes, visto tratar-se de tema já amplamente
debatido e sedimentado pela doutrina e tribunais pátrios, inclusive,
superiores.
Assim, sob o ponto de vista estritamente jurídico, não existe qualquer irregularidade quanto à exigência de atestados de capacidade
operacional. Quanto à ressalva da
área técnica, constante da IEC 94/2015, no sentido de que mesmo
que se admita válida a jurisprudência permissiva, a irregularidade
permaneceria pois os responsáveis não trouxeram argumentos técnicos das exigências, não entendo como a mesma possa prosperar.
Isso porque, analisando os exatos termos da Manifestação Técnica
Preliminar, da Instrução Técnica Inicial, e mesmo da IEC 94/2015,
em nenhum momento são apontados quais itens exigidos constituiriam itens excessivos ou desproporcionais à comprovação da qualificação técnica, motivo pelo qual entendo ter restado prejudicada
a defesa dos responsáveis quanto ao ponto. Conforme já afirmado,
nas peças iniciais da área técnica, apenas foi apontada como ilegal
a exigência em tese dos atestados, não sendo questionados os itens
eleitos como relevantes ou mesmo os quantitativos exigidos para
fins da comprovação de qualificação.
Diante disso, divergindo do posicionamento da área técnica e do
Ministério Público de Contas, não vislumbro outra alternativa senão
o afastamento da irregularidade apontada, com a expedição de
determinação à atual gestão e ao órgão jurídico do Município no
sentido de que, nos próximos editais, ao se exigir Atestados Operacionais das licitantes, se limitem às parcelas de maior relevância e
valor significativo do objeto a ser licitado.
II.2.7 – Exigência de comprovação de disponibilidade de
usina de asfalto (item 3.B.4 da MTP 575/2014 e 3.7 da ITC
5747/2015)
A exigência em questão constou do item 7.5 “f” do edital, nos seguintes termos:
“f) Declaração da Licitante se comprometendo a comprovar no ato
da assinatura do contrato possuir propriedade de usina de asfaltou
ou contrato de promessa de fornecimento de massa asfáltica firmado com qualquer empresa detentora de usina de asfalto em operação, com a respectiva Licença de Operação (LO). Devido à natureza
do Concreto Betuminoso Usinado a Quente, deve ser resguardada a
relação Temperatura-Viscosidade, assim, é fundamental a proximidade da usina com o local da obra, devendo para tanto comprovação da distância máxima de 130km (cento e trinta quilômetros) da
usina aso local da obra.”
Com relação a presente irregularidade, aponta a área técnica não
existir respaldo legal para a mesma, verificando-se restrição ao caráter competitivo da licitação, colacionando precedentes jurisprudenciais pela ilegalidade da exigência.
Realmente, assiste razão à área técnica ao afirmar que a exigência, para fins de habilitação é ilegal, conforme precedentes do TCU
abaixo colacionados:
Contratação de serviços de drenagem e pavimentação de
vias urbanas: 1 – Impossibilidade de exigir declaração formal da licitante de que dispõe de usina de asfalto, para fim
de qualificação técnica.
Em representação formulada ao TCU, foram apontadas possíveis
irregularidades na Tomada de Preços nº 25/2010, realizada pela
Prefeitura Municipal de Cariacica/ES, destinada à contratação de
empresa para execução de serviços de drenagem e pavimentação
de vias urbanas, financiada, em parte, com recursos oriundos de
contratos de repasse celebrados com o Ministério das Cidades. Dentre tais irregularidades, constou a “exigência, como requisito de
qualificação técnica, de declaração formal de que dispõe de usina
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de asfalto com capacidade de produção igual ou superior a 60 toneladas/hora, com licença de operação emitida pelo órgão ambiental
competente, em vigor na data de entrega das propostas, a qual
deverá estar localizada num raio máximo de 60 km de distância da
sede do Município”, a qual motivou a audiência dos responsáveis.
Examinadas as justificativas apresentadas, a unidade instrutiva, citando vários precedentes do TCU, concluiu ser indevida a exigência.
A respeito da situação, o relator ressaltou a existência de ampla jurisprudência do TCU, no sentido de que se trata de exigência descabida, sendo, por isso, “motivo suficiente para anulação do certame”,
a exemplo do Acórdão 1495/2009 – Plenário, do qual destacou o
seguinte excerto do voto condutor da decisão: “restringe o caráter
competitivo do certame a inclusão de cláusula exigindo, na fase de
habilitação, que a empresa licitante já possua usina de asfalto instalada, ou, em caso negativo, que apresente declaração de terceiros detentores de usina, ainda mais quando é fixado limite máximo
de distância para sua instalação”. (...) “Não há como buscar amparo
na Lei n. 8.666/93 para se exigir dos licitantes a disponibilidade de
usina de asfalto, ainda mais com localização prévia, nem, sequer,
a exigência de termo de compromisso com usinas de terceiros”.
Enfatizou o relator que, “caso o órgão licitante considere
relevantes exigências de comprovação de propriedade de
equipamentos, como a usina de asfalto, ou de apresentação
de licenças de qualquer natureza, deve fazer tais imposições
por ocasião da assinatura do contrato a ser firmado com a
proponente vencedora, e não como requisito de habilitação”. Assim, anuindo à proposta da unidade instrutiva, o relator
votou pela fixação de prazo à Prefeitura de Cariacica para adotar
as providências necessárias com vistas à anulação da Tomada de
Preços nº 25/2010, no que contou com a anuência do Colegiado.
Precedentes citados: Acórdãos 648/2004, 1578/2005, 1332/2006,
1631/2007, 2656/2007, 983/2008, 1663/2008, 2215/2008,
2150/2008, 1495/2009, 935/2010, 1339/2010, todos do Plenário.
Acórdão n.º 5900/2010-2ª Câmara, TC-022.785/2010-8,
rel. Min. Benjamin Zymler, 05.10.2010.
Informativo de Licitações e Contratos n. 37/2010
Exigência, na fase de habilitação, de termo de compromisso
de fornecimento de asfalto, firmado pela licitante com a usina fornecedora
Restringe o caráter competitivo do certame a inclusão de cláusula
exigindo, na fase de habilitação, que a licitante já possua usina de
asfalto instalada, ou, em caso negativo, que apresente declaração
de terceiros detentores de usina, garantindo o fornecimento do asfalto necessário. Foi esse o entendimento defendido pelo relator,
ao apreciar representação que indicava possíveis irregularidades
na Concorrência Pública n.º 3/2010, conduzida pela Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos (Semarh/RN), cujo
objeto era a contratação das obras civis do Sistema Adutor Santa Cruz de Apodi/Mossoró. Em seu voto, o relator constatou que
a exigência editalícia não foi devidamente justificada, mostrandose restritiva ao caráter competitivo do certame. “Ainda que assim
não fosse”, destacou que o Tribunal tem considerado indevida a
inclusão, no edital, de cláusula dessa natureza, por ser contrária
aos arts. 3º, § 1º, I, e 30, § 6º, da Lei n.º 8.666/93. O relator
ressaltou, ainda, que, frente ao objeto licitado, o fornecimento de
asfalto é considerado de pouca monta, sendo, pois, indevida tal
exigência para fim de qualificação técnica, conforme jurisprudência do TCU. Tendo em vista a informação de que o certame já se
encontrava na fase de julgamento das propostas, o relator reputou
mais adequado o Tribunal fixar prazo para a Semarh/RN adotar as
medidas cabíveis com vistas à anulação da Concorrência Pública n.º
3/2010, sem prejuízo de expedir-lhe determinação corretiva para
futuras licitações envolvendo a aplicação de recursos federais. O
Plenário acolheu o voto do relator. Precedentes citados: Acórdãos
n.os 648/2004, 1.578/2005, 697/2006, 1.771/2007, 2.656/2007,
800/2008, 2.150/2008 e 1.495/2009, todos do Plenário. Acórdão n.º 1339/2010-Plenário, TC-010.710/2010-8, rel. MinSubst. Marcos Bemquerer Costa, 09.06.2010.
Informativo de Licitações e Contratos n. 20/2010
Com efeito, a exigência de comprovação de propriedade ou de declaração formal de disponibilidade de usina de asfalto para fins de
habilitação é considerada ilegal pelos tribunais por constituir medida restritiva da competitividade, admitindo-se, no entanto, a comprovação de disponibilidade no momento da assinatura do contrato.
Ocorre que no caso em exame, mesmo o edital exigindo apenas
declaração de que no momento da assinatura do contrato a licitante
comprovaria possuir usina ou contrato de promessa de fornecimento de massa asfáltica firmado com qualquer empresa detentora de
usina de asfalto em operação, a declaração foi feita em fase de
qualificação técnica para fins de habilitação, o que constitui irre-

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 10 de outubro de 2016
gularidade.
III. CONCLUSÃO:
Diante do exposto, acompanhando parcialmente a unidade técnica
e o Ministério Público de Contas, VOTO:
III.1) Preliminarmente, extinguir o processo sem resolução de
mérito em relação a Jair Correa por ilegitimidade ad causam,
com fulcro no art. 485, VI, do Novo CPC, c/c art. 70, LC 621/2012;
III.2) Pela PROCEDÊNCIA PARCIAL, da presente representação,
tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
c. Visita técnica obrigatória (item 3.2, da ITC)
Base legal: Artigo 30 caput e inciso III da lei 8666/1993
b. Exigência de entrega antecipada da garantia de proposta
(item 3.3, da ITC)
Base legal: Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93
c. Exigência cumulativa de capital social mínimo e garantia
(item 3.4, da ITC)
Base legal: Artigo 31 § 2º da Lei 8.666/93
d. Exigência de comprovação de disponibilidade de usina de
asfalto (item 3.7, da ITC)
Base legal: Artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e Artigo
30 da Lei 8.666/93
III.3) Rejeitar parcialmente as razões de justificativas de Amilck de
Souza Costa – Secretário Municipal de Obras – e de Kátia Cilene
dos Santos Félix – Presidente da Comissão Permanente de Licitação
–, em razão das irregularidades dispostas nos itens II.2.2, II.2.3,
II.2.4, II.2.7 do presente voto (itens 3.2, 3.3, 3.4 e 3.7, da Instrução Técnica Conclusiva 5747/2015, respectivamente), aplicando-se
multa individual aos responsáveis com amparo no artigo 135, II, da
LC 621/2012, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais);
III.4) Determinar, com amparo no inciso VI, do artigo 87 da LC
621/2012, à atual gestão do Município, na pessoa do Sr. Prefeito, que adote providências junto aos setores competentes
da Prefeitura para que se abstenha de impedir a participação de empresas em recuperação judicial nos certames que
promover, mas certificando-se, por meio de certidão emitida
pela instância judicial competente, que a interessada está
apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório.
III.5) Determinar, com amparo no inciso VI, do artigo 87 da LC
621/2012, à atual gestão do Município, na pessoa do Sr. Prefeito, que adote providências junto aos setores competentes
da Prefeitura para que, ao exigir atestados de capacidade
técnico operacional, limite-se às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado.
Após trânsito em julgado, arquive-se.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7561/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia treze de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Preliminarmente, extinguir o Processo sem resolução do
mérito em relação ao Sr. Jair Correa por ilegitimidade ad causam, com fulcro no art. 485, VI, do Novo CPC, c/c art. 70, LC
621/2012;
2. Julgar parcialmente procedente a presente Representação,
tendo em vista as seguintes irregularidades:
c. Visita técnica obrigatória (item 3.2, da ITC)
Base legal: Artigo 30 caput e inciso III da lei 8666/1993
b. Exigência de entrega antecipada da garantia de proposta
(item 3.3, da ITC)
Base legal: Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93
c. Exigência cumulativa de capital social mínimo e garantia
(item 3.4, da ITC)
Base legal: Artigo 31 § 2º da Lei 8.666/93
d. Exigência de comprovação de disponibilidade de usina de
asfalto (item 3.7, da ITC)
Base legal: Artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e Artigo
30 da Lei 8.666/93
3. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas do Sr.
Amilck de Souza Costa e da Sra. Kátia Cilene dos Santos Félix,
respectivamente a época dos fatos Secretário Municipal de Obras
e Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em razão das
irregularidades dispostas nos itens II.2.2, II.2.3, II.2.4, II.2.7 do
voto do relator (itens 3.2, 3.3, 3.4 e 3.7, da Instrução Técnica Conclusiva 5747/2015, respectivamente), e aplicar multa individual
aos responsáveis com amparo no artigo 135, II, da LC 621/2012,
no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais);
4. Determinar as seguintes providências:
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4.1 Que a atual gestão do Município, na pessoa do Sr. Prefeito, adote providências junto aos setores competentes da Prefeitura para
que se abstenha de impedir a participação de empresas em recuperação judicial nos certames que promover, mas certificando-se, por
meio de certidão emitida pela instância judicial competente, que a
interessada está apta econômica e financeiramente a participar de
procedimento licitatório, com fulcro no inciso VI, do artigo 87 da LC
621/2012;
4.2 Que a atual gestão do Município, na pessoa do Sr. Prefeito,
adote providências junto aos setores competentes da Prefeitura
exigindo atestados de capacidade técnico operacional, limitando-se
às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser
contratado, com fulcro no inciso VI, do artigo 87 da LC 621/2012;
5. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, relator, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges, e a conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Presente, ainda, o dr. Luciano Vieira, procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 13 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-879/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6141/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - FÁBIO NETTO DA SILVA
RESPONSÁVEIS - HELDER TABOSA DELFINO E MARIUZAN GONZAGA REIS
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – 1) REJEITAR PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – 2) CONHECER - PROCEDÊNCIA – DEIXAR
DE APLICAR MULTA – 3) DETERMINAÇÃO – 4) CIÊNCIA – 5)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação apresentada pelo Edil Sr. Fábio
Netto da Silva, noticiando possíveis irregularidades ocorridas nos
exercícios de 2014 e 2015, pelo ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura do Município de Aracruz, em razão da contratação de shows musicais através de interposta pessoa
que não empresário exclusivo, da falta de justificativa da escolha
do prestador (artista) e do preço, bem como o pagamento, a maior,
relativamente à contratação dos mesmos artistas por municípios da
região norte do Estado.
O Relator, através de Decisão Monocrática Preliminar – DECM
1051/2015 (fls. 57), determinou a notificação do Sr. Helder Barbosa Delfino – Secretário Municipal de Turismo e Cultura de Aracruz
para encaminhamento de cópia dos processos de contratação direta
e pagamento dos shows musicais listados na Manifestação Técnica
Preliminar – MTP 469/2015 (fls. 50-55), exarada pela 3ª Secretaria
de Controle Externo.
Cumprida a determinação por parte do responsável, os autos foram encaminhados à 3ª SCE que com base na MTP 96/2016 (fls.
2165-2175), elaborou Instrução Técnica Inicial – ITI 82/2016 (fls.
2176), opinando pela citação dos Srs. Helder Tabosa Delfino – Secretário de Turismo e Cultura e Mariuzan Gonzaga Reis – Gerente
de Eventos da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura por suposta prática de irregularidade quanto à execução de serviços sem
prévio empenho e sem a realização do devido processo legal.
O relator, por sua vez, acompanhou o opinamento da área técnica,
conforme DECM 170/2016 (fls. 2178/2179) em que determinou a
citação para apresentação de justificativas.
Após o encaminhamento das justificativas por parte dos responsáveis às fls. 2186-2207 e 2208-2400, os autos foram remeti-
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dos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC
que mediante a elaboração da Instrução Técnica Conclusiva – ITC
1096/2016 (fls. 2408-2422), opinou pela procedência da Representação, pela rejeição das preliminares suscitadas e, mediante a verificação da tentativa do representado em corrigir o erro cometido,
bem como foram adotadas as medidas necessárias para resguardar
o erário municipal, opinou pela expedição de determinação aos responsáveis, deixando de aplicar multa, ao menos nesse momento
processual.
Em seguida, manifestou-se o Ministério Público de Contas em Parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, fls. 2426/2428, em que pugnou pela procedência
da Representação e aplicação de multa individual aos responsáveis
a ser dosada considerando as atenuantes ressaltadas pela Equipe
Técnica no item 4.3 da ITC 1096/2016.
Com a inclusão do processo em pauta para sessão de julgamento,
no dia 30 de agosto do corrente ano, foi realizada sustentação oral,
com a respectiva juntada das notas taquigráficas ao processo, volvendo os autos conclusos para leitura do presente voto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A presente Representação fora realizada por um Edil do município
de Aracruz alegando que havia irregularidade nas contratações de
shows do município no ano de 2014 e 2015, em razão da contratação de artistas através de interposta pessoa que não empresário
exclusivo, da falta de justificativa da escolha do prestador (artista)
e do preço, bem como de pagamento a maior relativamente à contratação dos mesmos artistas se comparados com valores pagos
por outros municípios da região norte do Estado.
O município foi citado, conforme sugerido pela área técnica, para
apresentar cópia dos processos de contratação direta e pagamento
dos shows musicais realizados naqueles exercícios.
Com a apresentação dos documentos e justificativas, a área técnica
elaborou a ITC, concluindo que das contratações celebradas, formalizadas em 16 processos administrativos enviados a essa Corte, não
se constatou irregularidades relativas à contratação de bandas com
empresários não exclusivos, bem como restou demonstrado que
os valores praticados nas contratações não apresentaram grande
variação que pudesse ser apontada prática de superfaturamento.
Dos contratos analisados pelo corpo técnico se verificou irregularidade apenas na contratação do cantor Neguinho da Beija Flor, qual
seja, realização da despesa sem prévio empenho e a contratação do
artista sem a formalização do devido processo legal, que foram imputadas ao Secretário Municipal de Cultura e Turismo e ao Gerente
de Eventos da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
Na justificativa apresentada pelo Sr. Mariusan Gonzaga Reis, Gerente de Eventos da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, preliminarmente requereu sua exclusão do polo passivo alegando ser
parte ilegítima para figurar neste processo, sob o fundamento de
que não teria agido ou decidido pela realização da apresentação do
artista, devendo ser excluída sua responsabilidade sobre o evento
ocorrido supostamente de forma irregular.
A respeito da legitimidade, constato ter sido acertada a posição da
área técnica na indicação do secretário municipal e do gerente de
eventos da secretaria para figurarem no polo passivo, pois verifico
das legislações municipais haver desconcentração administrativa no
município de Aracruz desde 2010, bem como o cargo Gerente possuir poder decisório atribuído por lei ao ocupante do cargo, em que
o servidor poderia revogar a contratação se os documentos enviados pelo empresário exclusivo do artista não atendiam aos ditames
da lei de licitações e contratos administrativos.
É o que se contata das Leis Municipais nº 3.337/2010 e 3.652/2013,
respectivamente:
Lei nº 3.337/2010
Art. 2° Fica estabelecida a desconcentração administrativa do Poder Executivo Municipal de Aracruz, com atribuição de competência
às Unidades Orçamentárias para produção de atos e distribuição de
decisões e execuções administrativas.
§ 1° As ações de produzir atos, distribuir decisões e execuções
administrativas, induzem às de autorizar despesas, assinar contratos, acordos, convênios, ordens de compras/serviços e outros
instrumentos congêneres, emitir e assinar ordem de pagamento e
autorizar suprimento, observadas as normas pertinentes à matéria.
Lei nº 3.652/2013 iminência
Art. 5º. Ficam estabelecidas as seguintes definições para efeito
desta lei:
(...)
II – Gerente: cargos destinados à direção de setores determinados
da máquina pública, subordinado a instâncias superiores e com comando sobre estruturas inferiores, sem natureza representativa e
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com poder decisório interno. (negrito nosso)
Ademais, todos os argumentos trazidos em defesa pelo Gerente de
Eventos, demonstrando que o mesmo agiu sob a tentativa de corrigir a irregularidade imputada pela área técnica, ratificam que sua
atuação se deu em consonância com a atribuição legal a ele conferida. Os próprios elementos acostados por ele também evidenciam
sua efetiva participação na contratação.
Sendo assim, a figuração dele no polo passivo, em que foi questionado sobre as irregularidades, foi correta desde o início, motivo
pelo qual corroboro o entendimento técnico, entendendo por REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva requerida pelo
Gerente de Eventos da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
No tocante ao mérito, os próprios defendentes ratificam que a contratação do cantor Neguinho da Beija Flor ocorreu com as irregularidades formais imputadas pela área técnica, contudo elucidam
que mesmo diante da inexistência de envio da documentação hábil por parte do artista para formalizarem o contrato e o processo
administrativo, envidaram esforços no sentido de regularizarem o
procedimento, bem assim tomaram as medidas necessárias para
resguardar ao erário.
É o que se verifica do teor de um dos e-mails trocados entre o Gerente de Eventos do Município e o empresário exclusivo do artista
às fls. 434 dos autos, in verbis:
“Caro Fernando Baster,
Com esse e-mail, venho demonstrar minha preocupação acerca da
aparente IMPOSSIBILIDADE da contratação do show de Neguinho
da Beija Flor. Conforme já disse por várias vezes via telefone, estou
tendo SÉRIOS problemas com a desorganização de Marcos Lúcio
e falta de comunicação com o mesmo. Lhe enviei a relação de documentos necessários para a contratação do show no dia 10 de
dezembro de 2014 e tal documentação (incompleta) foi postada no
dia 07 de janeiro de 2015 e chegou hoje às minhas mãos (há mais
ou menos 02 horas atrás). Estou, neste momento, providenciando a
abertura do processo de contratação com os poucos e insuficientes
documentos que tenho em mãos na esperança de conseguirmos
nos adequar, ao decorrer da tramitação do processo, ao parâmetro
da lei 8666/93. Em anexo, envio as adequações necessárias na
documentação.
atenciosamente,
Mariusan Gonzaga Reis
Gerente de Eventos
SEMTUR – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura”.
Embora a formalização da contratação do artista tenha sido irregular aos moldes do que preceitua a legislação, percebo diante da
demonstração do quadro fático probatório trazido pelos responsáveis, que o cancelamento do evento de última hora aliado a vinda
do artista ao município mesmo sem a formalização do contrato,
poderia de fato, colocar em risco os munícipes pelas eventuais manifestações de protesto e tumulto que poderiam ocorrer.
Ademais, diante de toda análise realizada pelo corpo técnico constata-se não ter sido imputado aos responsáveis condutas que se
configurem má-fé ou mesmo que a irregularidade tenha acarretado
dano erário, pelo contrário, embora não formalizado regularmente
o processo que abarcou a contratação do artista, denota-se cautela
dos responsáveis em depositar em juízo o pagamento do show,
bem como o pedido formulado no processo judicial determinando
que o artista se abstivesse em fazer qualquer comentário que indicasse que a ausência de pagamento se deu por culpa do Município.
Com a medida judicial vindicada, além de ter resguardado o adimplemento da obrigação com a licitude do pagamento, impediu eventual veiculação de informação negativa por parte do artista que
pudesse macular a imagem do município.
Nesse contexto, entendo pela MANUTENÇÃO da irregularidade, contudo diante da inexistência de dano ao erário e de má-fe na conduta
dos responsáveis deixo de aplicar multa, divergindo nesse ponto
do posicionamento do MPC, mas acompanhando o posicionamento
da área técnica na ITC 1096/2016, com expedição de DETERMINAÇÃO ao município de Aracruz para que nas próximas contratações por inexigibilidade exija, no início do processo administrativo,
toda a documentação necessária para se firmar o contrato e que
somente divulgue os shows a serem realizados quando o contrato
estiver devidamente formalizado e assinado, apto à execução da
prestação do serviço.
DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e
parcialmente do Ministério Público de Contas, VOTO:
Preliminarmente, por REJEITAR o pedido de ilegitimidade passiva formulado pelo Gerente de Eventos da Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura;
Pelo conhecimento e PROCEDÊNCIA da presente Representação,
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nos termos do art. 178, II, c/c o art. 182, parágrafo único, ambos
do Regimento Interno; Contudo, deixo de aplicar multa às responsáveis por não identificar a ocorrência de má-fé, dano ao erário ou
a prática de ato com grave infração a norma legal, dentre outras
circunstâncias previstas no art. 388 do RITCEES.
Seja expedida DETERMINAÇÃO ao município de Aracruz para que
nas próximas contratações por inexigibilidade exija, no início do
processo administrativo, toda a documentação necessária para se
firmar o contrato e que somente divulgue os shows a serem realizados quando o contrato estiver devidamente formalizado e assinado,
apto a execução da prestação do serviço.
Para que seja dada ciência ao Representante do teor da decisão
final a ser proferida por esta Corte, conforme art. 307, §7º, do
RITCEES;
Pelo arquivamento dos presentes autos, nos termos do artigo 176,
§3º, inciso I do RITCEES.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6141/2015,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia treze de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Rejeitar a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo Gerente
de Eventos da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura a época
dos fatos;
2. Conhecer e considerar procedente a Representação nos
termos do art. 178, II, c/c o art. 182, parágrafo único, ambos do
Regimento Interno, deixando de aplicar penalidade de multa
aos responsáveis por não identificar a ocorrência de má-fé, dano ao
erário ou a prática de ato com grave infração a norma legal, dentre
outras circunstâncias previstas no art. 388 do RITCEES;
3. Determinar ao município de Aracruz para que nas próximas
contratações por inexigibilidade seja exigido, no início do processo
administrativo, toda a documentação necessária para que se firme
o contrato e que somente divulgue os shows a serem realizados
quando o contrato estiver devidamente formalizado e assinado,
apto a execução da prestação do serviço:
4. Dar ciência ao Representante do teor desta decisão, conforme
art. 307, §7º, do RITCEES;
5. Arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 176, §3º,
inciso I do RITCEES, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto
Taufner, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges e a conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Presente, ainda, o dr. Luciano Vieira, procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 13 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-895/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2693/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - EDILSON SOUZA ROCHA E MARIA DE FÁTIMA
FIORINO BIANCARDI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2013 – IRREGULAR – MULTA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Linhares, referente ao exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade da Sra. Maria de Fátima
Fiorino Biancardi (período 02/01 a 04/09/2013), e do Sr. Edilson Souza Rocha (período 05/09 a 31/12/2013), Secretários Mu-
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nicipais de Saúde responsáveis pelo Fundo Municipal de Saúde de
Linhares.
A 5ª Controladoria Técnica, com base na Análise Inicial de Conformidade AIC 275/2014 (fls.04/05), sugere, por meio da Instrução Técnica Inicial ITI 1069/2014 (fls.06/07), a notificação ao responsável para regularização da presente PCA, tendo
em vista alguns documentos que não foram encaminhados e/ou
não assinados digitalmente. O atendimento ao Termo de Notificação 2823/2014 ocorreu através do Ofício OF/Nº 1783/SEMUS/
PML/2015, encaminhado pelo Sr. José Roberto Macedo Fontes (Secretário Municipal de Saúde), incluindo mídia digital, acostado aos
autos às fls. 22/29.
O Secretário de Controle Externo – 5ª SCE (fls. 32/33), junta aos
autos mídia digital contendo documentação relativa à Prestação de
Contas Anual/2013, encaminhada por meio do Ofício 161/2014.
Encaminhado o feito para análise e manifestação, elaborou-se, então, o Relatório Técnico Contábil RTC 171/2015 (fls.35/45), e
diante ao que foi apontado, sugeriu-se, através da Instrução Técnica Inicial ITI 993/2015 (fl.46), a citação dos responsáveis,
Sra. Maria de Fátima Fiorino Biancardi, e Sr. Edilson Souza
Rocha:
DECM 912/2015 (fls.48/49) – determina a citação dos responsáveis:
Termo de Citação Nº 1204/2015 (fl.50), em nome do Sr. Edilson Souza Rocha. Termo de Citação Nº 1203/2015 (fl.51), em
nome da Sra. Maria de Fátima Fiorino Biancardi.
Devidamente citados, compareceram conjuntamente aos autos, às
fls.59/112, ambos os responsáveis, apresentando suas justificativas e documentação, em resposta aos Termos de Citação acima
mencionados.
Retorna o feito à 5ª Secretaria de Controle Externo, que elaborou a
Instrução Contábil Conclusiva ICC 249/2015 (fls.116/119), a
qual considerou a defesa apresentada insuficiente para sanar os indicativos de irregularidades apontados no item II.I – NÃO APROPRIAÇÃO E RECOLHIMENTO DA TOTALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (item 3.1.1 do RTC 171/2015), e
no item II.II – RETENÇÃO E RECOLHIMENTO A MENOR DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES (item
3.1.2 do RTC 171/2015). Portanto, quanto ao aspecto técnico-contábil, opina pela IRREGULARIDADE da Prestação de Contas relativa ao exercício de 2013, do Fundo Municipal de Saúde de Linhares,
sob a responsabilidade dos Senhores Edilson Souza Rocha e Maria
de Fátima Fiorino Biancardi.
Os autos foram, então, encaminhados ao NEC – Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, que por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC 5036/2015 (fl.123), com o intuito
de se privilegiar a celeridade processual, manifestou-se na esteira
do entendimento expressado na Instrução Contábil Conclusiva
ICC 249/2015, transcrevendo, inclusive, sua conclusão.
O Ministério Público Especial de Contas, através de Parecer da
lavra do Procurador-Geral Luciano Vieira (fls.126/129), corrobora o
entendimento exarado pelo corpo técnico, no sentido de considerar
IRREGULARES as contas apresentadas, com aplicação de multa pecuniária aos responsáveis acima indicados, na forma dos
artigos 84, IV, e 135, I e II, da LC 621/2012. Acrescenta, ainda, a
título informativo, jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
a qual comunga do seu entendimento, de que “deixar de recolher as
contribuições retidas de servidores e terceiros, tempestivamente,
ao INSS, ou ao órgão próprio de previdência”, configura fato grave, de caráter insanável. Ressalta, também, julgamento realizado
pela Primeira Câmara deste Tribunal de Contas, que acarretou
na emissão do Acórdão TC-764/2015, referente à Prestação de
Contas Anual de 2012, do Fundo Municipal de Educação de Alegre,
o qual imputou multa ao gestor, por vislumbrar, tal como no caso
analisado, grave infração à norma.
VOTO
TC-2693/14
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo
Municipal de Saúde de Linhares, referente ao exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade da Sra. Maria de Fátima
Fiorino Biancardi (período 02/01 a 04/09/2013), e do Sr. Edilson Souza Rocha (período 05/09 a 31/12/2013), Secretários Municipais de Saúde responsáveis pelo Fundo Municipal de Saúde de
Linhares.
Analisando as contas apresentadas, a unidade técnica, por meio
da Instrução Técnica Inicial ITI 993/2015, fls. 46, apontou
inicialmente as seguintes irregularidades:
Não apropriação e recolhimento de totalidade das contribuições
previdenciárias;
Retenção e recolhimento a menor da contribuição previdenciária
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dos servidores;
Registros de valores que remetem a despesas ou perdas em conta
de ativo “demais créditos e valores a curto prazo”.
Em manifestação conclusiva, analisando a documentação acostada aos autos, entendeu, a 5ª Secretaria de Controle Externo, por
meio da Instrução Contábil Conclusiva – ICC 249/2015, fls.
116/119, por sanada o item II.III - Registros de valores que remetem a despesas ou perdas em conta de ativo “demais créditos e valores a curto prazo -, que ora acolho o entendimento, fazendo parte
integrante deste voto, permanecendo as seguintes irregularidades,
que passo a manifestar:
II.I - Não apropriação e recolhimento de totalidade das contribuições previdenciárias:
Responsáveis: Maria de Fátima Fiorino Biancardi e Edilson Souza
Rocha.
A equipe técnica desta Casa constatou que os empenhos das contribuições patronais registrados no balancete da despesa totalizaram
valor a menor que o montante evidenciado na folha de pagamento,
conforme tabela que ora transcrevo:
Contribuições previdenciárias da unidade gestora:
Regime de
previdência
Regime Geral de
Previdência Social
Totais

Empenhos
(Balancete)
5.470.561,52
5.470.561,52

Folha de
Divergência
pagamento
5.488.817,41
-18.255,89
5.488.817,41

-18.255,89

Aduz ainda, que a liquidação do passivo com juros, multas e atualizações monetárias, tendo como causa o não recolhimento tempestivo de contribuições previdenciárias é considerada ilegítima e
contrária à finalidade pública.
Em sede de defesa, os responsáveis alegaram que a contabilidade
registrou o valor que foi informado à época, pelo setor de Recursos
Humanos, qual seja R$ 5.470.561,52. Afirmaram, ainda, que o valor divergente representa apenas 0,33% do montante, e que será
objeto de apuração posteriormente.
Pois bem. Verifico que defesa não apresentou elementos lógicos e
coerentes, capazes de afastar a presente inconsistência. Até porque
a conduta tipificada sugere violação ao dever de legalidade descrita
nos art. 95, inciso I da Constituição Federal, art. 1º, inciso II da
Lei Federal 9.717/1998, art. 30, inciso I, alínea b da Lei Federal
8.212/1991 e art. 15, caput da Lei Federal 8.036/1990.
Ora, os responsáveis não comprovaram motivos plausíveis que
justificassem a ausência de recolhimento das contribuições, tendo
efetuado os descontos previdenciários dos servidores municipais,
não repassando ao INSS, o que configura afronta ao sistema previdenciário estabelecido constitucionalmente, além de verdadeiro
atestado de incapacidade para o exercício do múnus público que
lhes fora outorgado.
Assim, considerando que a ausência do repasse das contribuições
previdenciárias destinadas ao INSS, por parte dos senhores Maria
de Fátima Fiorino Biancardi e Edilson Souza Rocha, atenta contra
os princípios da Administração Pública, ainda que não tenha havido dano patrimonial ou mesmo enriquecimento ilícito, mantenho a
presente irregularidade.
II.II - Retenção e recolhimento a menor da contribuição previdenciária dos servidores:
Responsáveis: Maria de Fátima Fiorino Biancardi e Edilson Souza
Rocha.
Verificou a equipe técnica que o valor indicado na consignação da
contribuição previdenciária do servidor inscrito no Anexo 17 é menor que o montante evidenciado na folha de pagamento, de acordo
com a tabela que ora transcrevo:
Contribuições previdenciárias do servidor
Regime de
previdência
Regime Próprio
de Previdência
Social
Totais

Anexo 17
2.091.673,29

Folha de
pagamento
2.094.508,29

2.091.673,29

2.094.508,29

Divergência
2.835,00
2.835,00

Novamente, os responsáveis alegaram que a contabilidade registrou o valor que foi informado à época, pelo setor de Recursos Humanos. Alegaram que o valor divergente representa apenas 0,13%
do montante, e que será objeto de apuração posterior.
Percebe-se que mais uma vez a defesa não obteve êxito em esclarecer os fatos apontados pelos técnicos desta Casa.
Na mesma esteira já delineada no item anterior, considero a irregularidade em questão de natureza grave, pois é violadora da legalidade e de outros princípios basilares que norteiam a Administração
Pública.
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Neste sentido, há de ser mantida a presente.
Assim, encampando os fundamentos e conclusões explicitadas pelo
corpo técnico e pelo digno Ministério Público Especial de Contas e
VOTO pela IRREGULARIDADE das contas do Fundo Municipal de
Saúde de Linhares, referente ao exercício financeiro de 2013, sob a
responsabilidade da senhora Maria de Fátima Fiorino Biancardi
e do senhor Edilson Souza Rocha, na forma do inciso III, alínea
“d” do art. 84, da Lei Complementar nº 621/2012, aplicando-lhes
multa individual no valor de R$ 3.000 (três mil reais).
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2693/2014,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, julgar irregular a
Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Linhares, sob
a responsabilidade da senhora Maria de Fátima Fiorino Biancardi e
do senhor Edilson Souza Rocha, referente ao exercício financeiro de
2013, na forma do inciso III, alínea “d” do art. 84, da Lei Complementar nº 621/2012, aplicando-lhes multa individual no valor
de R$ 3.000 (três mil reais), arquivando os autos após o trânsito
em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel.
Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigados a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do
art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-896/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3674/2004
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ASSUNTO - AUDITORIA ESPECIAL
INTERESSADO - ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL - MOACYR CARONE ASSAD
ADVOGADOS - ALCEU BERNARDO MARTINELLI (OAB/ES Nº
7.958), HELLEN SYNTHIA SPINASSÉ (OAB/ES Nº 10.050), JACYMAR
DELFINNO DALCAMINI (OAB/ES Nº 5.287), MICHELLE DALCAMIN
(OAB/ES Nº 11.322), MILTRO JOSÉ DALCAMIN (OAB/ES Nº 9.232),
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB/ES Nº 17.169), SIMONE GUDDI
DA SILVA BORTOLINI (OAB/ES Nº 8.601) E THIAGO DE ARAÚJO
COELHO (OAB/RJ Nº 124.947)
EMENTA: AUDITORIA ESPECIAL – PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANCHIETA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO
DE MÉRITO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de auditoria especial de engenharia realizada a pedido
do então Procurador-Chefe da Procuradoria de Justiça de Contas
com vistas a apurar eventuais irregularidades nos procedimentos e
contratos de transporte e aplicação do material escória de aciaria
na pavimentação de ruas e estradas do Município de Anchieta, no
exercício de 2004.
Ao fim da instrução processual, o corpo técnico pronunciou-se pela
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existência de irregularidades em três contratações emergenciais,
o que ensejou, inclusive, a proposta de condenação do então Prefeito, senhor Moacyr Carone Assad, ao ressarcimento de quantia
equivalente a 39.582,75 VRTE (MTD 31/2011):
[...]
III - CONCLUSÃO
Após analisar as justificativas apresentadas pelo Jurisdicionado, entendemos que permanecem as seguintes irregularidades:
a) Descumprimento da legislação:
1 – Contrato Emergencial s/n, de 06 de janeiro de 2004 –
Serviço de transporte de 122.000 toneladas de materiais
(escória de aciaria) destinados à recuperação e melhorias
de ruas, avenidas e estradas do município.
Pela ausência das seguintes cláusulas contratuais obrigatórias: as
condições de pagamento; o crédito pelo qual correrá a despesa;
as penalidades cabíveis e os valores das multas; o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa
e a legislação aplicável à execução do contrato, entendemos que
houve infringência ao artigo 55 da Lei nº 8.666/93;
Pela não designação de um representante da Administração para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, entendemos que
houve infringência ao artigo 67 da Lei nº 8.666/93;
2 – Contrato Emergencial s/n, de 06 de janeiro de 2004 –
Contratação de empresa especializada em controles geométricos, geotérmicos e projetos básicos de pavimentação,
controle de utilização de escória de aciaria em ruas, avenidas e estradas vicinais do município.
Pela ausência das seguintes cláusulas contratuais obrigatórias: as
condições de pagamento; o crédito pelo qual correrá a despesa;
as penalidades cabíveis e os valores das multas; o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa
e a legislação aplicável à execução do contrato, entendemos que
houve infringência ao artigo 55 da Lei nº 8.666/93;
Pela não designação de um representante da Administração para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, entendemos que
houve infringência ao artigo 67 da Lei nº 8.666/93;
Pela ausência da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente aos projetos de pavimentação, entendemos que houve infringência ao artigo 1º da Lei nº 6.496/77;
Pela ausência de liquidação dos serviços pagos deixando de comprovar sua realização, entendemos que houve infringência ao
artigo 63, § 2º, inc. III da Lei nº 4.320/64;
3 – Contrato Emergencial s/n, de 06 de janeiro de 2004 –
Recuperação de ruas, avenidas e estradas do município.
Pela ausência das seguintes cláusulas contratuais obrigatórias: o
regime de execução; as condições de pagamento; o crédito pelo
qual correrá a despesa; as penalidades cabíveis e os valores das
multas; o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso
de rescisão administrativa e a legislação aplicável à execução do
contrato, entendemos que houve infringência ao artigo 55 da
Lei nº 8.666/93;
Pela não designação de um representante da Administração para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, entendemos que
houve infringência ao artigo 67 da Lei nº 8.666/93;
Pela ausência da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à execução dos serviços de recuperação de vias, entendemos
que houve infringência ao artigo 1º da Lei nº 6.496/77;
Pela ausência das planilhas de medição e notas fiscais referentes
às 2ª e 3ª medições, entendemos que houve infringência aos
artigos 62 e 63, § 2º, inc. III da Lei nº 4.320/64;
Pela ausência dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da
obra, entendemos que houve infringência ao artigo 73, inc. I,
alíneas “a” e “b” da Lei nº 8.666/93;
b) Pagamentos indevidos:
1 – Contrato Emergencial s/n, de 06 de janeiro de 2004 –
Contratação de empresa especializada em controles geométricos, geotérmicos e projetos básicos de pavimentação,
controle de utilização de escória de aciaria em ruas, avenidas e estradas vicinais do município.
Pagamentos indevidos no valor de R$ 69.404,40 (sessenta e
nove mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos),
ocasionados por falta de comprovação da efetiva execução de todos
os serviços pagos.
Considerando todo o exposto, opinamos com base no que estabelece a Lei Complementar Estadual 32/93, art. 59, inciso III, alíneas
“a” e “b” e art. 154, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Regimento
Interno do TCEES, que sejam julgados IRREGULARES, os atos de
gestão do Sr. Moacyr Carone Assad, ex-Prefeito Municipal de Anchieta, relativos ao exercício de 2004, sugerindo também que seja
devolvido aos cofres públicos o valor de R$ 69.404,40 (sessenta e
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nove mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos), equivalentes a 39.582,75 (trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois
e setenta e cinco centésimos) VRTE’s.
O entendimento técnico quanto às irregularidades foi corroborado
pelo Ministério Público junto a este Tribunal, muito embora, na ocasião, tenha o Parquet reconhecido a prescrição da pretensão punitiva desta Corte, eis que decorridos mais de cinco anos da citação,
efetivada em novembro de 2006.
No entanto, subsistindo o dever de ressarcimento ao erário, o MPEC
pronunciou-se pela conversão do feito em tomada de contas especial para julgá-las irregulares, condenando-se o então Prefeito a
ressarcir 39.582,75 VRTE por pagamentos indevidos e, ainda, pela
formação de autos apartados para citação da responsável solidária,
pessoa jurídica Consulpavi – Projetos e Consultorias Ltda., beneficiária dos indigitados pagamentos (PPJC 1173/2014):
[...]
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
Pela CONVERSÃO DO PROCESSO EM TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL, em face da existência de dano ao erário presentificado no item 2.2, no valor de R$ 69.404,40 (sessenta e nove mil,
quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos), equivalentes a
39.582,75 VRTE’s, na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar n° 621/2012;
Sejam JULGADAS IRREGULARES as contas do senhor Moacyr
Carone Assad, Prefeito Municipal de Anchieta nos exercícios de
2003 e 2004, pela prática de ato ilegal e pelo cometimento de infração grave que causou dano injustificado ao erário, condenando-o
ao ressarcimento no valor de R$ 69.404,40 (sessenta e nove
mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos), com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
nº 621/2012;
Pela formação de autos apartados, nos termos do art. 281 da Resolução TC 261/2013, mediante reprodução das peças referentes
à irregularidade causadora do dano, determinando-se a citação
da responsável solidária, CONSULPAVI – Projetos e Consultorias
Ltda., na forma do art. 63, I, da LC nº. 621/2012, para, querendo, apresentar defesa em razão dos pagamentos indevidos, ocasionados por falta de comprovação da efetiva execução de todos os
serviços pagos, no valor de R$ 69.404,40 (sessenta e nove mil,
quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos), equivalentes a
39.582,75 VRTE’s, passíveis de ressarcimento em caso de não comprovação de regularidade.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 PREJUDICIAL DE MÉRITO
Primeiramente, parece-me que o feito não foi devidamente instruído de modo a atender aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual nos
cumpre aferir eventual ofensa ao art. 166, do RITCEES, verbis:
Art. 166. O Tribunal determinará o arquivamento do processo de
prestação ou de tomada de contas, mesmo especial, sem julgamento de mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Digo isso porque vislumbrei que a acusação direcionada exclusivamente ao ex-prefeito, ao menos em tese, contraria a teoria da
responsabilidade subjetiva, ao deixar de analisar a conduta por ele
praticada, atrelando-a ao resultado ilícito pela via do nexo de causalidade.
Desde já esclareço que o apenamento com base unicamente no fato
de o agente público ocupar a posição de ordenador de despesas
aproxima-se da responsabilização objetiva, o que é inadmissível.
Neste feito, vejo que o gestor foi instado a responder por todos os
indícios de irregularidades apurados, quando, na verdade, o contexto fático-probatório delineado sinaliza a culpabilidade de outros
agentes.
Vejamos. A área técnica debruçou-se sobre três avenças, quais sejam:
- Contrato Emergencial s/n, de 06 de janeiro de 2004: Serviço de
transporte de 122.000 toneladas de materiais (escória de aciaria)
destinados à recuperação e melhorias de ruas, avenidas e estradas
do Município (fls. 86/88);
- Contrato Emergencial s/n, de 06 de janeiro de 2004: Contratação
de empresa especializada em contratos geométricos, geotérmicos e
projetos básicos de pavimentação, controle de utilização de escória
de aciaria em ruas, avenidas e estradas vicinais do Município (fls.
93/95);
- Contrato Emergencial s/n, de 06 de janeiro de 2004: Recuperação
de ruas, avenidas e estradas do município (fls. 139/141).
De plano verifico que todas as três avenças foram celebradas no
âmbito da Secretaria de Obras do Município de Anchieta, não tendo
o senhor Moacyr Carone Assad, único citado neste feito e então
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Prefeito, sequer aposto sua assinatura em qualquer dos termos
contratuais referidos.
Aliás, é importante que se diga que as contratações, desde sua celebração até a medição dos serviços executados, sempre estiveram
a cargo da Secretaria Municipal de Obras, cabendo às Secretarias
Municipais de Planejamento e de Finanças apenas a realização dos
pagamentos após o ateste daquela pasta. Todo esse trâmite está
expressamente detalhado nas próprias cláusulas contratuais e na
escassa documentação que abastece os autos (fl. 147).
Especificamente quanto ao dano apurado pela área técnica, se relaciona à segunda contratação mencionada e está pautado na ausência de comprovação da efetiva execução de todos os serviços
pagos o que, como visto, se desenrolou no âmbito da Secretaria
Municipal de Obras.
Fato é que nestes autos a atuação do senhor Moacyr Carone Assad
se resumiu a decretar situação de emergência no Município e a
dispensar a realização de licitação com base em parecer jurídico
prévio, em virtude de desastres ocasionados por inundação e enxurradas que assolaram a região entre os dias 29 de dezembro
de 2003 e 4 de janeiro de 2004, conforme consta em detalhes no
Decreto 1.560, de 6 de janeiro de 2004 e documentação acostada
às fls. 69 e seguintes.
Feitos os esclarecimentos, vê-se que todas as irregularidades identificadas nestes autos referem-se a situações estranhas às condutas praticadas pelo gestor citado, conforme revela o contexto fático
-probatório do acervo processual.
Sabe-se que a atuação da Administração Pública se concretiza não
por meio de um único agente, o que seria inconcebível, mas por
meio da segregação de funções estatais que, por sua vez, desdobram-se em uma teia de atribuições e competências que não
podem ser ignoradas.
Assim, cabendo a cada agente a prática de determinado ato, a responsabilidade pelo resultado ilícito deve se restringir àquele que
deu causa, isolada ou solidariamente.
Em todo o caso, o feito deve estar adequadamente instruído e
atendidos os pressupostos que permitam sua constituição e
seu desenvolvimento válido e regular. É o que se convencionou
chamar no âmbito do Direito Processual de “pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.
Em se tratando a processualística dos Tribunais de Contas de matéria peculiar, mas também afeta ao ramo do Direito Administrativo
Sancionador, cumpre observar primordialmente as regras atinentes
a esta Corte e também as lições trazidas pelo Direito Penal e Processual Penal, dos quais muito se aproxima o Administrativo Sancionador - dada a interferência que a atuação deste Tribunal pode
gerar na esfera jurídica daqueles que submetem a sua jurisdição,
já que sempre paira a possibilidade de impor sanções de natureza
tanto pecuniária como restritiva de direitos. Da mesma forma, caberia também recorrer às diretrizes da Lei 9.784/99, que norteia
o processo administrativo na Administração Pública Federal, ainda
que por analogia.
Sendo assim, aproveitando as lições das outras searas do Direito,
entendo como pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular dos processos submetidos a esta Corte, cuja inobservância, quando reconhecida, impede o avanço da apreciação
para o mérito, os seguintes:
Pressupostos de constituição: (I) Jurisdição e (II) competência do
TC; e
De desenvolvimento válido e regular: (I) matérias que compõem
o juízo de admissibilidade (em caso de representação e denúncia);
(II) qualificação do(s) agente(s); (III) narrativa do fato ilícito e
suas circunstâncias, contendo a descrição adequada e individualizada da conduta omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa imputada
ao agente, do resultado produzido ou que deveria ter sido produzido (em caso de conduta omissiva), do nexo de causalidade entre a
conduta e o resultado produzido ou que deveria ter sido produzido,
indicação do elemento subjetivo (dolo ou culpa), indício de boa-fé
(erro de fato ou erro de direito escusável - art. 157, §2º, RITCEES)
e, havendo mais de um responsável, a descrição da participação
individualizada de cada um; (IV) enquadramento normativo com a
descrição adequada da norma constitucional, legal ou regulamentar
infringida; (V) apuração e quantificação de dano, se houver, ainda
que por estimativa (Art. 164 §1º RITCEES); (IV) acervo probatório,
ainda que indiciário, que corrobore as imputações feitas; (VII) citação válida e comunicação adequada dos demais atos processuais;
(VIII) observância às oportunidades de defesa e contraditório; (IX)
imparcialidade do julgador (por isso as hipóteses de impedimento
e suspeição); e (X) unicidade (inexistência de coisa julgada ou litispendência).
Ressalto que dentre tais pressupostos, alguns se mostram
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insanáveis se não atendidos, como os pressupostos de constituição do processo (jurisdição e competência) e, por exemplo, o
direcionamento equivocado da responsabilidade que, neste caso,
impede o seguimento do feito e o pronunciamento final de mérito.
Voltando ao cerne deste debate, penso que a adequada narrativa do fato ilícito e de suas circunstâncias, como descrevi,
deve assumir posição de suma relevância no julgamento dos
feitos por este Tribunal, já que tal pressuposto, se não atendido, repercute, primeiramente, como frontal agressão à garantia constitucional da ampla defesa, podendo acarretar a
injusta condenação com base na teoria da responsabilidade
objetiva, a qual independe da aferição de culpa e de outros elementos que influenciam diretamente na cominação da pena, como
é o caso das excludentes de ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, estrito cumprimento do
dever legal, caso fortuito ou força maior, fato de terceiro, culpa
exclusiva da Administração e sentença penal absolutória que reconheça a inexistência do fato ou negue a autoria), de culpabilidade
(Boa-fé como erro de fato ou erro de direito escusável, ausência
de potencial conhecimento da ilicitude e inexigibilidade de conduta
diversa) e de punibilidade (morte e prescrição).
A sanção, cujo caráter é repressivo e preventivo, visa a punir e a
alterar o comportamento do agente, de forma que somente pode
ser aplicada àquele que atuou contrariamente à norma, sendo os aspectos subjetivos do tipo e da culpabilidade, bem como as
demais circunstâncias legais, mecanismos de aferição do quantum
de pena deve ser aplicado. E não só. Todos quantos atuaram
contrariamente à norma devem ser responsabilizados na
medida de sua culpabilidade, não podendo o Estado eleger
um ou outro para responder pelo ilícito.
Nesse passo, vale registrar que a LC 621/2012 e a Resolução TC
261/2013 evoluíram no mesmo sentido. O artigo 57 da referida lei
determina que, já no início da fase instrutória, “cabe ao Tribunal de
Contas ou ao Relator definir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato impugnado, inclusive do terceiro que, como contratante
ou parte interessada, haja concorrido para o dano”.
Somente por essa via, as sanções previstas serão ao final aplicadas de forma individualizada, na medida da culpabilidade
de cada agente que tiver concorrido para o fato ilícito, devendo a decisão condenatória definir a cominação individual da sanção
a cada qual (artigos 131 e 132).
A individualização da pena está prevista também no próprio texto
regimental, que, em seu art. 383, dispõe que “a sanção será aplicada, de forma individual, a cada agente que tiver concorrido para
o ato, na medida de sua participação”. Também em seu art. 384,
é dito que “a decisão que determinar a aplicação de multa definirá
as responsabilidades individuais”.
Nessa esteira, na aplicação de qualquer sanção torna-se imperativo
o enfrentamento das circunstâncias normativas do art. 388 do
RITCEES, a saber:
o grau de reprovabilidade da conduta do agente;
a gravidade da falta;
potencial de lesividade do ato para a Administração Pública.
Segundo o inciso VIII do artigo 71 da CF/88 compete ao Tribunal
de Contas “aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de
despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em
lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional
ao dano causado ao erário”.
Trata-se, noutras palavras, do dever punitivo dos Tribunais de contas, cujos procedimentos investigatórios deverão ser capazes
de promover a correta apuração dos fatos, a precisa identificação dos responsáveis e, no caso de prejuízo ao erário, a
real quantificação do dano.
As alterações legais e regimentais acima evidenciadas, a meu ver,
representam um sólido encontro entre a atuação deste Tribunal e
o ordenamento constitucional. Contudo, vale salientar que, mesmo
que tais dispositivos não tenham encontrado equivalência nos textos anteriores (LC nº 32/1993 e Resolução nº 182/2002), não há
que se cogitar a não aplicação imediata das regras supracitadas.
Penso que só assim este Tribunal poderá cumprir o seu mister e
exercer as funções que lhe foram outorgadas, sem se distanciar
do contexto constitucionalmente imposto e alinhado com o Estado
Democrático de Direito.
Todavia, sob a ótica da responsabilidade subjetiva, vislumbro que
neste feito se está na iminência de recair sobre o ordenador de despesas, isoladamente, todo o ônus pelos indícios de irregularidades
identificados, ainda que não lhe tenha sido atrelada qualquer conduta da qual tenha resultado o dano apurado. Ou seja, pretende-se
responsabilizá-lo unicamente pela posição outrora assumida, não
havendo e não tendo sido explicitado o liame entre qualquer condu-
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ta que tenha praticado e os ilícitos apurados, como visto.
Chamo atenção para o fato de que a tese que venho defendendo
encontra eco no ordenamento constitucional e processual há muito
vigentes. E foi para que não restassem dúvidas a esse respeito que,
em 2007, alterou-se a redação do inciso III, do art. 41, da
Lei Complementar Estadual 32/93 – Lei Orgânica deste Tribunal então vigente –, de modo a deixar indene de dúvidas que, ao
proceder à fiscalização, o Tribunal de Contas deveria citar
todos os potenciais responsáveis pela prática do ato ilegal
e, para tanto, promoveu-se a simbólica variação do termo
“responsável”, até então no singular, para “responsáveis”,
em redação dada pela LC 410/2007.
Ocorre que a importância desta singela alteração passou despercebida na presente instrução processual, contrariando o
comando legal, cuja intenção restou claramente demonstrada na
justificativa que acompanhou o respectivo projeto de lei, in verbis:
O presente Projeto de Lei visa promover a justiça para com os Poderes Executivos Estadual e Municipais . É comum a veiculação na
mídia de matérias abordando denúncias de irregularidades nas contas públicas, onde apenas o chefe do executivo é responsabilizado
pela autoria das mesmas. Para evitarmos esse tipo de exposição
depreciativa da autoridade municipal e estadual, que acaba assumindo todo o ônus por atos irregulares cometidos, na maioria das
vezes, por seus subordinados, propomos a instituição da co-responsabilidade, com o apontamento e notificação dos verdadeiros
protagonistas dos atos ilícitos, analisados pelo Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
(...), se a responsabilidade da práticas das irregularidades apontadas na analise das contas públicas pelo Tribunal de Contas for do
executivo municipal, este deverá assumir suas implicações legais.
Entretanto, se o ato irregular for cometido à revelia de seu conhecimento e de sua autorização, o verdadeiro autor deve ser apontado
(...).
Muito embora, a LC 410/2007 tenha modificado, no tocante à responsabilização, a redação original da LC 32/1993, penso que o ordenamento jurídico brasileiro jamais autorizou a responsabilização
objetiva do agente público, não restando dúvidas, a meu ver, de
que a teoria da responsabilidade subjetiva deveria ter sido observada mesmo antes da entrada em vigor da LC nº 32/1993.
Na CF/88, a responsabilidade civil do agente público encontra-se
regulamentada no mesmo dispositivo constitucional que trata da
responsabilidade do Estado por atividades que lhes são imputadas:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Embora o dispositivo tenha por objetivo regular diretamente a responsabilidade do Estado, ele também traz dois princípios fundamentais da responsabilidade civil dos agentes estatais. O primeiro
é que, por força do referido texto constitucional, não obstante o Estado esteja submetido à responsabilidade objetiva, somente a responsabilidade subjetiva pode ser imputada aos agentes públicos.
Essa linha segue interpretação dada ao tema pelo STF: “Não se
pode olvidar que a Constituição Federal prevê a responsabilidade
objetiva apenas do Estado (CF, artigo 37, § 6º), impondo ao servidor, havendo culpa ou dolo na prática do ato lesivo, a obrigação de
reparar o dano causado ao erário, sempre, porém, com observância
dos princípios do contraditório e ampla defesa (CF, artigo 5º, LV)”
(MS 24182/DF, rel. Min. Maurício Corrêa, Informativo do STF nº
336, Brasília, 9 a 13-2-2004).
Afastada encontra-se, portanto, a possibilidade de a legislação infraconstitucional ou de seus aplicadores estabelecerem a responsabilidade civil objetiva dos agentes públicos.
A Constituição da República, ao utilizar o termo responsável, refere-se ao autor do fato ilícito, de forma que somente quem efetivamente, por sua ação ou omissão, praticou conduta ilegal deverá
responder por essa prática. Por tais motivos, no Direito Brasileiro,
a responsabilidade civil do agente público é sempre pessoal, intransferível (direta) e subjetiva. Entretanto, por vezes, na busca de
imprimir maior celeridade ao julgamento, define-se, equivocadamente, a responsabilidade por critérios objetivos.
De acordo com o professor Jacoby Fernandes, há muito tempo
não se cogita, no âmbito dos Tribunais de Contas, a imputação de responsabilidade objetiva. Sempre a condenação terá
por causa a responsabilidade subjetiva dos agentes. Por isso, é necessário demonstrar o dolo ou culpa, pelo menos em sentido lato,
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para justificar a imputação de débito ou multa (Tribunais de Contas
do Brasil, v. 3, p. 737).
É, portanto, necessário, além de indícios mínimos da existência do
fato e sua relação causal com a conduta do agente, que se comprove que tal conduta ensejou ânimo no mínimo culposo. Dito de outra
forma, a responsabilização de índole punitiva tem natureza
subjetiva, não objetiva, carecendo que se comprove que o fato
ocorreu em virtude de imperícia, negligência, imprudência ou que a
conduta se deu com consciência e intenção pelo acusado.
Aliás, o tema em questão está longe de ser novo no âmbito da
legislação brasileira. Muito pelo contrário, ele é bastante antigo como se pode extrair, a título de exemplo, dos parágrafos 1º e
2º do artigo 80 do Decreto-Lei 200/1967:
Art. 80. Os órgãos de contabilidade inscreverão como responsável
todo o ordenador da despesa, o qual só poderá ser exonerado de
sua responsabilidade após julgadas regulares suas contas pelo Tribunal de Contas.
§ 1° Ordenador de despesas é tôda e qualquer autoridade
de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização
de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou
pela qual esta responda.
§ 2º O ordenador de despesa, salvo conivência, não é responsável por prejuízos causados à Fazenda Nacional decorrentes de atos praticados por agente subordinado que exorbitar das ordens recebidas. [g.n.]
Da mesma forma, também a jurisprudência do STJ rechaça a
responsabilidade objetiva ao aplicar a Lei 8.429/1992, exigindo
a presença de dolo, nos casos dos artigos 9º e 11 – que coíbem
o enriquecimento ilícito e o atentado aos princípios administrativos,
respectivamente – e ao menos de culpa, nos termos do art. 10 atos de improbidade por dano ao Erário. (RECURSO ESPECIAL No
414.697 - RO - 2002/0016729-5, Relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN).
Atualmente e desde o advento da Lei Complementar 621/2012, tal
celeuma deixou de existir, de forma que se deve reconhecer que a
legislação em vigor foi um avanço na história recente deste Tribunal
para encontrar consonância com o ordenamento constitucional que,
desde a redação original de 5 de outubro de 1988, determina que
os Tribunais de Contas atingirão todos os administradores e responsáveis por dinheiro, bens e valores e aqueles que derem causa
a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao
erário, assim como aplicará sanções aos responsáveis por ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas (art. 71 incisos II e VIII
da CF), jamais tendo dado a entender que nossa atuação recaísse
unicamente sobre os Chefes de Poder ou sobre os altos dirigentes
dos Órgãos Públicos.
Destarte, os contornos rumados nestes autos não permitem inferir acertadamente os agentes responsáveis e responsabilizá-los na
dose devida, inviabilizando claramente, a meu ver, o exame de mérito, revelando-se como solução uma das hipóteses legais dadas
pelo §4º, do art. 142, da LC 621/2012, in verbis:
Art. 142. Omissis
§ 4º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, determina a
sua extinção pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou o seu arquivamento
por racionalização administrativa e economia processual.
Nesses termos, a decisão terminativa é aquela pela qual o Tribunal
de Contas extingue o processo sem adentrar o mérito, com
vistas a: (I) ordenar o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, nos termos do art. 90 da mesma lei; (II)
reconhecer a ausência de pressupostos de constituição do
processo; (III) reconhecer a ausência de pressupostos de
desenvolvimento válido e regular do processo; e (IV) arquivar o feito por medida de racionalização administrativa e economia
processual.
Sendo assim, o presente caso impõe o reconhecimento da ausência
de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista que não se procedeu à identificação e qualificação
dos agentes potencialmente responsáveis, tampouco das pessoas
jurídicas contratadas, nem mesmo à descrição adequada e individualizada da conduta omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa
imputada a cada agente, ou do resultado produzido ou que deveria
ter sido produzido, do nexo de causalidade entre a conduta de cada
qual e o resultado ou, ainda, da indicação do elemento subjetivo
(dolo ou culpa), do indício de boa-fé (erro de fato ou erro de direito
escusável - art. 157, §2º, RITCEES) e da participação individualizada de cada agente.
Por tais motivos, admite-se, inclusive, conjugar a medida de arquivamento por critérios de racionalização administrativa e de
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economia processual, já que o corolário da duração razoável do
processo aliado à segurança jurídica e a outras garantias constitucionais como a ampla defesa e o contraditório não recomendam o
saneamento do feito, sendo nociva a reabertura tardia da instrução
processual na fase em que se encontra, ainda que se cogite a responsabilidade de outros agentes, o que não foi devidamente abordado quando oportuno e nem se requer, uma vez que ganha relevo
a extinção deste feito sem julgamento do mérito.
Por oportuno, não vislumbro nas irregularidades encontradas, segundo critérios de relevância, risco e materialidade
(NAGs – 4106, 4106.1, 4106.2 e 4106.3), justificativas suficientes
para refazer a instrução processual, de forma individualizada, como
preconizam as regras constitucionais, legais e regimentais acima
apresentadas, em especial por, neste caso, serem escassos os documentos trazidos pela auditoria, razão pela qual entendo
ser inviável realinhar a matriz de responsabilidade a partir
desses autos ou disparar nova fiscalização com vistas a complementar a apuração de fatos tidos há 12 anos.
Além disso, considerando o princípio da duração razoável do
processo, insculpido no inciso LXXVII da Carta Magna, e tantos outros que restariam agredidos ante a inviabilidade de defesa acerca
de fatos ocorridos há mais de uma década, bem como os princípios
básicos que regem as Normas de Auditoria Governamental –
NAGs, notadamente as que se referem aos conceitos de priorização
de auditorias (NAGs - 4205), deixo de determinar o refazimento da matriz de responsabilidade.
Finalmente, registro os seguintes precedentes nos Processos TC
1989/2010 (Acórdão 232/2013), TC 5928/09 (Acórdão 304/13),
TC 167/12 (Acórdão 231/13), TC 7384/12 (Acórdão 161/13) e TC
4878/2003 (Acórdão 1796/2015), em que proferi voto no sentido
de afastar a responsabilidade dos gestores, em situações em que
sequer foram citados os demais agentes para responder por suas
ações/omissões, recaindo apenas para os ordenadores tal responsabilidade, como no caso concreto, tendo em vista doutrina balizada sobre responsabilidade subjetiva, culpabilidade e erro escusável,
da forma acima explicitada.
III CONCLUSÃO
Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo inciso V,
do artigo 29, da Resolução TC 261/2013, VOTO pela EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO com fundamento o §4º, do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e
art. 166 do RITCEES, reconhecendo a ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
determinando o seu ARQUIVAMENTO, também por medida de racionalização administrativa e economia processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3674/2004,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, extinguir o processo
sem julgamento do mérito, com fundamento o §4º, do art. 142
da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do RITCEES, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e também por medida de
racionalização administrativa e economia processual, arquivando
os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator,
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos
Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e a conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
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Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-897/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4600/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - REGINALDO CASTRO MARBA JÚNIOR E L.M.
NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI
RESPONSÁVEL - DAYANE CASSANDRI
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO
DE PREÇOS Nº 014/2016 – NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de Representação com pedido de natureza cautelar, apresentada por L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora EIRELI e, Reginaldo Castro Marba Junior, em que narram a existência de
possíveis irregularidades no âmbito do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 0014/2016, da Prefeitura de Viana, cujo objeto
consiste na aquisição de alimentação pronta (desjejum, Marmitex e
Kit Lanche) para atender às necessidades da Secretaria de Serviços
Urbanos e da Secretaria de Saúde do município de Viana/ES.
Alegam os Representantes que o edital em questão foi descumprido, conforme irregularidades descritas na exordial (fls. 2/7).
Requerem como medida cautelar inaudita altera pars, sejam tomadas providências eventualmente cabíveis frente aos fatos noticiados, nas esferas Cível, Criminal e Administrativa, relativamente à
licitação em análise.
Submetido o feito à área técnica, observou-se que o expediente não
atendeu aos requisitos de admissibilidade, onde foi constatado que
o cidadão representante não apresentou sua qualificação e endereço; a empresa signatária não apresentou prova de sua existência e
nem comprovação de que os signatários possuem habilitação para
representá-la, e nem tampouco apresentou indícios de prova e que,
portanto, descumpriu as exigências previstas no artigo 94, incisos
III, IV e V da Lei Complementar 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES)
e no artigo 177, inciso III, IV e V da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES). Sendo assim, a área técnica sugeriu o
não conhecimento da representação (Instrução Técnica Conclusiva
ITC 02063/2016-7, fls. 597/603).
Seguindo a tramitação regimental, o Ministério Público Especial de
Contas pronunciou-se no mesmo sentido.
Pelo exposto, acompanho o entendimento técnico e ministerial e,
nos termos do parágrafo único do art. 182 combinado com os parágrafos 1º e 2º, e incisos III, IV e V do art. 177 do RITCEES, NÃO
CONHEÇO esta representação pelos referidos fundamentos e SUBMETO MINHA DECISÃO AO PLENÁRIO, nos termos do §3º do
art. 177 do Regimento Interno.
Por fim, que seja dada CIÊNCIA ao representante, ARQUIVANDO-SE o feito após o seu trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4600/2016,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte de
setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, não conhecer
a presente Representação, nos termos do parágrafo único do art.
182 combinado com os parágrafos 1º e 2º, e incisos III, IV e V do
art. 177 do RITCEES, dar ciência ao representante, e arquivar os
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator,
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos
Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e a conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
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Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-898/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5175/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - CELSO ANDREON
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA – DECRETOS MUNICIPAIS 148/2015 E
120/2016 – NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de representação na qual o vereador Celso Andreon afirma
que o Prefeito de Cariacica, ao não observar a legislação vigente
quanto à publicação dos Decretos Municipais 148/2015 – “plano
de redução com despesas de pessoal” (Vigência de 24/08/2015 a
30/04/2016) e 120/2016 – “redução de custos, com a redução da
jornada de trabalho dos servidores da administração pública” (Vigência 18/07/2016 a 31/12/2016), e especialmente os artigos 37
e 169 da CF/88, teria resultado na incidência dos artigos 10 e 11
da Lei 8.429/92.
Submetido o feito à área técnica, observou-se que o expediente
não atendeu ao requisito de admissibilidade referente à apresentação de indícios de prova e que, portanto, descumpriu a exigência
prevista no artigo 94, inciso III da Lei Complementar 621/2012 (Lei
Orgânica do TCEES) e no artigo 177, inciso III c/c parágrafo único
do artigo 182 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do
TCEES). Sendo assim, a área técnica sugeriu o não conhecimento
da representação (Instrução Técnica Conclusiva ITC 02105/2016-7,
fls. 19/26).
Seguindo a tramitação regimental, o Ministério Público Especial de
Contas pronunciou-se no mesmo sentido.
Acompanho o entendimento técnico e ministerial e, nos termos do
parágrafo único do art. 182 combinado com os §§ 1º e 2º, e inciso
III do art. 177 do RITCEES, NÃO CONHEÇO desta representação
pelos referidos fundamentos e SUBMETO MINHA DECISÃO AO
PLENÁRIO, nos termos do §3º do art. 177 do Regimento Interno.
Por fim, que seja dada CIÊNCIA ao representante, ARQUIVANDO-SE o feito após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5175/2016,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte de
setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, não conhecer a
presente Representação, nos termos do parágrafo único do art. 182
combinado com os parágrafos 1º e 2º, e inciso III do art. 177 do
RITCEES, dar ciência ao representante, e arquivar os autos após
o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos
Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e a conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

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

Página 25
ACÓRDÃO TC-899/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-343/2012
JURISDICIONADO - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HÍDRICOS - IEMA
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEL - EDSON DE OLIVEIRA BRAGA FILHO
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CONVÊNIO Nº
013/2010 – IRREGULAR - RESSARCIMENTO – MULTA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Tomada de Contas instaurada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, sob o n° 56123736,
a fim de apurar os fatos relativos à aplicação dos recursos públicos
do Convênio n° 013/2010, celebrado entre a Secretaria Estadual
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMA, por intermédio do
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - lEMA e o
Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos Ambientais e Cooperativos- IBPEAC na qual este Tribunal de Contas, na forma do art. 157
§ 3º de seu Regimento Interno, decidiu pela rejeição das alegações
de defesa e pela notificação do responsável, senhor EDSON DE
OLIVEIRA BRAGA FILHO, para que, no prazo de 30 dias, recolhesse a importância devida, o montante equivalente a 8.826,71
VRTEs, na forma do art. 157, § 3º do RITCEES, em razão da omissão no dever de apresentar documentos complementares na prestação de contas, e por execução de despesas em desconformidade
com o plano de trabalho caracterizando cometimento de ato ilegal
que causou injustificável dano ao erário, com amparo no artigo 84,
inciso III, alíneas “a”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012.
Registre-se que na referida decisão – Decisão Plenário 01040/20164, foi devidamente cientificado o responsável de que a mesma não
desafiava qualquer tipo de recurso, nos termos do art. 398 do Regimento Interno desta Corte.
FUNDAMENTAÇÃO
A Decisão Plenário 01040/2016-4, com fundamento no art. 157,
§ 3º do Regimento Interno deste Tribunal – Resolução 261/2013
– tem por objeto o saneamento do processo, na forma do § 4º do
mesmo artigo e é cabível sempre que, mesmo rejeitando as alegações de defesa, o Tribunal reconhecer a boa-fé do agente responsável e a inexistência de irregularidade grave nas contas, como se
configurou no caso presente.
A liquidação do débito nessa oportunidade processual enseja o julgamento pela regularidade com ressalva das contas e quitação.
Trata-se de decisão preliminar, da qual não cabe recurso, na forma
do art. 398, III do Regimento Interno.
Portanto, muito embora tenha o responsável peticionado às fls.
156/159 uma “reavaliação deste julgamento e prazo para defesa”,
tal requerimento mostra-se totalmente incabível neste momento
processual, na forma do já mencionado art. do art. 398, III do Regimento Interno, entendimento este também corroborado pela unidade técnica competente, conforme se depreende da manifestação
Técnica 00766/2016-6 à fl. 162.
Não ocorrendo o recolhimento tempestivo da importância devida,
o Tribunal julgará o mérito das contas, nos termos de sua Lei Orgânica.
Nesse sentido, caberia ao agente responsável, tomando ciência da
rejeição de suas alegações de defesa, recolher a importância devida. Como não o fez, passa-se ao julgamento de mérito.
3. DISPOSITIVO
3.1 Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais, com fulcro no artigo 84, inciso III, da Lei Complementar n.º
621/2012, VOTO nos seguintes termos:
Por julgar irregulares as contas do senhor Edson de Oliveira
Braga Filho em razão da omissão no dever de apresentar documentos complementares na prestação de contas, e por execução de
despesas em desconformidade com o plano de trabalho caracterizando cometimento de ato ilegal que causou injustificável dano ao
erário, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “a”, “d” e “e” da
Lei Complementar 621/2012, condenando ao ressarcimento do
montante equivalente a 8.826,71 VRTEs, com amparo no artigo
84, inciso III, alíneas “a”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
Pela aplicação de multa pecuniária individual ao responsável acima
elencado no valor de no valor de 500 VRTE´S (quinhentas vezes
a unidade de referência do Tesouro Estadual) com base nos arts.
94 a 97 da Lei Complementar 32/1993 e art. 166 da Resolução nº
182/2002, vigentes à época dos fatos;
Notifique-se o responsável do teor do acórdão a ser proferido nos
termos do art. 307, §7º da Resolução nº261/2013.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, reme-
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tam-se os autos ao ilustre membro do Ministério Público de
Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-343/2012,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Julgar irregulares as contas do senhor Edson de Oliveira Braga
Filho em razão da omissão no dever de apresentar documentos
complementares na prestação de contas, e por execução de despesas em desconformidade com o plano de trabalho caracterizando
cometimento de ato ilegal que causou injustificável dano ao erário,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “a”, “d” e “e” da Lei
Complementar 621/2012, condenando ao ressarcimento do montante equivalente a 8.826,71 VRTEs, com amparo no artigo 84,
inciso III, alíneas “a”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
2. Aplicar multa pecuniária individual ao responsável acima
elencado no valor de no valor de 500 VRTE´S (quinhentas vezes
a unidade de referência do Tesouro Estadual), com base nos arts.
94 a 97 da Lei Complementar 32/1993 e art. 166 da Resolução nº
182/2002, vigentes à época dos fatos;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado administrativo.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, e a conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral
das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O
inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-072/2016 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-4194/2015 (APENSOS: TC-572/2014 E TC573/2014)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - ADEMAR SCHNEIDER
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EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – 1) APROVAÇÃO – 2) RECOMENDAÇÃO – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual da Prefeitura de Itarana, sob a responsabilidade do Sr. Prefeito Ademar
Scnheider, referente ao exercício de 2014.
No Relatório Técnico Contábil RTC nº 99/2016-1 (fls.26/57) a
área técnica apontou indícios de irregularidades, originando a Instrução Técnica Inicial - ITI 361/2016-2 (fl. 58) da qual houve
citação do responsável.
A Secretaria de Controle Externo de Contas proferiu a Instrução
Técnica Conclusiva - ITC 2199/2016-8, opinando pela emissão
de Parecer Prévio e recomendando ao Legislativo Municipal a aprovação da prestação de contas, concluindo nos seguintes termos:
4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura Municipal de Itarana, exercício de 2014, formalizada de acordo com a
Resolução TC 261/13 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas
emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Itarana, recomendando a APROVAÇÃO DAS CONTAS do Sr. Ademar Scnheider, Prefeito Municipal durante o exercício de 2014, conforme dispõem o inciso I, art. 132, do Regimento Interno e o inciso I, art. 80,
da Lei Complementar 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para
manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC 00159/2016-1, manifestando-se de acordo
com a Secretaria de Controle Externo de Contas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual da Prefeitura de Itarana, referente ao exercício de 2014, portanto, estamos
a apreciar as “Contas de Governo”.
Em artigo publicado na Revista do TCU, o Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, José de Ribamar de Caldas Furtado,
defende que o conceito de contas de governo é o ponto de partida
para que se possa entender a missão constitucional atribuída ao Tribunal de Contas de prestar auxílio ao Parlamento no julgamento político que exercerá sobre a gestão anual do Chefe do Executivo. Esse
auxílio será consubstanciado no parecer prévio.
Para aquele Conselheiro, a prestação de “contas de governo”, que se
diferencia da prestação das “contas de gestão”, é o meio pelo qual,
anualmente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e
do Distrito Federal e os Prefeitos Municipais expressam os resultados
da atuação governamental no exercício financeiro a que se referem.
O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que “contas de
governo” são contas globais que:
“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos programas governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o atender
aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei 4.320/64.”
O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em sua obra “Tribunais de Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro Aécio
Mennuci, cujo procedimento “contas anuais” se caracteriza como
um extenso relatório, que é acompanhado do Balanço Geral e demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais se procura
demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que foi arrecadado
(receita) no exercício encerrado, dando-se ênfase especial ao
desempenho orçamentário do estado e às realizações do governo
dentro do mesmo período.
O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais relativas à “fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais de Contas
dos Estados, entre essas compreendeu as atinentes às competências
do TCU, nas quais é clara a distinção entre o artigo 71, I – de apreciar
e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo,
a serem julgadas pelo Legislativo – e a do artigo 71, II, - de julgar as
contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os dos
órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.
Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as “contas de
governo” e “contas de gestão”, vale destacar o julgamento da ADI nº
849-8 MT, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence:
“A diversidade entre as duas competências, além de manifesta, é
tradicional, sempre restrita a competência do Poder Legislativo para
o julgamento às contas gerais da responsabilidade do Chefe do Poder
Executivo, precedidas de parecer prévio do Tribunal de Contas: cuida-
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se de sistema especial adstrito às contas do Chefe do Governo, que
não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como
responsável geral pela execução orçamentária.”
Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada ao setor público. Através dela se efetua de modo eficiente o registro dos atos e
fatos relativos ao controle da execução orçamentária e financeira. No
entanto, muito ainda se pode avançar no que se refere à evidenciação
do patrimônio público.
II.2 – DO RESULTADO GOVERNAMENTAL
No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas principalmente na
Lei Federal 4.320/64, determinando que, ao final de cada exercício,
os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados
no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e
na Demonstração das Variações Patrimoniais.
Além desse diploma legal, a Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, disciplinou normas ligadas às finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se extrair os seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
FIGURA 01
Os dados acima demonstram o resultado fiscal do exercício de 2014
da Prefeitura de Itarana.
A seguir apresento a análise individualizada dos Demonstrativos Contábeis e do Resultado Fiscal do ente.
II.2.1 - Balanço Orçamentário
O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº
4.320/1964, demonstra as receitas e despesas orçamentárias previstas em confronto com as realizadas, dentro do exercício a que se
referem.
A Portaria STN nº 438/12, alterou substancialmente o demonstrativo. As receitas, demonstradas por categoria econômica e origem,
passaram a detalhar a previsão inicial, a previsão atualizada, a receita realizada e o saldo que corresponde ao excesso ou déficit de
arrecadação. As despesas, demonstradas por categoria econômica e
grupo de natureza, passaram a discriminar a dotação inicial, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as
despesas pagas e o saldo da dotação, vide tabela 2:
Tabela 2 – Balanço Orçamentário Resumido
FIGURA 02
Um dos enfoques do Balanço Orçamentário é evidenciar as variações
ocorridas entre as estimativas e as realizações, entre o planejado e o
executado. Desta forma, é nessa demonstração contábil que se pode
identificar, ainda que de forma sintética, se ocorreu à concretização
das estimativas feitas pala Prefeitura de Itarana nos aspectos de
receitas e despesas orçamentárias.
Verifiquei, conforme Tabela 2, que o município arrecadou 111,28% da
receita corrente prevista, 488,61% da receita de capital e executou
91,07% da despesa fixada.
Também é essa demonstração que evidencia o resultado orçamentário obtido, permitindo avaliar o nível de comprometimento das futuras
arrecadações de receitas com as despesas que excederam as realizações do exercício a que se referem.
No exercício de 2014, verifica-se um resultado positivo na execução
orçamentária. Conforme evidenciado, as receitas totais arrecadadas
totalizaram R$ 33.140.856,17, enquanto que as despesas realizadas
totalizaram R$ 30.927.513,00 resultando em SUPERÁVIT na execução orçamentária no valor de R$ 2.213.343,17.
O Balanço Orçamentário foi complementado pelo Anexo 1 (Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados) e Anexo
2 (Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados e
Não Processados Liquidados), cujo objetivo é propiciar uma análise
da execução orçamentária do exercício em conjunto com a execução
dos restos a pagar não processados, processados e não processados
liquidados.
O somatório dos saldos apurados de restos a pagar evidenciados
nos Anexos 1 e 2 do Balanço Orçamentário atingiu o valor de R$
199.630,56, sendo Restos a Pagar Não Processados de R$ 198.148,16
e Restos a Pagar Processados de R$ 1.482,40.
II.2.2 - Balanço Financeiro
O Balanço Financeiro, conforme o artigo 103 da Lei nº 4.320 de 1964,
demonstrará as receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias, conjugados com o saldo do exercício anterior e o saldo que se
transfere para o exercício seguinte (tabela 3). Este é o instrumento
utilizado para evidenciar o resultado financeiro obtido no exercício a
que se refere.
Tabela 3 – Balanço Financeiro Resumido
FIGURA 03
A demonstração sob análise revela um resultado financeiro positivo
de R$ 2.870.573,40 representado pela diferença entre as receitas
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orçamentária e extra orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias e extra orçamentárias pagas.
II.2.3 - Demonstração das Variações Patrimoniais
O artigo 104 da Lei 4.320/64 dispõe que a Demonstração das Variações Patrimoniais-DVP evidenciará as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e
indicará o resultado patrimonial do exercício.
As alterações ocorridas no patrimônio são provenientes das variações
quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas decorrem das
transações do setor público que aumentam ou diminuem o Patrimônio
Líquido, e as qualitativas transcorrem daquelas que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o Patrimônio líquido.
A DVP apresenta o resultado financeiro, também visível no Balanço
Financeiro, e o resultado extra-financeiro (ou estritamente patrimonial). E mais, a DVP demonstra valores que são derivados do orçamento, e aqueles que independem do orçamento.
A junção do resultado financeiro com o extra-financeiro produz o resultado do exercício sob a ótica patrimonial, que no presente exercício
foi positivo (Tabela 4). Tal resultado é somado à conta de Ativo Real
Líquido do Balanço Patrimonial.
Tabela 4 – Resultado Patrimonial
FIGURA 04
É importante ressaltar que o resultado do exercício no setor público
não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o
serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.
II.2.4 - Balanço Patrimonial
Dentre os demonstrativos contábeis obrigatórios pela Lei 4.320/64,
está o Balanço Patrimonial que apresenta, de forma sintética, os bens,
direitos e obrigações que compõem o Patrimônio ao final do período a
que é específico. Formalmente, o Balanço Patrimonial é apresentado
em duas seções, onde a seção do Ativo aglutina os bens e direitos e
a seção do Passivo consolida as obrigações e o Patrimônio Líquido.
Nessa apresentação, podem ser identificados os resultados da gestão
pública dos administradores com reflexos no Patrimônio Líquido da
Entidade cujos saldos representam, de forma acumulada, as consequências das ações administrativas dos diversos responsáveis pela
Prefeitura ao longo dos anos e, em especial, quando comparados os
saldos com Balanços de exercícios distintos.
A avaliação do Patrimônio da Entidade, a partir do Balanço Patrimonial, tem como ponto fundamental demonstrar a capacidade de liquidez da entidade, e diagnosticar o resultado econômico, financeiro e
patrimonial, para proporcionar segurança e tranquilidade à Administração na gestão.
Com as mudanças trazidas pela Portaria STN 438/12, o Balanço Patrimonial passou a ser composto, além do quadro principal, também pelos quadros: “Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes”, “Quadro
das Contas de Compensação” e passou a ter como anexo o “Quadro
do Superávit/Déficit Financeiro”, conforme demonstrado na tabela a
seguir:
Tabela 5 – Balanço Patrimonial Consolidado
FIGURA 05
O Balanço Patrimonial Consolidado (Tabela 5) espelha um Ativo Financeiro no valor de R$ 9.179.225,33 e um Passivo Financeiro no
valor de R$ 1.858.525,78, resultando num superávit financeiro de R$
7.320.699,55, indicando que, para abertura de créditos adicionais no
exercício de 2015, segundo estabelece o artigo 43, § 1º, inciso I, da
Lei 4.320/64, o Município dispõe deste valor como fonte de recursos,
desde que observadas as correspondentes fontes de recursos.
II.2.5 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito
e Despesas de Capital
Segundo orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais, o Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de
Capital apresenta as receitas de operações de crédito em comparação
com as despesas de capital líquidas, com a finalidade de demonstrar
o cumprimento da “Regra de Ouro”, ou seja, a vedação constitucional da realização de receitas das operações de crédito excedentes ao
montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa,
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.
A conferência do demonstrativo evidenciou que não houve no exercício contratação de Operações de Créditos, logo, verificou-se o cumprimento da “Regra de Ouro”.
II.2.6 – Do Equilíbrio das Contas Públicas
Extrai-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal de Contas da
União, Weder de Oliveira, publicadas em sua obra “Curso de Responsabilidade Fiscal”, que a razão fundamental que levou à concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal foi a necessidade premente e histórica de instituir processos estruturais de controle do endividamento público.
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O Ministro destacou o § 10 da exposição de motivos que acompanhou
o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal, enviado pelo Presidente
da República ao Congresso Nacional, em 13 de abril de 1999, onde
o controle do endividamento público constituía preocupação central
da política econômica do governo: “o equilíbrio intertemporal das
contas públicas é entendido como bem coletivo, do interesse
geral da sociedade brasileira, por ser condição necessária para a consolidação da estabilidade de preços e a retomada do desenvolvimento
sustentável”.
Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pilares normativos, denominação que se pode atribuir aos conjuntos de disposições
sobre:
Dívida e endividamento: realização de operações de crédito, limites
e controle;
Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamentário: metas fiscais, acompanhamento e controle da execução orçamentária;
Despesas com pessoal: limites e formas de controle, validade dos
atos dos quais resulte aumento de despesa;
Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras
específicas para as despesas da seguridade social;
Receita pública: concessão de benefícios tributários e transparência
da administração tributária;
Transparência, controle social e fiscalização: produção e divulgação
de informações.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Itarana, sob a responsabilidade do Sr. Ademar
Scnheider, Prefeito Municipal, referente ao exercício de 2014,
atendeu os pilares da LRF.
III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que seja emitido
Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO das contas do senhor Ademar Scnheider, Prefeito Municipal
frente à Prefeitura de Itarana no exercício de 2014, na forma prevista no artigo 80, inciso I, da Lei Complementar 621/2012.
Recomendo ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de
contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF.
Dê-se ciência aos interessados, após as providências de estilo, arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4194/2015,
RESOLVEM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e um de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos
do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Recomendar ao Legislativo Municipal a aprovação da Prestação
de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Itarana, sob a responsabilidade do sr. Ademar Schneider, relativa ao exercício de 2014, na
forma prevista no artigo 80, inciso I, da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012;
2. Recomendar ao Poder Executivo Municipal que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação
de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo
parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF;
3. Dar ciência aos interessados;
4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação o senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da presidência,
a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas e o senhor conselheiro convocado Marco Antonio da Silva. Presente, ainda,
o dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, procurador especial de contas
em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 21 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador Especial de Contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
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ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-866/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-7470/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEIS - ELIÉSER RABELLO E GETÚLIO ALBERTO
CYPRIANO
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – EXERCÍCIOS DE
2005 A 2008 – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I. RELATÓRIO:
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Prefeitura
Municipal de Vargem Alta, em razão da Decisão TC 5296/2012 (fls.
01), na qual foi determinada a apuração do eventual pagamento indevido de salários e vantagens ao servidor Getúlio Alberto
Cypriano, no cargo de motorista, em acumulação com o exercício
do mandato de vereador, nos exercícios 2005 a 2008.
A presente TCE teve origem no Processo TC 2655/2008, que se refere à Denúncia protocolada nesta Corte de Contas em 12/5/2008,
pela Sra. Maria da Penha Lima Chiesa, então Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Vargem Alta.
Na época, os autos seguiram para elaboração do Plano e Programa
de Auditoria Denúncia n° 107/2009, e após a apuração em campo
foi elaborado o Relatório de Auditoria Denúncia n° 18/2009, concluindo:
“Dessa forma, ante as evidências de incompatibilidade de horários
para o exercício concomitante do cargo de provimento efetivo de
Motorista II e do mandato de Vereador pelo Sr. Getúlio Alberto
Cypriano, caberia, nos termos da regra constitucional, a opção
pela remuneração de uma das atividades. No entanto, no caso em
comento, aprouve ao Gestor admitir o acúmulo, ainda qie inadmissível, ante a incompatibilidade supracitada.
Diante de todo exposto, a Equipe Técnica de Auditoria considerase procedente a denúncia encaminhada a esta colenda Corte de
Contas, pois, presente o indicativo de irregularidade representado
no acúmulo ilegal de mandato de Vereador e exercício de cargo
público na Administração Pública, em razão da incompatibilidade
temporal para o exercício concomitante das citadas atribuições,
em desacordo com o disposto no artigo 38, III da Constituição
Federal.
Assim, ante a determinação contida no artigo 38, III da Carta
Magna, aplicada no caso em comento, no tocante a opção por
uma das remunerações, considerando que os vencimentos do cargo de motorista representam um valor menor, compreende-se que
os mesmos foram pagos irregularmente nos termo ora relatados,
conforme a seguir:
EXERCÍCIO
2005
2006
2007
2008
TOTAL

VALOR EM REAIS
R$ 6.621,93
R$ 6.672,90
R$ 8.132,82
R$ 10.456,89
R$ 31.884,54

VALOR EM VRTE
4.162,90
3.944,26
4.638,31
5.773,14
18.518,61

VRTE 2005: 1,5907
VRTE 2006: 1,6918
VRTE 2007: 1,7534
VRTE 2008: 1,8113”
Em que pese a matéria tratada no processo TC 2655/2008 ser a
mesma tratada nestes autos, entendi, como Relator do Município
de Vargem Alta no exercício de 2012, por discordar da proposta da
área técnica de apensamento do presente processo aos autos do
TC 2655/2008, pois eram de relatorias diferentes. Da mesma forma, entendi não ser possível converter os autos da TC 2655/2008
em Tomada de Contas Especial, posto que o Plenário já teria determinado o arquivamento daqueles autos, nem mesmo caberia
revogar uma decisão originada nos autos de outro processo (Acórdão 1.329/2015).
Nessa linha, voltando ao caso destes autos, determinei ao Chefe
do Poder Executivo de Vargem Alta que providenciasse, no prazo
de 30 (trinta) dias, a complementação da TCE (fls. 191), no que
fui acompanhado pela Primeira Câmara, na Decisão TC 5989/2015
(fls. 192).
Nesse passo, verificou-se que a Comissão de TCE, instaurada pela
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Portaria nº 172/2012 do Município de Vargem Alta, elaborou um
primeiro relatório (fls. 250/255), com base na documentação solicitada à Prefeitura e à Câmara de Vargem Alta, entre novembro de
2012 e fevereiro de 2013.
Também foi promovida pela Comissão Processante a oitiva dos
responsáveis que autorizaram o pagamento da remuneração do Sr.
Getúlio Alberto Cypriano nos períodos indicados e do próprio Sr.
Getúlio (fls. 260/268), fatos esses contemplados no segundo relatório (fls. 269/284), datado de junho de 2015, em atendimento à
Decisão TC-4074/2013 (fls. 96).
Ato contínuo, este Tribunal, através da Decisão TC-5898/2015 –
Primeira Câmara (fls. 192), novamente determinou a complementação da TCE, o que resultou no encaminhamento da documentação abaixo discriminada:
Processo Administrativo da Tomada de Contas Especial – fls.
198/341;
Relatório Preliminar – fls. 250/255;
Número e assunto do processo da TCE na origem – fls. 200;
Identificação dos responsáveis que contenha qualificação completa (nome, CPF, endereço) – fls. 201;
Citação dos responsáveis para apresentarem suas razões e defesa
– fls. 307/308;
Contraditório dos responsáveis – fls. 309/312;
Registro do valor devolvido ao Município por meio de lançamentos
contábeis que somam R$2.372,23 – fls. 313/315;
Relatório Final - fls. 316/332.
Ao analisar o feito, a área técnica encaminhou a seguinte proposta, por intermédio da Manifestação Técnica Preliminar – MTP
121/2016 (fls. 345/356):
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Considerando que houve o ressarcimento ao erário do valor apontado pela Comissão, de 882,821 VRTE, ou seja, R$ 2.372,23 (dois
mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos), sugere-se:
ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do art. 10, I, da Instrução Normativa 32, de 4 de novembro de 2014;
BAIXA DA RESPONSABILIDADE pelo débito, conforme art. 20,
V da IN 32/2014;
Por fim, que seja DETERMINADO que a Prefeitura Municipal de
Vargem Alta/ES institua efetivo controle de frequência dos servidores em suas repartições.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Compulsando os autos, verifico que foi levantado no processo TC
2655/2008 o ressarcimento no valor de R$31.884,54, conforme
indicado no Relatório de Auditoria Denúncia n° 18/2009 e mantido na Instrução Técnica Conclusiva ITC 564/2012 (fls. 296/307),
respaldando-se no fato de não haver controle de frequência no
Executivo Municipal de Vargem Alta/ES, contrariando especificamente os arts. 26, § 1º e 27, § 1º, I, ambos da Lei Complementar
nº. 10/2003 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Vargem
Alta/ES) e, sobretudo, ante a incompatibilidade de acúmulo de
mandato de vereador e cargo público municipal, que contraria o
art. 38, III, da CRFB.
Por outro lado, a Comissão de TCE encaminha a este Tribunal Relatório Conclusivo (fls. 311/332), através do qual concluiu que
ficaria afastada a incompatibilidade de função apontada (fls.
269/284), por não ter sido possível comprovar a compensação de
horários ao afastar-se das funções de motorista, mantendo o valor
de R$2.372,23, equivalente a 882,821 VRTE, a ser ressarcido
aos cofres públicos municipais.
A Comissão baseou-se em documentos fornecidos pela Prefeitura
e pela Câmara Municipal de Vargem Alta, confrontando datas, horários das sessões e reuniões de comissões da Câmara, e viagens
a serviço daquele órgão (diárias), assim como declarações prestadas, conforme seguem explicadas:
Em 2005, todas as 47 sessões da Câmara Municipal de Vargem
começaram às 18h30min ou em horário posterior, com exceção
das que seguem:
1/1 (feriado) - sessão solene – 10h;
24/3 – 14h;
27/10 – 16h30min (horário compatível).
Em 2006, todas as 48 sessões da Câmara Municipal de Vargem
Alta começaram às 18h30min, com exceção da sessão extraordinária de 15/12, que teve início às 8h.
Em 2007, as 16 primeiras sessões tiveram início após às 16h30min,
com exceção da do dia 20/3, que teve início às 16h. As outras 33
sessões, com exceção da do dia 13/9, que teve início às 16h30m,
tiveram início às 16h, o que demonstra um pequeno conflito de
horários.
Em 2008, todas as 49 sessões da Câmara tiverem início às 16h ou
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em horário posterior. Entende-se que quando a sessão na Câmara
começava às 16h, o conflito de horário era praticamente irrisório,
pois 16h é exatamente horário de término da jornada de motorista
e o de início da jornada na Câmara.
Em relação à participação do Sr. Getúlio na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em 2005, todas as 11 seções tiveram início
às 16h30min. Em 2006, todas as 34 sessões tiveram início após
às 16h25min, ocorrendo somente a do dia 18/5 que teve início às
16h.
Em 2007 e 2008, as sessões da Comissão tiveram horários variados: 13h25 min, 13h30min, 14h, 15h, entre outros, motivo pelos
quais a Comissão da TCE instaurada em Vargem Alta apurou as
horas conflitantes, para fins de ressarcimento.
Ante o exposto, percebe-se que houve incompatibilidade de horários especialmente nos anos de 2007 e 2008, quando as sessões ordinárias da Câmara passaram a ser às 16h ao invés de às
18h30m e, em função dessa antecipação, as sessões da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação também foram antecipadas, para
antes das 16h.
A Comissão também levou em conta todos os afastamentos do
Sr. Getúlio Alberto Cypriano em função das diárias concedidas ao
vereador, demonstradas em relatório (fls. 245/249), para as quais
foram contabilizadas 8 horas por afastamento para fins de ressarcimento.
As horas relativas às diárias concedidas enquanto o servidor estava de licença para atividade política, no período de 5/7/2008
a 15/10/2008, não foram consideradas já que o servidor estava
afastado da Prefeitura.
Ademais, a Comissão indicou falhas na apuração que resultaram
em valores não incluídos no cálculo da Comissão de TCE: Figura 1
Também foi observada diferença nos cálculos da Comissão de TCE,
de 191,17 VRTE (Anexo B), quando da apuração das horas conflitantes entre os dois vínculos do servidor. Além do fato de a Comissão não ter considerado o tempo de deslocamento do servidor
entre um trabalho e outro, o valor da hora trabalhada também não
estava correto, pois considerava jornada semanal de 44 horas.
Deste modo, somando as diferenças por último apuradas, ficou
registrado o valor de 276,31 VRTE que deveria ser acrescido ao
ressarcimento anteriormente indicado.
Pois bem.
De fato, caberia em tese, nos termos da regra constitucional, a
opção pela remuneração de uma das atividades quando da incompatibilidade de horários para o exercício concomitante do cargo de
provimento efetivo de motorista e do mandato de vereador pelo
Sr. Getúlio Alberto Cypriano, contudo, embora a compatibilidade
total de horários entre o cargo efetivo de motorista e o exercício
do mandato eletivo de vereador não tenha sido comprovada, todos
os depoentes são unânimes em suas declarações ao afirmar que
havia compensação de horas, mas como também não foi possível
comprovar tais compensações, foram computadas pela Comissão
de TCE para fins de ressarcimento.
Nesta senda, há de se ressaltar que o valor de ressarcimento
apurado em relatório pela Controladoria Geral do Município (fls.
316/335), no montante de R$2.372,23, equivalente a 882,821
VRTE, já foi devidamente quitado pelo responsável, conforme
comprovantes de depósito efetuado na conta da Prefeitura de Vargem Alta (fls. 313/315).
Neste contexto, entendo que o restante a ser devolvido ao erário
de 276,31 VRTE, denota valor de pequena monta, e para efeito de racionalização dos serviços administrativos e de economia
processual, com o objetivo de evitar que o custo da cobrança seja
superior ao valor do ressarcimento, me posiciono em consonância
com o entendimento da área técnica, nos termos que dispõe o art.
187 da LC 621/12, para o arquivamento do processo.
Ademais, em se tratando de regular comprovação da devolução
dos valores inicialmente imputados ao responsável, da forma analisada pelo Órgão Processante (PM de Vargem Alta) e confirmada
por nosso corpo técnico (fls. 222/228), entendo que foi cumprido
o determinado na Decisão TC-5296/2012.
Nessa linha, entendo pelo arquivamento do presente feito, nos
termos do art. 10, inciso I, da Instrução Normativa 32/2014 c/c
o art. 330, inciso IV, do RITCEES, com a consequente quitação do
responsável, conforme prevê o art. 20, V da IN 32/2014.
III. CONCLUSÃO:
Ante o exposto, VOTO, em consonância com a área técnica e Ministério Público de Contas, para que o Colegiado adote a seguinte
Decisão:
I. ARQUIVAMENTO dos presentes autos, nos termos do inciso I,
do art. 10 da IN 32/2014, c/c o art. 330, inciso IV, do RITCEES,
com a consequente quitação do responsável, conforme prevê o
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art. 20, V da IN 32/2014;
II. DETERMINE à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES que institua efetivo controle de frequência dos servidores em suas repartições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7470/2015,
ACORDAM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
trinta e um de agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
1. Determinar à Prefeitura Municipal de Vargem Alta que institua
efetivo controle de frequência dos servidores em suas repartições;
2. Arquivar os presentes autos, nos termos do inciso I do art. 10
da IN 32/2014, c/c o art. 330, inciso IV, do Regimento Interno,
com a consequente quitação do responsável, conforme prevê o
art. 20, inciso V, da IN 32/2014.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os senhores
conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, relator, e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em
substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-799/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3704/1999
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO
RESPONSÁVEIS - FERNANDO AUGUSTO BARROS BETTARELLO,
JOSÉ EDUARDO VARANDA ABREU, ROVABREU MINERACAO LTDA E
VALTER LUIZ POTRATZ
ADVOGADOS - ALEXANDRE FARIA CERUTI (OAB/ES Nº 9.294),
ANÉLIA CONCEIÇÃO BARONE (OAB/ES Nº 14.087) E JOÃO BATISTA CERUTTI PINTO (OAB/ES Nº 1.785)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 07641/1994 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual de Convênio de Cooperação Financeira nº 07641/1994, celebrado entre
o Estado do Espírito Santo e a Prefeitura Municipal de Piúma, para
a execução da obra de calçamento da Avenida Beira Rio, no valor
de R$ 320.000,00.
A área técnica, através da então 9ª Controladoria Técnica de Engenharia, por meio da Manifestação Técnica Preliminar nº 857/2008,
opinou pela expedição de comunicação de diligência à Prefeitura
Municipal de Piúma, a fim de que apresentasse a documentação
necessária para a elaboração da instrução técnica conclusiva.
Nos termos da Instrução Técnica Inicial nº 730/2013, os agentes
responsáveis, após serem devidamente citados (Termos de Citação nº 583/2014, 585/2014, 587/2014, fls. 668/670), promoveram a juntada aos autos das justificativas e outros documentos,
conforme se verifica às fls. 686/701.
Registra-se que os responsáveis Fernando Augusto Barros Bettarelo e a empresa Rovabreu Mineração Ltda não apresentaram justificativas, tendo sido declaradas revéis, conforme consta do voto
da Conselheira em Substituição, fls. 707/708.
Após diligências necessárias, o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO, nos termos da Instrução de Engenharia Conclusiva –
IEC nº 82/2015, de fls. 713/719, apontou que o referido Convênio
resultou em pagamento indevido.
Instada a se manifestar, a área técnica, através do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, nos termos da Instru-
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ção Técnica Conclusiva – ITC nº 602/2016, de fls. 723/730, opinou
pela conversão dos autos em tomada de contas especial, julgando
irregulares as contas de Valter Luiz Potratz, com imputação de ressarcimento ao erário municipal, em solidariedade com Fernando
Augusto Barros Betarello e a empresa Rovabreu Mineração Ltda.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos do Parecer, de fls.
735/737, pugnou pela manutenção do ressarcimento ao erário no
valor de 233.438,50 VRTE’s, solidariamente entre os senhores Valter Luiz Potratz, Fernando Augusto Barros Betarello e a empresa
Rovabreu Mineração Ltda.
Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão
de relatório e voto para efeito de deliberação da 1ª Câmara deste
Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica opinou pela conversão dos autos em tomada de contas especial, por julgar irregulares as contas de Valter Luiz Potratz, bem como pela imputação
de ressarcimento ao erário municipal, em solidariedade, com o
Senhor Fernando Augusto Barros Betarello e a empresa Rovabreu
Mineração Ltda.
Desse modo, transcreve-se o entendimento da área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 602/2016, verbis:
[...]
3– CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, que
versam sobre Prestação de Contas de Convênio firmado entre a
Prefeitura Municipal de Piúma e o Estado do Espírito Santo, no
exercício de 1994, conforme IEC nº 82/2015, entendeu-se que
devem ser ressarcidos ao erário municipal os valores pagos
indevidamente, no total de 233.438,50 VRTE’s, conforme
abaixo discriminado:
3.1.1. Execução de serviços não confirmada gerando pagamento indevido.
Infringência aos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.
Responsáveis: Valter Luiz Potratz - Prefeito Municipal, Fernando Augusto Barros Betarello - Secretário de Obras, Rovabreu Mineração Ltda. - Empresa contratada.
Ressarcimento 233.438,50 VRTE’s.
3.2. Tendo em vista a existência de danos ao erário, no valor de
233.438,50 VRTE’s, sugere-se, preliminarmente, a conversão
dos autos em tomada de contas especial na forma do artigo
57, inciso IV, da Lei Complementar nº 621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram devidamente citados quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo
162 da Resolução TCE nº 182/2002.
3.3. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por:
3.3.1 – Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em
relação às possíveis irregularidades descritas nos presentes, nos termos do artigo 71, caput, da Lei Complementar
Estadual n° 621/2012.
3.3.2 – Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas de Valter Luiz Potratz em razão do dano
verificado na Instrução de Engenharia Conclusiva IEC nº
82/2015, condenando ao ressarcimento de 233.438,50 VRTE’s ao erário municipal, com amparo no artigo 59, inciso
III, alíneas “b”, da Lei Complementar nº 32/93, em solidariedade com Fernando Augusto Barros Betarello e a empresa Rovabreu Mineração Ltda.
3.3.3 – Julgar irregulares as contas de Fernando Augusto
Barros Betarello em razão do dano verificado na Instrução
de Engenharia Conclusiva IEC nº 82/2015, condenando ao
ressarcimento de 233.438,50 VRTE’s ao erário municipal,
com amparo no artigo 59, inciso III, alíneas “b”, da Lei
Complementar nº 32/93, em solidariedade com Valter Luiz
Potratz e a empresa Rovabreu Mineração Ltda.
3.3.4 – Condenar a empresa Rovabreu Mineração Ltda. em
razão do dano verificado na Instrução de Engenharia Conclusiva IEC nº 82/2015 ao ressarcimento de 233.438,50
VRTE’s ao erário municipal, com amparo no artigo 59, inciso
III, alíneas “b”, da Lei Complementar nº 32/93, em solidariedade com Valter Luiz Potratz e Fernando Augusto Barros
Betarello. - grifei e negritei
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas pugnou pela manutenção do ressarcimento ao erário, no valor de
233.438,50 VRTE’s, solidariamente, entre os senhores Valter Luiz
Potratz e Fernando Augusto Barros Betarello, além da empresa
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Rovabreu Mineração Ltda, conforme Parecer, de folhas 735/737,
litteris:
[...]
Destarte, torna-se imperioso ressaltar a legitimidade da manutenção do ressarcimento ao erário no valor de 233.438,50
VRTE’s, solidariamente entre os senhores Valter Luiz Potratz e Fernando Augusto Barros Betarello e a empresa Rovabreu Mineração Ltda, ante o injustificado dano aos cofres
públicos.
Por derradeiro, com fulcro no inc. III do art. 41 da Lei nº
8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei
Complementar nº 621/12, reserva-se o direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento, em defesa da
ordem jurídica. – grifei e negritei
O caso em tela trata de Prestação de Contas de Convênio celebrado entre o Estado do Espírito Santo e a Prefeitura Municipal de
Piúma, referente ao exercício de 1994, sendo que os fatos
narrados nos presentes autos se deram há mais de 20 anos.
Verifica-se que no curso da instrução processual restou apurado
que do referido Convênio decorreu dano ao erário municipal, em
razão de pagamento indevido, referente à execução de serviços
não confirmados, implicando na análise de tal irregularidade, ainda que remota a data da prestação de contas respectiva.
1) DA PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA.
Analisando os presentes autos, pelo que consta da manifestação
técnica e do posicionamento externado pelo douto Parquet de
Contas, aduz-se que a pretensão punitiva deste Egrégio Tribunal
de Contas se encontra prescrita, primeiramente, relativamente
à citação de Valter Luiz Protratz, ocorrida em 23/09/2004,
pois até o presente momento transcorreram aproximadamente 12
anos sem a ocorrência de qualquer ato capaz de suspender ou interromper a contagem do prazo prescricional, bem
como em relação à citação dos senhores Fernando Augusto Barros
Betarello, Valter Luiz Protratz e a empresa Rovabreu Mineração
Ltda.
Como é sabido, a Lei Complementar nº 621/2012 estabelece, em
seu art. 71, que o prazo da prescrição da pretensão punitiva deste
Egrégio Tribunal de Contas é de cinco anos, sendo que tal efeito
não se aplica aos casos que resultem dano ao erário, conforme previsto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal.
Em sendo assim, em não havendo a constatação da ocorrência de dano ao erário, a regra é a possibilidade de aplicação do
instituto da prescrição em face do decurso do tempo, por outro
lado, nos casos em que se tratar da pretensão de ressarcimento por prejuízo causado ao erário, excepcionalmente, estaremos
diante de situação acobertada pela imprescritibilidade, conforme
posição consolidada no Superior Tribunal de Justiça, verbis:
[...]
ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DANO
AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE.
MULTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DA LEI Nº
9.873/1999. INAPLICABILIDADE.
1. A pretensão de ressarcimento por prejuízo causado ao
Erário é imprescritível. Por decorrência lógica, tampouco prescreve a Tomada de Contas Especial no que tange à
identificação dos responsáveis por danos causados ao Erário e à determinação do ressarcimento do prejuízo apurado.
Precedente do STF.
2. Diferente solução se aplica ao prazo prescricional para
a instauração da Tomada de Contas no que diz respeito
à aplicação da multa prevista nos arts. 57 e 58 da Lei nº
8.443/1992. Em relação à imposição da penalidade, incide,
em regra, o prazo quinquenal.
3. Inaplicável à hipótese dos autos o disposto no art. 1º da Lei nº
9.873/1999, que estabelece que, nos casos em que o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a
prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. Isso porque
a instância de origem apenas consignou que as condutas imputadas ao gestor público não caracterizavam crime, sendo impossível
depreender do acórdão recorrido a causa da aplicação da multa.
Dessa forma, é inviável, em Recurso Especial, analisar as provas
dos autos para verificar se a causa da imputação da multa também
constitui crime (Súmula 7/STJ).
4. Recursos Especiais parcialmente providos para afastar a prescrição relativamente ao ressarcimento por danos causados ao Erário.
(STJ - REsp: 894539/PI, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN,
Data de Julgamento: 20/08/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe
27/08/2009) – grifei e negritei
Ocorre que, ainda que se trate de matéria prescrita, a instrução
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processual deve ser precisa em apontar quais os pontos de irregularidade consistem no alcance do instituto da prescrição, não bastando a descrição abstrata de eventuais impropriedades no bojo
do procedimento analisado.
Neste viés, denota-se do processado que a instrução técnica não
cuidou de apresentar os pontos que seriam atingidos pela prescrição, pelo contrário, se ateve tão somente em informar que o reconhecimento da prescrição se deve às possíveis irregularidades
descritas nos presentes autos.
A falta de aponte específico de irregularidade no procedimento em
análise não impede que a decisão do Magistrado de Contas, ainda
que a matéria ventilada seja de alcance da prescrição, não se decidir de modo genérico.
Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial, litteris:
[...]
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. DECISÃO GENÉRICA SEM REFERÊNCIA
AOS PONTOS APRESENTADOS. 1 - Recurso inominado. Fungibilidade. Não obstante o recurso inominado ser, em tese, impróprio
para discutir o conteúdo de decisão interlocutória, o caso em exame indica a fungibilidade recursal, como medida mais adequada e
consentânea aos princípios da simplicidade, celeridade e informalidade, especialmente em razão da frontal violação a regra de ordem
pública que gera nulidade absoluta. 2 - Embargos do devedor. Fundamentação necessária. “Todos os julgamentos dos órgãos do
Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade” (art. 93 , inciso IX , da Constituição Federal). Não cumpre tal exigência o ato que decide
embargos do devedor, em termos genéricos e sem qualquer
referência fática aos pontos apresentados. 3 - Recurso inominado conhecido e provido. Sem honorários e custas processuais.
(TJ-DF - Apelação Cível do Juizado Especial ACJ 20130710324638
(TJ-DF), data de publicação: 15/05/2015 – grifei e negritei
Com efeito, a única irregularidade que milita contra os responsáveis, como bem destacado na instrução técnica, se refere ao
item 3.1.1. (Execução de serviços não confirmada gerando
pagamento indevido) da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº
602/2016, não sendo alcançada pelo fenômeno da prescrição, vez
que dessa irregularidade resulta a possibilidade de condenação do
responsável em ressarcimento ao erário municipal, nos termos do
§ 5º do artigo 71 da Lei Complementar nº 621/2012, litteris:
[...]
Art. 71 (...)
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação
da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a adoção de
medidas corretivas. – grifei e negritei
Desse modo, pelas razões já expostas e acompanhando o posicionamento da área técnica, acolho a preliminar de prescrição da
pretensão punitiva em face dos responsáveis, Senhores Valter Luiz Protratz e Fernando Augusto Barros Betarello, bem como
da empresa Rovabreu Mineração Ltda, passando ao enfrentamento, no mérito, da única irregularidade passível de ressarcimento
não acobertada pelo manto da prescrição.
2) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIRMADA GERANDO
PAGAMENTO INDEVIDO. (Item 2.1.1 da IEC nº 82/2015 e
item 3.1.1 da ITC nº 602/2016).
Da análise feita pela equipe técnica, considerou-se que não é
possível se afirmar que os serviços foram efetivamente
executados dado ao lapso temporal, isto é, mais de 10 anos
da conclusão dos serviços, sendo que tal fato decorre tanto da
impossibilidade de confirmação dos quantitativos de serviços executados “in loco”, quanto pela falta de documentos
comprobatórios que tivessem atestado a correta execução
dos serviços por profissionais devidamente habilitados para
esse fim, pelo Município de Piúma.
Diante disso, considerou-se que o pagamento, no valor de R$
344.966,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e
sessenta e seis reais) equivalente a 233.438,50 VRTE’s, deve ser
objeto de imputação de ressarcimento, vez que não houve comprovação da execução dos serviços e aceitação destes por
profissional devidamente habilitado para este fim.
Verifico da documentação, de fls. 20/64, que a Prestação de Contas do Convênio foi reprovada pelo então Secretário de Estado dos
Transportes e Obras Públicas – SETOP, Senhor Jorge Hélio Leal,
em 30/11/98, por haver, a comissão de análise, informado sobre
a ausência de documentos tais como: extrato e conciliação bancária; relatório de execução físico-financeira assinada por profissional da área; documentos relativos à licitação: Ata e homologação,
o contrato com a empresa vencedora do certame, divergência de
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percentual executado, cabendo à Prefeitura a execução de 40%,
em 26/04/96, e aos engenheiros fiscais da SETOP, a execução de
29%, em 27/10/98; bem como, outras inconsistências de natureza
formal.
Informa-se, a fl. 66, que o Senhor Fernando Augusto Barros Bettarello exerceu o cargo de Secretário da SETOP, no período de
11/01/95 a 02/04/98, período compreendido entre a assinatura
do Convênio, em 27/12/94, pelo Secretário Clóvis de Barros e a
reprovação da Prestação de Contas, em 30/11/98, pelo Secretário
Jorge Hélio Leal.
Note-se que a vigência do Convênio foi de 150 dias a contar da
publicação, em 28/12/94 (05 meses), apresenta em 26/04/96 e
analisada em 11/11/98, após vistoria pelos engenheiros da SETOP, em 27/10/98, verificando-se, a fl. 19, que em 24/05/95, o
Secretário Fernando Bettarello determinou a suspensão do
Convênio por orientação da PGE, após a ordem de compra
emitida pelo Município, em 06/02/98, e emissão da Nota
Fiscal nº 14513, em 07/02/95.
Observe-se que há inconsistências na análise conclusiva da comissão de contas e da engenharia da SETOP, pois, a Comissão exigiu
o extrato, a conciliação bancária e o relatório de execução físico-financeira da obra, contudo sem considerar que o Convênio não
se destinou à execução da obra, mas sim, a ajudar financeiramente o Município na aquisição de materiais, e que o
recurso do Convênio não foi em dinheiro, mas em títulos da
Eletrobrás custodiados pelo Banestes, os quais foram entregues como pagamento à empresa vencedora do certame.
Logo, vale destacar que a fundamentação utilizada pela Secretaria
de Estado dos Transportes e Obras Públicas – SETOP para reprovação da prestação de contas do Convênio não merece respaldo, pois
a análise pela Secretaria não levou em consideração a natureza do
Convênio celebrado, visto que exigiu do conveniado documentos
sem qualquer pertinência com a própria substância do convênio,
ao exemplo da exigência de extrato bancário e conciliação
bancária, quando o recurso não foi realizado em dinheiro,
mas sim em títulos da Eletrobrás.
Assim, verifica-se que os elementos probatórios e as fundamentações decorrentes da análise conclusiva elaborada pela comissão
de contas e da engenharia da SETOP, que subsidiou a análise do
corpo instrutivo deste Tribunal, utilizou-se de premissas equivocadas para decisão final da prestação de contas do Convênio, não
se mostrando tais documentos e fundamentações suficientes para
formação da convicção deste Magistrado de Contas.
Ademais, mesmo considerando a possibilidade de condenação
em ressarcimento ao erário, vale destacar que a área técnica não
considerou a declaração emitida pelos engenheiros fiscais de que
somente 29% da obra encontravam-se executada, pois o corpo
instrutivo sugeriu a imputação de débito referente ao total do valor
objeto do convênio, isto é, não houve quantificação do exato valor
passível de ser ressarcido ao erário.
Com efeito, no tocante ao ressarcimento, nos termos em que proposto pela área técnica, ainda que fosse devido, não o seria na
sua totalidade, já que os próprios engenheiros fiscais da SETOP
atestaram a execução de 29% da obra, o que resultaria no máximo, em inexecução de 71% da obra, o que corresponderia a R$
244.925,86, equivalente a 165.741,335 VRTE’s.
Destaca-se, ainda, que da declaração emitida pelos engenheiros fiscais quanto à execução da obra, não há qualquer
apontamento se os materiais adquiridos para execução da
obra foram decorrentes dos recursos do Convênio, ou mesmo, se tais materiais foram entregues ou não, haja vista
que a mão de obra era da própria Prefeitura, e não há qualquer contrato nesse sentido, mesmo porque o objeto licitado foi o
mesmo do Convênio: aquisição de materiais.
Quanto à comprovação da execução da obra, incluindo a entrega
dos materiais pela empresa vencedora do certame, fica evidente
que passados mais de 20 anos da celebração do Convênio,
resta prejudicada a sua comprovação, inclusive por meio
de determinação de diligências in loco, visto que a Avenida
Beira Rio já se encontra com pavimentação asfáltica sobre
os blocos de concreto sextavados.
Diante das circunstâncias atuais que envolvem a análise fática dos
autos, decorrente da dificuldade de se atestar in loco a execução
da obra objeto do Convênio, pode-se, no máximo, verificar que a
Avenida Beira Rio encontra-se devidamente pavimentada e asfaltada, inclusive, estando já interligada à Rodovia do Sol, nos termos em que fora projetado pelo Município.
Todavia, como alegou o ex-Prefeito, todas as providências
administrativas e judiciais foram tomadas para o cumprimento da ordem de compra dos materiais pelo fornecedor,
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sendo inclusive substituídos os blocos de concretos sextavados, por pavimentação asfáltica, conforme acordo judicial
(fl. 689/690), resultando na execução completa da obra, com conhecimento público e notório (fotos em fls. 695/701).
Vale destacar a importância da elaboração da matriz de responsabilidade, principalmente em situações em que a responsabilidade
pelos atos praticados pelo agente poderá resultar na condenação
de ressarcimento ao erário, pois a atribuição de responsabilidade
com a devida individualização das condutas obedece aos ditames
do artigo 5º, XLVI e artigo 71, II, da Constituição Federal c/c o
artigo 4º, inciso I, da Lei Complementar nº 32/93, então vigente,
verbis:
[...]
Art. 5º (...) XLVI - a lei regulará a individualização da pena e
adotará, entre outras, as seguintes:
[...]
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual
compete:
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração
direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e
mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que
derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte prejuízo ao erário público;
[...]
Art. 4º A jurisdição do Tribunal de Contas abrange:
I - qualquer pessoa física, órgão ou entidade a que se refere
o artigo lº, inciso III, que utilize, arrecade, guarde ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou
os Municípios respondam, ou que, em nome deles, assuma obrigação de natureza pecuniária; - grifei e negritei.
[...]
Pela situação fática delineada nos autos, além da atribuição de
responsabilidade do agente que firmou o Convênio, é possível vislumbrar que a irregularidade apontada pode envolver a atuação de vários outros agentes públicos, vez que a
execução do objeto do convênio decorre da deflagração de procedimento licitatório para a execução da obra, do acompanhamento
da execução do contrato, bem como de todos os procedimentos
necessários para o pagamento da obra executada.
Desse modo, não é lícito à atribuição de responsabilidade
objetiva pressuposta sem ao menos verificar, com base nos
elementos probatórios, a culpabilidade de cada agente público que tenha contribuído para a concretização do dano ao
erário, pois é imprescindível para condenação de qualquer agente
o exame da sua culpabilidade, vez que por meio desse exame decorrerá a aplicação proporcional da pena.
Com efeito, a ausência de verificação de causalidade entre
as ações que deram ensejo ao dano e o exame da culpabilidade com a precisa individualização da sanção, acaba por
viciar todo o contraditório processual, resultando na atribuição de responsabilidade genérica ao agente, que muitas
vezes não tenha contribuído especificamente para ocorrência do
dano, ou apenas contribuindo de forma parcial, mas respondendo
por todo o ilícito, podendo ocorrer o denominado fato de terceiro.
Destarte, a doutrina pátria ensina que a culpabilidade resulta em
um signo com diversos sentidos, decorrendo dessa característica
uma tríade estrutural do instituto que pode ser visualizado: a)
como fundamento da pena; b) como fator de graduação da
sanção; ou c) como limite do poder punitivo.
Sendo assim, a culpabilidade na acepção de limite da pena, visa
à garantia de que o sujeito não será condenado além ou aquém
da medida prevista pela própria ideia de culpabilidade, isto é, a
culpabilidade é a verdadeira dosagem para que não haja o
arbítrio na condenação do sujeito, personificando a máxima
do direito penal, nulla poena sine culpa (não há pena sem
culpa).
Nesse sentido, em termos de Tribunal de Contas, vale destacar
que a Lei Orgânica – Lei Complementar nº 621/2012 impõe a necessidade de se definir a responsabilidade pelo ato imputado ao
agente, seja ela decorrente de responsabilidade individual ou solidária, nos seguintes termos:
[...]
Art. 57. Na fase de instrução, havendo indícios de irregularidade, cabe ao Tribunal de Contas ou ao Relator:
I - definir a responsabilidade individual ou solidária pelo
ato impugnado, inclusive do terceiro que, como contratante
ou parte interessada, haja concorrido para o dano; - grifei
e negritei.
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Desse modo, a precisa definição da responsabilidade dos agentes
que contribuíram para a irregularidade, somado ao exame da culpabilidade de cada agente, bem como a individualização da pena
a ser aplicada a cada um dos responsáveis, se configura em pressuposto necessário para o cumprimento do devido processo
legal, afastando, com isso, a possibilidade do Estado eleger
os agentes a serem responsabilizados pelo ilícito, situação
que infringiria o próprio Estado de Direito.
Por fim, concluo que a instrução do feito não obedeceu aos
tramites constitucionais e legais necessários, devido à ausência da caracterização da responsabilidade de todos os agentes
que influíram para a irregularidade, o nexo de causalidade, bem
como da matriz de responsabilidade, prejudicando sobremaneira a
individualização da pena, resultando na possibilidade de atribuição de responsabilidade além da realmente devida.
Em razão das fundamentações aludidas, decorrente da ausência
de matriz de responsabilidade de todos os possíveis responsáveis
pela irregularidade, considero, dentro de um contexto hipotético, que a melhor solução seria o refazimento da matriz de responsabilidade a fim de corrigir a instrução processual, ofertando aos
responsáveis, a possibilidade de exercer o direito constitucional à
ampla defesa.
Contudo, em razão dos fatos se referirem ao exercício de 1994
(Convênio nº 7641/1994), bem como o processo já perdura
por mais de 20 anos nesta Corte de Contas, em respeito à garantia constitucional da duração razoável do processo, insculpido no artigo 5º, LXXVII, da Carta Magna, deixo, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, de determinar o refazimento da matriz
de responsabilidade, afastando a responsabilidade do gestor, visto que os elementos mínimos necessários para atribuição
de responsabilidade não se encontram precisamente delineados
nos autos, quais sejam a culpabilidade com a consequente individualização da pena, relação precisa de causalidade pelos fatos
ensejadores da irregularidade.
Esta é, pois, a posição dos Tribunais superiores, quanto à duração
razoável do processo, vejamos:
[...]
Habeas corpus. Constitucional. Excesso de prazo para o julgamento do writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal configurado. Não observância da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da
Constituição da República). Precedente. 1. É da jurisprudência
da Corte o entendimento de que “a comprovação de excessiva demora na realização do julgamento de mérito do
habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça
configura constrangimento ilegal, por descumprimento da
norma constitucional da razoável duração do processo (art.
5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus” (HC
nº 101.896/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/5/10). – grifei e negritei.
(STF - HC: 110367 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/05/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe170 DIVULG 28-08-2012 PUBLIC 29-08-2012)
[...]
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE IMPETRADA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO. ART. 24 DA LEI Nº 11.457/2007. REMESSA NECESSÁRIA D ESPROVIDA. 1. A mora da Administração
Fazendária em apreciar o processo administrativo fiscal do
contribuinte ofende o princípio constitucional da garantia
de duração razoável do processo (inciso LXXVIII, do art.
5º, incluído pela EC nº 45/2004). A matéria já foi objeto de
pronunciamento definitivo pela C. Primeira Seção do STJ, no
julgamento do Recurso Especial nº 1.138.206/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. – grifei e negritei.
(TRF-2 00225757620134025101 0022575-76.2013.4.02.5101,
Relator: FERREIRA NEVES, Data de Julgamento: 02/03/2016, 4ª
TURMA ESPECIALIZADA)
Nesse sentido, cumpre destacar que tal posicionamento já encontra amparo em precedentes desta Corte de Contas, conforme
pode se verificar nos processo TC nº 1989/2010, 5928/2009
e 2873/2009, de relatoria do Eminente Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun.
Assim sendo, acato as razões de defesa, divirjo do posicionamento técnico e do Parquet de Contas, e afasto a presente irregularidade, bem como o correspondente ressarcimento, no
valor equivalente a 233.438,50 VRTE’s.
Por todo o exposto, divergindo parcialmente da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que a
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1ª Câmara desta Egrégia Corte de Contas assim delibere:
1) Acolha a preliminar de prescrição da pretensão punitiva deste
Egrégio Tribunal de Contas, com relação ao item de irregularidade tratado no item 2 desta decisão (item 2.1.1 – Instrução de
Engenharia Conclusiva - IEC nº 82/2015), nos termos do art. 71
da Lei Complementar nº 621/2012, em face das razões antes expendidas;
2) Afaste, pelas razões antes expendidas, o indicativo de irregularidade tratado no item 2 desta decisão (item 2.1.1 – Instrução
de Engenharia Conclusiva - IEC nº 82/2015), se ultrapassada a
preliminar de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva antes acolhida, bem como o ressarcimento dele decorrente, no valor
equivalente a 233.438,50 VRTE’s;
3) Julgue REGULAR a Prestação de Contas do Convênio nº
7641/1996 firmado entre a Secretaria de Estado dos Transportes
e Obras Públicas – SETOP e o Município de Piúma, sob a responsabilidade dos Senhores Valter Luiz Potratz, então Prefeito Municipal, e Fernando Augusto Barros Bettarello, então Secretário
de Obras da SETOP, bem como da pessoa jurídica Rovabreu Mineração Ltda, dando-lhes a devida quitação.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, arquivem-se os
presentes autos.
É como voto.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 RELATÓRIO
Solicitei vistas deste processo que trata da prestação de contas do
Convênio 7641/1994, celebrado entre o Estado do Espírito Santo
– Secretaria de Obras e Transportes e o Município de Piúma, da
relatoria do substituto de Conselheiro Marco Antonio da Silva.
O mencionado convênio teve por objetivo apoio financeiro para
a execução das obras de pavimentação com blocos de concreto
sextavados na Avenida Beira Rio, com área de 32.120,02 m2; os
recursos financeiros foram representados por 53.213,19 Obrigações da Eletrobrás, emitidas em 16/3/1994 com vencimento em
16/3/2004, custodiadas pelo Banestes.
O Município de Piúma contratou por meio de processo licitatório, a
empresa Rovabreu Mineração Ltda. para aquisição de 32.120 m2
de blocos de concreto para a execução da obra.
O convênio foi apartado da prestação de contas anual da Secretaria de Transportes e Obras, conforme Decisão TC 2047/1999 e
analisado inicialmente pela 4ª Controladoria Técnica que formulou
questionamentos, atendidos pelos responsáveis que trouxeram
esclarecimentos e novos documentos.
A 9ª Controladoria Técnica proferiu manifestação técnica preliminar MTP 857/2008 no sentido de ser notificada a administração
municipal de Piúma para apresentação de novos esclarecimentos
e documentos.
Após reiteradas notificações, inclusive com aplicação de multa, o
então Prefeito de Piúma, Senhor José Ricardo Pereira atendeu à
Decisão deste Tribunal; encaminhado o processo ao Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO, foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial 730/2013, considerando indevidos os pagamentos e opinando pela citação dos agentes responsáveis.
Citados, apresentadas as justificativas do Senhor Valter Potratz e
declarados revéis os demais, foi elaborada a Instrução de Engenharia Conclusiva – IEC 82/2015 no sentido de considerar indevido
o pagamento de 233.438,50 VRTE.
A ITC 602/2016 do NEC argui, preliminarmente, a ocorrência de
prescrição ressalvado o dano ao erário e no mérito acompanha a
IEC 82/2015.
O Ministério Público de Contas acompanha a área técnica.
O Relator proferiu voto (fls. 746-747), no sentido de afastar a
irregularidade relativa ao pagamento indevido, em razão de inconsistências nas análises técnicas, tanto da Secretaria de Estado
quanto deste Tribunal de Contas, além de falhas na formação da
matriz de responsabilidade dos agentes.
Com pedido de vistas, vieram os autos a este Gabinete.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A documentação presente nestes autos, a meu ver é mais que suficiente para a formação do convencimento quanto ao cumprimento do contrato, tanto pelas razões aduzidas pelo Relator, quanto
por considerações adicionais que farei neste voto de vistas.
Os fatos aqui registrados demonstram que o Município de Piúma
contratou a Construtora Rovabreu para o fornecimento de blocos
de concreto que seriam destinados à pavimentação da Avenida
Beira Mar, naquele município, em cumprimento ao objeto do convênio 7641de 27/12/1994, celebrado com a Secretaria de Estado
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de Transporte e Obras Públicas.
Destaco que não cabia à Construtora Rovabreu executar as obras
de pavimentação, mas apenas fornecer os blocos de concreto.
Também é completamente irrelevante para esta análise cópia do
processo licitatório de que decorreu a contratação da fornecedora
dos blocos, uma vez que se questiona o cumprimento do contrato de fornecimento (fase de execução) e não eventuais vícios na
contratação. De qualquer modo, consta dos autos cópia do edital
de tomada de preços, com as regras e condições de fornecimento
(fls. 30).
Igualmente considero irrelevante, sobretudo doze anos depois, a
discussão sobre ter sido o pagamento em títulos da dívida da Eletrobrás ou em dinheiro resultante de sua conversão; ainda assim,
os documentos de fls.44 comprovam a transferência dos títulos
pelo Banestes, para a prefeitura.
Trata-se de estabelecer se o contrato foi cumprido, com a efetiva
entrega dos blocos de concreto e se o pagamento foi, portanto,
devido.
Foram pagos à Construtora Rovabreu R$ 344.966,00, equivalentes a 53.213,19 obrigações da Eletrobrás, pelo fornecimento de
32.120 m2 de blocos de concreto, 5840 metros de guia préfabricada de concreto e 750 metros de tubos de concreto,
conforme nota fiscal nº 14513 (fl. 52), de 26/04/1996.
Documento intitulado “medição de fornecimento”, emitido pela
Construtora Rovabreu (fl. 52), registra que material fornecido, em
parte, está alocado no almoxarifado da PMP e o complemento à
disposição no pátio da indústria; quanto a esta última parte,
constituída por 24.000 m2 de blocos, a Construtora firmou
um termo de fiel depositário (fl. 54), se comprometendo a fazer
a entrega parcelada, conforme requisição da Prefeitura de Piúma.
Em outubro de 1998 a Secretaria de Transportes e Obras Públicas
realizou uma vistoria nas obras, constatando a execução de 29%
do objeto do convênio; além disso, a comissão de análise da prestação de contas aponta um rol de irregularidades de natureza formal, reproduzidas na Instrução Técnica Inicial da 4ª Controladoria
Técnica deste Tribunal (fls. 67-69).
Verifica-se ainda que o Município de Piúma moveu ação judicial
de depósito em face da Construtora Rovabreu em 30/12/1996, a
fim de obter o restante do material que ficou em depósito, tendo
em vista a ausência de atendimento das solicitações feitas pela
Prefeitura.
Pode-se observar, também, intensa atuação do Município no sentido de reaver seu crédito junto à contratada, inclusive com obtenção de acordo para substituição de 16.957 m2 de blocos de
cimento – quantidade não entregue e objeto da demanda
– por igual metragem de asfalto, conforme análise da proposta
feita pelo Secretário de Obras, Senhor Izaias Moreira Scherrer, que
demonstrou, com base em planilha de custos da Ufes, que o asfaltamento seria mais econômico para o Município (fl. 191).
Em audiência de instrução e julgamento perante o MM. Juiz da
Comarca de Piúma, em 24/08/1999, as partes em acordo pediram
a suspensão do processo por 90 dias, quando declararam que a
obra encontrava-se praticamente terminada, restando somente a
entrega de 2 mil metros de meio fio, sendo que as demais condições contratuais haviam sido cumpridas (fl.299). Posteriormente,
o Município solicitou a suspensão por mais 60 dias, uma vez que
estava sendo ultimada a entrega dos meio-fios (fl. 310).
Por fim, em 12 de março de 2001, o Município de Piúma, por seu
advogado, requereu ao Juízo da Comarca a extinção do processo,
uma vez que todas as condições contratuais pendentes haviam
sido cumpridas (fl.639).
Em sentença proferida no dia 1º de julho de 2003, o MM Juiz da
Comarca proferiu sentença nos seguintes termos:
Vistos, etc...
Homologo por sentença o acordo realizado entre as partes, conforme noticiado às fls. 150, pois aguardaram a suspensão para que
a obra fosse concluída e o autor confirmou o término da obra às
fls. 166, para que surta os seus efeitos legais e em consequência
julgo extinto o processo com julgamento de mérito na forma do
art. 269, inciso III do Código de Processo Civil.
Sem custa.
PRI e arquive-se.
Piúma, 1º de julho de 2003.
SEBASTIÃO MATTOS MOZINE
JUIZ DE DIREITO
Analisando toda a documentação, o Núcleo de Engenharia e Obras
entendeu que não foram encontrados elementos suficientes à
comprovação da execução e, por meio Instrução Técnica Inicial
ITI 730/2013 (fls.650-663), propôs a citação dos responsáveis
pelo suposto pagamento indevido de R$ 344.966,00, equivalentes
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a 233.438,50 VRTE.
Em face de novos documentos trazidos pelo senhor Walter Potratz,
o NEO manifestou-se por meio de Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 82/2015 (fls. 713 – 721), considerando, em síntese: I)
que a irregularidade aqui tratada seria a execução da obra
de pavimentação, II) que o pagamento adiantado foi temerário,
III) que o gestor foi moroso em atuar na cobrança à empresa, IV)
que não há documento que comprove o acompanhamento e a conclusão do contrato por intermédio do Judiciário, V) que não é possível inferir em fotos atuais (fls. 695-701) a realização de obra que
se iniciou há quase 20 anos, VI) que permanecem ausentes
documentos relacionados à comprovação de execução dos
serviços à época, como planilhas de medição atestadas pela
fiscalização, registro fotográfico do período, entre outros.
O Relator diverge do entendimento da área técnica, encampado
pelo Ministério Público de Contas, por observar inconsistências
na análise da comissão da Secretaria de Transportes, relativas a
exigências de documentos que não se aplicam ao convênio em
tela, como conciliação bancária e relatório de execução físico-financeira, eis que o convênio não se destinou à execução da obra,
mas sim, a ajudar financeiramente o Município na aquisição de
materiais, e que o recurso não foi em dinheiro, mas em títulos da
Eletrobrás custodiados pelo Banestes, os quais foram entregues
como pagamento à empresa vencedora do certame.
Além disso, o Relator destaca que o ressarcimento sugerido pelo
Núcleo de Engenharia deste Tribunal de Contas é pela totalidade
dos recursos, sem considerar declaração emitida pelos engenheiros fiscais de que 29% da obra encontravam-se executada, de
modo que, ainda que devido, corresponderia a no máximo, inexecução de 71% da obra, ou seja, 165.741,335 VRTE; e acresce a
dificuldade de comprovação da entrega do material, eis que passados mais de 20 anos a Avenida Beira Rio já se encontra com
pavimentação asfáltica sobre os blocos de concreto sextavados e
interligada à Rodovia do Sol.
O relator acolhe as alegações do ex-Prefeito sobre a adoção de
todas as providências administrativas e judiciais acerca do cumprimento do contrato pelo fornecedor, sendo substituídos os blocos de concreto sextavados, por pavimentação asfáltica, conforme
acordo judicial (fl. 689/690), resultando na execução completa da
obra, com conhecimento público e notório (fotos em fls. 695/701).
Por fim, o Relator aponta falha na formação da matriz de responsabilidade, por entender necessária a verificação, com base nos
elementos probatórios, da culpabilidade de cada agente público
que tenha contribuído para a concretização do dano ao erário e incorreto atribuir-se a responsabilidade a um único agente genericamente; e cita o art. 57, inciso I da Lei Complementar nº 621/2012,
que impõe a necessidade de se definir a responsabilidade pelo ato
imputado ao agente, seja ela decorrente de responsabilidade individual ou solidária.
Conclui o Relator que a instrução do feito não obedeceu a tais
regras e que também não é mais possível se corrigir a instrução
com elaboração da correta matriz de responsabilidade de todos os
agentes em razão dos fatos se referirem ao exercício de 1994, razão por que afasta a responsabilidade do gestor, visto que
os elementos mínimos necessários para atribuição de responsabilidade não se encontram precisamente delineados
nos autos, quais sejam a culpabilidade com a consequente
individualização da pena, relação precisa de causalidade
pelos fatos ensejadores da irregularidade.
2.1 Razões deste voto de vista
Inicio refutando a análise técnica contida na Instrução de Engenharia Conclusiva – IEC 82/2015, uma vez que não se trata neste
processo da execução da obra pública, mas do fornecimento de
blocos de concreto, conforme contrato com a empresa Construtora
Rovabreu. Não há que se falar em inexecução de obra, porque a
obra foi executada diretamente pela Prefeitura de Piúma.
Assim também, a execução de 29% (vinte e nove por cento) da
obra verificada pela Secretaria de Transportes, dizia respeito à
obra como um todo e não somente ao fornecimento dos blocos de
concreto.
Deve-se ter em mente ao analisar um processo como este, que
estamos tratando de um contrato em que houve um problema e
isto é fato consumado, considerando que a licitação ocorreu em
1994. A cláusula de pagamento foi estipulada de modo em que não
se garantiu a Administração e isto não pode ser modificado agora;
nem sancionados os responsáveis, dada a ocorrência da prescrição
administrativa.
Também peço vênia para discordar da fundamentação de voto do
Relator, uma vez que, se houvesse dano, a ausência da individualização das responsabilidades e nexos de causalidade não poderiam
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ser causa de seu afastamento, à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público, como tenho sustentado em meus votos
nesta Câmara e no Plenário.
Mesmo porque, a formação das matrizes de responsabilidade seria
providência simples e óbvia, bastando esclarecer quem autorizou
os pagamentos e quem recebeu e não entregou.
Embora discorde da fundamentação do voto do Relator, concordo
com sua conclusão, no sentido de afastar a irregularidade
por outra razão, que é a execução do contrato, reconhecida
em acordo judicial homologado por sentença do MM. Juízo Cível da
Comarca de Piúma.
Não me alinho com o entendimento do Núcleo de Engenharia e
considero que há farta documentação nos autos demonstrando o
empenho da Administração Municipal em cobrar da contratada o
adimplemento do contrato, conforme já mencionei neste voto. Discordo também quanto à ausência de documentação mencionada
em suas conclusões, eis que planilhas de medição seriam exigíveis
para comprovar a execução das obras, o que não é objeto deste
processo.
Neste sentido, entendo que, ao contrário do que entende o Núcleo
de Engenharia, o Município de Piúma, titular do direito objeto de
ação judicial, reconheceu judicialmente a satisfação desse direito e
a consequente extinção do processo que movia face à contratada,
Construtora Rovabreu, uma vez que todas as condições contratuais pendentes haviam sido cumpridas (fl.639).
A prova máxima e irrefutável deste fato é a sentença judicial que
homologou o acordo entre as partes e julgou extinto o processo.
Assim, entendo que não há dano ao erário remanescente do contrato entre o Município de Piúma e a Rovabreu Mineração Ltda.,
razão pela qual voto pelo afastamento da irregularidade.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais,
com fulcro no artigo 82 e seu parágrafo 1º da Resolução 261/2012
VOTO, divergindo da Instrução de Engenharia Conclusiva 82/201,
Instrução Técnica Conclusiva 602/2016 e manifestação Ministério
Público de Contas; acompanhando o Relator quando à conclusão,
embora divergindo parcialmente dos fundamentos de seu voto,
no sentido de que esta Câmara afaste a irregularidade e julgue
REGULAR a Prestação de Contas do Convênio nº 7641/1996 firmado entre a Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas – SETOP e o Município de Piúma, sob a responsabilidade dos
Senhores Valter Luiz Potratz, então Prefeito Municipal, e Fernando
Augusto Barros Bettarello, então Secretário de Obras da SETOP,
bem como da pessoa jurídica Rovabreu Mineração Ltda., dandolhes a devida quitação.
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA MANIFESTAÇÃO DO ENTÃO RELATOR:
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA – Sr. Presidente, já prolatei voto no sentido de acolher
a preliminar de prescrição da pretensão punitiva, o item 2, dessa
decisão, afastando, em face das razões então despendidas o indicativo de irregularidade do item 2, também da decisão, Instrução
Técnica de Engenharia 82/2015, se ultrapassada a preliminar de
ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, que seria o afastamento do ressarcimento de duzentos e trinta e três mil VRTE,
em face de execução de serviço que não teriam sido confirmado,
gerando o pagamento indevido. Sobreveio o pedido de vista de
V.Exa., estou retornando a palavra, Presidente.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – Solicitei vista desse processo, que trata de prestação de conta de convênio, 7641/1994, Secretaria de
Obras e Transporte do Município de Piúma, da relatoria do conselheiro Marco Antonio. O infirmado convênio teve por objetivo apoio
financeiro para execução das obras de pavimentação com blocos
de concreto sextavados, na Av. Beira Rio, com área de trinta e
dois mil metros quadrados, os recurso financeiro foram repassados
com obrigações da Eletrobrás, emitidas em 1994, com vencimento
em 2004, custodiadas pelo Banestes. O município de Piúma contratou por meio do processo licitatório a empresa Rovabreu Mineração Ltda. para aquisição dos trinta e dois mil metros quadrados
de blocos de concreto para execução da obra, o convênio foi apartado da prestação de contas anual da Secretaria de Transporte e
Obras por Decisão TC 2047/1999, e analisada inicialmente pela
4ª Controladoria Técnica que formulou questionamento atendido
pelos responsáveis que trouxeram esclarecimentos e novos documentos. A 9ª Controladoria Técnica proveriu Manifestação Técnica
Preliminar 857/2008, no sentido de ser notificada a administração
municipal de Piúma para apresentação de novos esclarecimentos
e documentos. Após reiteradas notificações, inclusive com aplicação de multa, o então prefeito de Piúma, sr. José Ricardo Pereira,
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atendeu a decisão deste Tribunal, encaminhando o processo ao
Núcleo de Engenharia e Obras Públicas. Foi elaborada a Instrução
Técnica Inicial 730/2013, considerando indevidos os pagamentos
e opinando pela citação dos agentes responsáveis. Citados e apresentadas as justificativas o sr. Valter Potratz e considerados revéis
os demais. Foi elaborada a Instrução de Engenharia Conclusiva
82/2015 no sentido de considerar indevido o pagamento equivalente a duzentos e trinta e três mil VRTEs. A ITC 602/2016 do NEC
argui, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, ressalvado o
dano ao erário e, no mérito, acompanha a Instrução de Engenharia 82/2015. O Ministério público de contas acompanha a área
técnica. O eminente relator proferiu o voto no sentido de afastar
a irregularidade relativa ao pagamento indevido, em razão de inconsistências das análises técnicas, tanto da Secretaria de Estado
quanto deste Tribunal de Contas, além de falhas na formulação da
matrix de responsabilidade dos agentes. Com o pedido de vista,
vieram os autos a este Gabinete. É o sucinto relatório. (LEITURA).
Estou concordando com o relator com relação à conclusão, entendendo que há fartas provas documentais nos autos no cumprimento do acordo, inclusive, com homologação judicial da sentença. Divergindo, parcialmente, do relator com relação à fundamentação.
Face as divergências, é o voto, devolvo a palavra ao relator.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA – Sr. Presidente, felicito o trabalho realizado por V.Exa.,
bem exaustivo, e só queria alertar que, de fato, não há divergência. Quanto as conclusões de V.Exa., também, fiz constar do
meu voto que a obra, em meu entendimento, comprovadamente,
estava por executada, inclusive com promoção de determinação
de diligência “in loco” que demonstrado está que esta interligada
até, inclusive, a Av. Beira Rio, enquanto interligada, com pavimentação asfáltica sobre os blocos de concretos sextavados. Mas, de
qualquer maneira, para que não haja nenhuma dúvida quanto a
convergência, vou acolher as ponderações de V.Exa. e de maneira
clara fazer constar como parte da motivação para ficar claro, porque lembro bem que em discussão com a assessoria, discutimos,
inclusive, sobre homologação judicial por sentença desse acordo
entre a municipalidade e a empresa. Então, Sr. Presidente, entendo que não há divergência, a punibilidade está afastada pela
prescrição e quanto ao potencial com esse ressarcimento, entendo
que estamos por convergir, afastando a irregularidade pela regularidade. Em face disso, retorno a palavra a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – Havendo divergência em relação a área
técnica e ao Ministério Público, coloco o processo em discussão.
Em votação, Conselheiro Rodrigo?
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN – Acompanho.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – Devolvo a palavra a Conselheira Márcia.
(FINAL)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3704/1999,
ACORDAM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
dez de agosto de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos
do voto do então relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Afastar, pelas razões antes expendidas, o indicativo de irregularidade tratado no item 2 do voto do então relator (item 2.1.1
– Instrução de Engenharia Conclusiva - IEC nº 82/2015), se ultrapassada a preliminar de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva antes acolhida, bem como o ressarcimento dele decorrente,
no valor equivalente a 233.438,50 VRTE’s;
2. Julgar regular a Prestação de Contas do Convênio nº
7641/1996 firmado entre a Secretaria de Estado dos Transportes e
Obras Públicas – SETOP e o Município de Piúma, sob a responsabilidade dos senhores Valter Luiz Potratz e Fernando Augusto Barros
Bettarello, bem como da pessoa jurídica Rovabreu Mineração Ltda,
dando-lhes a devida quitação;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, a conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora nos termos
do artigo 86, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, e o conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente, ainda, o
dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas
em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 10 de agosto de 2016.
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora nos termos do artigo 86, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-887/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO -TC-3927/2015
JURISDICIONADO -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IÚNA
ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS -ANDRÉIA FLORINDO DE ALMEIDA OLIVEIRA,
EDER BATISTA DE MELO, EDNA MARIA DE MELO NUNES E ROGÉRIO CRUZ SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE IÚNA, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade dos senhores EDER BATISTA DE MELO, Responsável no período de 01/01 à 02/07/2014, e ANDREIA FLORINDO DE ALMEIDA OLIVEIRA, Responsável no período de 03/07
à 31/12/2014.
Nos termos do Relatório Técnico n. 177/2016 (f. 41/49) e da
Instrução Técnica Conclusiva n. 1679/2016 (f. 50), a área
técnica opinou pela REGULARIDADE da Prestação de Contas,
uma vez que as demonstrações contábeis representaram adequadamente a posição orçamentária, financeira e patrimonial da entidade, quanto aos aspectos relevantes.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f.54, da lavra do
Procurador Luciano Vieira, acompanhou a manifestação técnica.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85 da
Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a área técnica e
o Ministério Público de Contas, VOTO pela REGULARIDADE da
Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE IÚNA, referente ao exercício de 2014, dando-se quitação
aos responsáveis, EDER BATISTA DE MELO e ANDRÉIA FLORINDO DE ALMEIDA OLIVEIRA.
ARQUIVE-SE, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3927/2015,
ACORDAM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quatorze de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, julgar regular a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de
Saúde de Iúna, sob a responsabilidade do senhor Eder Batista de
Melo e da senhora Andréia Florindo de Almeida Oliveira, relativa ao
exercício de 2014, dando-lhes a devida quitação, arquivando-se
os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Domingos Augusto Taufner, no exercício da presidência, a
conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, e o
conselheiro convocado Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o
dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas
em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 14 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Convocado
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Página 36

[Outras Decisões - 1ª Câmara]
DECISÃO – 1ª CÂMARA 02809/2016-4
PROCESSO TC-05680/2016-8
Responsável: Ricardo de Azevedo Favarato
EMENTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1°
BIMESTRE DE 2016 – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA – ALERTAR – RECOMENDAR – ARQUIVAR
A EXMO. SRª. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se do RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, relativo ao 1º BIMESTRE DE 2016, da PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONTANHA, sob a responsabilidade do senhor
RICARDO DE AZEVEDO FAVARATO, Prefeito Municipal.
Na Instrução Técnica Inicial n. 740/2016 (f. 3/4), a SecexContas sugere a emissão de PARECER DE ALERTA, em razão do
descumprimento da META BIMESTRAL DE ARRECADAÇÃO.
Pelo exposto, com fundamento no art. 59, § 1º, inciso I, da LRF,
VOTO pela emissão de ALERTA, encaminhando-se cópia da manifestação técnica ao responsável. RECOMENDO, ainda, que o gestor atente para a possibilidade de ocorrência das situações previstas no caput do art. 9° da Lei Complementar n. 101/2000.
Cientifique-se o Ministério Público de Contas e, após, arquive-se.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 5680/2016,
DECIDEM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e oito de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas:
1. Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Montanha, referente ao 1º bimestre de 2016, por não ter alcançado a meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2. Recomendar ao gestor que atente para a possibilidade de ocorrência das situações previstas no caput do artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 2016.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO – 1ª CÂMARA 02822/2016-1
PROCESSO TC-05669/2016-1
Responsável: Maria Emanuela Alves Pedroso
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
1° BIMESTRE DE 2016 – JURISDICIONADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO – ALERTAR – RECOMENDAR
– ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO
relativo ao 1º bimestre de 2016, da Prefeitura de Alto Rio
Novo, sob a responsabilidade da Sra. Maria Emanuela Alves
Pedroso.
Acolho a manifestação da Secretaria de Controle Externo de Contas
– Secex Contas, consubstanciada na Instrução Técnica Inicial
nº 744/2016 (fls. 3), no sentido de que este Tribunal emita o
PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao art. 59, § 1º, inciso I, da
LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução Técnica acima
mencionada.
Recomendo, ainda que o gestor adote as medidas constantes na
LC 101/2000, especialmente aquelas previstas no caput do art. 9°,
in verbis:
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização
da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas
Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes,
limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
Dê-se ciência à interessada dos termos desta decisão.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 5669/2016,
DECIDEM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
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vinte e oito de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun:
1. Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Alto Rio Novo,
referente ao 1º bimestre de 2016, por não ter alcançado a meta
prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2. Recomendar ao gestor que adote as medidas as previstas nos
artigos 9º da Lei Complementar nº 101/2000.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 2016.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO – 1ª CÂMARA 02828/2016-7
PROCESSO TC-05677/2016-6
Responsável: Claudia Martins Bastos
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
1° BIMESTRE DE 2016 – JURISDICIONADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO – ALERTAR –
RECOMENDAR – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO,
relativo ao 1º bimestre de 2016, da Prefeitura de Dores do Rio
Preto, sob a responsabilidade da Sra. Claudia Martins Bastos.
Acolho a manifestação da Secretaria de Controle Externo de Contas
– Secex Contas, consubstanciada na Instrução Técnica Inicial
nº 748/2016 (fls. 3), no sentido de que este Tribunal emita o
PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao art. 59, § 1º, inciso I, da
LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução Técnica acima
mencionada.
Recomendo, ainda que o gestor adote as medidas constantes na
LC 101/2000, especialmente aquelas previstas no caput do art. 9°,
in verbis:
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização
da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas
Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes,
limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
Dê-se ciência à interessada dos termos desta decisão.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 5677/2016,
DECIDEM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e oito de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun:
1. Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Dores do Rio
Preto, referente ao 1º bimestre de 2016, por não ter alcançado a
meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2. Recomendar ao gestor que adote as medidas as previstas nos
artigos 9º da Lei Complementar nº 101/2000.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 2016.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente

[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-851/2016 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-1984/2010
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO
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CANNÃ
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA
RESPONSÁVEL - MARCOS GERALDO GUERRA
ADVOGADO - RUI DE SOUZA ANDRADE (OAB/ES Nº 2.172)
EMENTA: FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA – ACOLHER PARCIALMENTE AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS – APLICAR
MULTA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO
Tratam os autos de auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria Ordinária nº 35/2010 (fls. 01/04) e Plano e Programa de Auditoria Ordinária de Engenharia 45/2010 (fls. 05/07),
referente ao exercício de 2009, cuja gestão foi de responsabilidade
do senhor Marcos Geraldo Guerra.
Dos trabalhos resultou o Relatório de Auditoria RA-O 38/2010 (fls.
08/30) em que foram identificados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI 916/2011
(fls. 580/599), nos termos da qual foi prolatada a Decisão Preliminar TC 679/2011 (fl. 608), promovendo-se a citação do responsável, senhor Marcos Geraldo Guerra – Prefeito Municipal para
apresentação de justificativas e documentos no prazo de 30 dias
improrrogáveis.
Devidamente citado, o responsável apresentou justificativas tempestivas às fls. 614/637.
Foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC - para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva, em atendimento ao artigo 66, inciso III, alínea
h, do Regimento Interno deste Tribunal à época - (Resolução TC
182/2002), às fls. 1035/1064.
Em seguida, foram os autos encaminhados ao ilustre membro do
Ministério Público Especial de Contas, que exarou parecer às fls.
1068/1074.
Assim vieram aos autos a esse Gabinete.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Em sede de Instrução Técnica Inicial, por meio da ITI 916/2012, às
fls. 580/599, foram apontadas, com base no relatório de Auditoria,
os seguintes indícios de irregularidade:
1 – SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA A APAE E O CENTRO DE
APOIO INFANTO JUVENIL “CANAÃ”:
1.1 – Ausência de Relatórios Mensais de Execução FísicoFinanceira.
Infringência à alínea “b”, do inciso “I”, da cláusula terceira dos termos de convênio nº 002 e 005/2009;
1.2 – Ausência de Análise das Prestações de Contas.
Infringência à alínea “d”, do inciso “II”, da cláusula terceira dos
instrumentos de convênio nº 002 e 005/2009;
1.3 – Ausência de Apresentação do Relatório Técnico Conclusivo.
Infringência à alínea “e”, do inciso “I”, da cláusula terceira dos instrumentos de convênio nº 002 e 005/2009;
1.4 – Ausência de Fiscalização do Objeto Pactuado.
Infringência à alínea “a”, do inciso “II”, da cláusula terceira, c/c
cláusula sétima dos instrumentos de convênio nº 002 e 005/2009;
2 – CONTRATAÇÃO DE OSCIP PARA OPERACIONALIZAÇÃO
DOS PROGRAMAS DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA
– PACS E PSF:
2.1 – Contratação Indireta de Profissionais da Saúde por
meio de pessoa interposta – ausência de concurso público.
Infringência ao artigo 37, II, da Constituição Federal;
2.2 –Contratação irregular de agentes comunitários de saúde.
Infringência ao disposto no artigo 198, §§ 4º e 5º, da CF e artigos
2º e 9º da Lei Federal nº 11.350, de 05/10/06;
3 – FRACIONAMENTO DE MODALIDADE LICITATÓRIA –
CONVITES NºS 10 E 32/2009:
Infringência ao art. 23, § 5º, da Lei Federal nº 8.666/93;
4 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009 – LOCAÇÃO DE VEÍCULO:
4.1 – Desclassificação Indevida de proposta – ofensa ao
princípio da economicidade.
Infringência ao artigo 37 da Constituição Federal
5– CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR:
5.1 – Ausência de planejamento – demora na realização de
certame licitatório
Infringência ao artigo 2º da Lei Federal nº 8.666/93.
Citado o responsável, após a apresentação de suas justificativas,
foram mantidas as seguintes irregularidades, de acordo com a área

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 10 de outubro de 2016
técnica competente, por meio da Instrução Técnica Conclusiva –
ITC 2521/2013, às fls. 1035/1064:
1. Ausência de Relatórios Mensais de Execução Físico-Financeira (Item 2.1 da ITC)
Base legal: alínea “b”, do inciso “I”, da cláusula terceira dos termos de convênio nº 002 e 005/2009.
2. Ausência de Análise das Prestações de Contas (Item 2.2
da ITC)
Base legal: à alínea “d”, do inciso “II”, da cláusula terceira dos
instrumentos de convênio nº 002 e 005/2009.
3. Ausência de fiscalização do objeto pactuado (Item 2.4 da
ITC)
Base legal: alínea “a”, do inciso “II”, da cláusula terceira, c/c cláusula sétima dos instrumentos de convênio nº 002 e 005/2009.
4. Contratação Indireta de Profissionais da Saúde por meio
de pessoa interposta – ausência de concurso público (Item
2.5 da ITC)
Base legal: artigo 37, inciso II da Constituição Federal de 1988;
5. Contratação irregular de Agentes Comunitários da Saúde
(Item 2.6 desta ITC)
Base legal: artigo 198, §§ 4º e 5º, da CF e artigos 2º e 9º da Lei
Federal nº 11.350/06;
6. Fracionamento de modalidade licitatória (Item 2.7 da ITC)
Base legal: artigo 23, § 5º, da Lei Federal nº 8.666/93;
7. Ausência de Planejamento – demora na realização de certame licitatório (Item 2.9 desta ITC)
Base legal: artigo 2º da Lei Federal nº 8.666/93;
No que se refere à ausência de relatórios mensais de execução físico-financeira, foi infringida a alínea “b”, do inciso “I”, da
cláusula terceira dos termos de convênio nº 002 e 005/2009, pois
conforme menciona a equipe de auditoria,
“Dentre os dispositivos estabelecidos pelos instrumentos de convênio nº 002/2009 e 005/2009, verificou-se que a alínea “b”, do
inciso “I”, da cláusula terceira de ambos instrumentos definiu como
obrigação das convenentes (APAE e CAIJUC), a apresentação de
um “Relatório de Execução Físico-financeiro”, demonstrando o
cumprimento das etapas referentes a cada parcela de recursos liberada, em tempo capaz de permitir a oportuna liberação da parcela seguinte pela concedente (Prefeitura).
Ocorre, entretanto, que não consta nos autos dos processos em
exame o cumprimento desta obrigação por parte das convenentes,
assim como, não há qualquer manifestação da Administração Municipal no sentido de cobrança junto à APAE e ao Centro de Apoio
Infanto Juvenil Canaã, do cumprimento desta obrigação, motivo
pelo qual cumpre ao gestor responsável apresentar suas justificativas”.
O defendente, por sua vez, apresentou como justificativas que a
Prestação de Contas é trimestral e, por conter toda a informação
sobre movimentação financeira, não se fez a exigência do relatório
mensal.
Contudo, assevera a área técnica que:
“Em sede de análise, vale afirmar que há descumprimento do dispositivo do Termo de Convênio, que é direto, claro, expresso e
vinculativo. Ou seja, é dada uma condição para que seja realizado
o repasse subsequente, porém, os repasses foram realizados mesmo que tal condição não fosse cumprida.(...). Vale ressaltar que o
relatório de execução físico-financeira é instrumento de controle
do Ente Público, para que seja comprovada a correta aplicação
dos recursos repassados. Tamanha sua importância, que o repasse
subsequente tem como condição o envio de tal Relatório”.
Reforçando tal posição, traz a lume a área técnica o entendimento
do Tribunal de contas da União, no sentido de que a aferição do
cumprimento das metas, na dimensão física e financeira, serve
como complemento para aferição da aplicação dos recursos de forma avençada, senão veja-se:
Acórdão 2742/2008 - Segunda Câmara (Rel. Min. Ubiratan Aguiar
na Sessão de 05/08/2008, DOU 07/08/2008)
17. A aferição do cumprimento das metas de um Convênio comporta a avaliação de, pelo menos, dois critérios, ou duas dimensões,
a relembrar, a dimensão física e a dimensão financeira. Não basta
que a verba conveniada tenha sido aplicada em consonância com
o que prescrevem as normas do Direito Financeiro, mas é preciso, também, que a aplicação seja feita precisamente no objeto
acordado entre as partes, respeitando os padrões quantitativos e
qualitativos do que foi avençado. (...)
19. Todavia, no que tange ao aspecto material da execução dos
recursos, consubstanciado na efetiva comprovação da execução física do objeto, esta materializada em documentos que atestassem
a realização dos cursos de capacitação e treinamento, nada foi
trazido.
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No que tange à ausência de análise das prestações de contas,
foi desrespeitada a alínea “d”, do inciso “II”, da cláusula terceira
dos instrumentos de convênio nº 002 e 005/2009, na medida em
que ressalta a equipe de auditoria:
“Constatou-se que os instrumentos de convênio nº 002 e 005/2009
estabeleceram como obrigação da concedente (Prefeitura), dentre
outras, a de analisar e aprovar as prestações de contas dos recursos transferidos por força dos instrumentos de convênio. O texto
da alínea “d”, do inciso “II”, da cláusula terceira, ao dizer “analisar
e aprovar as prestações de contas” na verdade quis dizer apenas
“apreciar as prestações de contas”, pois a aprovação ou a reprovação das prestações de contas seria determinada em função dos
documentos apresentados pelas conveniadas.
Quanto a esta obrigação imposta pelos instrumentos de convênio, não foi identificada nos autos dos processos nº 2.303/2008
(Subvenção Centro de Apoio Infanto Juvenil Canaã - CAIJUC) e nº
2.266/2008 (APAE), qualquer manifestação da Administração indicando que houve uma apreciação das prestações de contas apresentadas por estas instituições.
Compete ao gestor responsável justificar o descumprimento das
obrigações contidas na alínea “d”, do inciso “II”, da cláusula terceira, dos instrumentos de convênio nº 002 e 005/2009”.
O responsável, todavia, alegou que a instrução técnica inicial menciona como descumprimento das exigências dos convênios com
as referidas entidades a ausência da analise das prestações de
contas, informando que as prestações de contas foram analisadas
pelo setor encarregado e encaminhadas ao Prefeito Municipal para
homologação.
Todavia, ressalta a área técnica que:
“Em sede de análise, de fato, não foram trazidos aos autos elementos capazes de elidir a irregularidade apontada. Em se tratando do
dever de prestar contas, atribuído ao gestor público, caberá a este
constituir os fatos alegados, dada a inversão do ônus da prova que
se institui por força da situação de gerência de recursos públicos.
O Supremo Tribunal Federal sempre se posicionou no sentido de
caber ao administrador público provar que não cometeu as irregularidades, para só depois examinar o mérito propriamente das
suas alegações:
‘Em Direito Financeiro, cabe ao ordenador de despesas provar que
não é responsável pelas infrações, que lhe são imputadas, das leis
e regulamentos na aplicação do dinheiro público.’ (MS 20.335/DF,
Relator Min. MOREIRA ALVES, DJU 25/2/1983).
Destarte, há evidente inversão do ônus da prova no âmbito da
comprovação de aplicação dos recursos públicos”.
No que concerne à ausência de fiscalização do objeto pactuado, foi maculada alínea “a”, do inciso “II”, da cláusula terceira, c/c
cláusula sétima dos instrumentos de convênio nº 002 e 005/2009,
na medida em que, conforme assevera a equipe de auditoria:
“Na alínea “a”, do inciso “II”, da cláusula terceira dos instrumentos
de convênio nº 002 e 005/2009, consta, como obrigação da concedente, a orientação, supervisão e fiscalização dos trabalhos conveniados, cabendo-lhe especificamente acompanhar as atividades a
serem executadas, verificando a exata aplicação dos recursos disponibilizados para a consecução do objeto conveniado, bem como,
avaliar os resultados obtidos.
A cláusula sétima dos mencionados instrumentos também estabelece como obrigação da concedente o acompanhamento da execução do convênio, com avaliação técnica relativa à aplicação dos recursos públicos disponibilizados, a fim de verificar a correta aplicação dos mesmos bem como o atingimento dos objetivos pactuados.
Não foi identificado nos autos dos processos nº 2.303/2008 (Subvenção Centro de Apoio Infanto Juvenil Canaã - CAIJUC) e nº
2.266/2008 (APAE) quaisquer documentos que comprovassem a
atuação da Administração Municipal na orientação, supervisão e
fiscalização dos convênios nº 002 e 005/2009. Não se constatou a
existência de relatórios ou quaisquer outros documentos emitidos
pela Prefeitura avaliando tecnicamente a aplicação dos recursos
públicos disponibilizados e os resultados obtidos.
Cabe ao gestor apresentar suas justificativas pelo descumprimento
das obrigações impostas pelo instrumento de convênio objeto de
relato neste tópico”.
O defendente, por seu turno, afirma que Embora não tenha sido
apresentado para a equipe de auditoria desta Corte de Contas,
relatório formal das etapas da execução do convênio, porque considerando os serviços prestados por ambas as entidades o termo
em analise foi plenamente executado e fiscalizado, principalmente
pelos munícipes usuários que foram servidos ao longo de muitos
anos, inclusive no exercício de 2009, e que quanto aos resultados
obtidos com a aplicação dos recursos recebidos da concedente,
podem ser verificados in loco, como poderiam ter feito a equipe
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auditora pela ocasião da auditoria realizada no município, como
poderiam comprovar os resultados e o trabalho das instituições
convenentes.
Porém, conforme bem aduz a área técnica:
“A fiscalização dos convênios, bem como de qualquer recurso público, é de responsabilidade do gestor, por meio de controle interno
competente. Trata-se de disposição constitucional:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta
e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária.
O processo de fiscalização, por parte do poder concedente, não é
substituído pela aprovação ou não dos usuários do serviço, visto
que os pontos observados vão além da contrapartida por parte do
conveniado – o serviço em si – envolvendo análise das despesas,
eficiência e eficácia na prestação do objeto, entre muitos outros,
que um usuário não é capaz de fiscalizar”.
No que pertine à contratação indireta de profissionais da saúde por meio de pessoa interposta – ausência de concurso
público, foi desrespeitado o artigo 37, inciso II da Constituição
Federal de 1988, pois, segundo a equipe de auditoria:
“Pela natureza e relevância dos programas operacionalizados pela
OSCIP percebe-se que seu objeto se concentra, principalmente,
na gestão de pessoal para os programas PACS e PSF. Ocorre que
essa gestão de pessoal, sendo realizada de forma indireta, vai de
encontro ao que estabelece a Constituição Federal em seu artigo
37, II, que abaixo transcrevemos: (...)
O texto constitucional em destaque condiciona a investidura em
cargo ou emprego público à prévia aprovação em concurso público,
o que não ocorreu no caso em comento, com a contratação dos
profissionais para atuarem nas equipes do PSF – Programa Saúde
da Família, uma vez que estas contratações se deram de forma
indireta, por intermédio da mencionada OSCIP.
Cabe ao gestor responsável apresentar suas justificativas quanto
à ausência de contratação direta, mediante concurso público, dos
profissionais para integrarem as equipes do PSF – Programa Saúde
da Família”.
O defendente alega que como análise jurídico-processual foi tomada como base o entendimento proferido pelo Tribunal de Contas da
União, que reiteradas vezes tem considerado legal a contratação
indireta de agentes comunitários de saúde e demais profissionais
das equipes de saúde de família, mediante a celebração de contrato de gestão com organização social ou termo de parceria com
organizações da sociedade civil de interesse público.
Todavia, ressaltou a área técnica que:
“(...) deve-se deixar claro que as Cortes de Contas não se submetem ao Tribunal de Contas da União, não sendo este último uma
instância superior aos tribunais de contas estaduais e municipais.
Não há hierarquia entre os Tribunais de Contas, sendo órgãos de
Entes Federativos distintos.
(...) as terceirizações, como notório, são admitidas apenas para as
atividades-meio da Administração Pública. Ou seja, toda e qualquer terceirização que alcance uma atividade-fim de órgão ou entidade da Administração Pública é considerada ilícita.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Contas é pacífica em
afirmar a irregularidade nas contratações de mão-de-obra para realização de atividades-fim, como exemplo o acórdão TC 178/2012
e acórdão TC 196/2012.
Em relação à contratação de agentes para execução do Programa Saúde da Família - PSF, é pacífico o entendimento em outras
Cortes de Contas, que se trata de atividade fim, não permitindo a
contratação indireta de mão-de-obra.
(...) O Tribunal de Contas da União pautou-se de forma objetiva
quanto à vedação da terceirização destas atividades, como se vê
no Acórdão 2.572/2011 – Plenário, de relatoria do Min. Raimundo
Carreiro, na Sessão de 23/05/2012:
(...) somente efetive as contratações de seus Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias nas formas
previstas na Lei n. 11.350/2006, observando, com a devida acurácia, as disposições contidas nos seus artigos 1º, 8º, 9º e 16, em
especial a vedação para a terceirização e a contratação temporária
dessas atividades fora das hipóteses legais ali previstas, além de
atentar para o disposto no artigo 2º, parágrafo único, da Emen-
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da Constitucional 51/2006, caso os agentes, contratados de forma
indireta, não tenham sido submetidos a processo seletivo prévio.
Pode-se concluir tal análise da seguinte forma: as decisões do TCU
não são vinculativas aos outros Tribunais de Contas, não havendo
hierarquia entre estes; e as terceirizações de atividades-fim, inclusive de agentes da saúde, são irregulares, afrontando o princípio
constitucional do concurso público”.
No que concerne à contratação irregular de agentes comunitários da saúde, foi ferido o artigo 198, §§ 4º e 5º, da CF e
artigos 2º e 9º da Lei Federal nº 11.350, de 05/10/06, na medida
em que constatou a equipe de auditoria que:
“Semelhante às contratações para o PSF, os Agentes Comunitários
de Saúde foram contratados indiretamente pela Administração Municipal, através da ORDESC, para prestarem serviços no exercício
de 2009.
Quanto aos Agentes Comunitários de Saúde, a Constituição Federal
dispõe que tais contratações devem ser realizadas através de processo seletivo público. Vejamos os textos dos §§ 4º e 5º, do artigo
198, in verbis: (...)
A lei referida no § 5º do art. 198, da Constituição Federal é a Lei
Federal nº 11.350, de 05/10/06, que o regulamenta, dispõe sobre
o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do
art. 2o da Emenda Constitucional no 51, de 14 de fevereiro de
2006, e dá outras providências, estabelecendo em seu art. 2º: (...)
Nesse diapasão percebeu-se, claramente, a necessidade de existência de vínculo direto entre os agentes comunitários de saúde e
o órgão ou entidade da administração pública contratante, o que
não foi observado pelo município sub examine.
Cabe, ainda, analisar tal assunto no que tange ao art. 9º, da mesma lei, que diz: (...)
Deste modo, além da necessidade das contratações de forma direta, a administração tem o dever de realizá-las precedida do devido
procedimento seletivo, na forma da legislação acima exposta.
Por todo o exposto, resta demonstrado o descumprimento ao artigo 198, §§ 4º e 5º da Carta Maior, bem como, aos artigos 2º e
9º, da Lei Federal nº 11.350, de 05/10/06, merecendo o fato ser
justificado pelo ordenador de despesas”.
O responsável alega que a Lei Complementar Estadual n. 564/2010,
é a lei estadual que versa sobre a possibilidade de termos de parceria e contratos de gestão do Governo do Estado do Espírito Santo
e OSCIP, que inclusive estabeleceu parceria junto a este importante braço do terceiro setor, e que sendo assim, por tratar de natureza constitucional concorrente (estado e município), e a partir do
momento em que existe previsão legal para se estabelecer termo
de parceria, não há motivos para manter o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no que diz respeito à
contratação indireta por meio de OSCIP’s.
Todavia, assevera a área técnica que:
“(...) a Lei Complementar citada é do ano de 2010 e o contrato em
voga é do exercício de 2009, sendo assim, não há que se falar em
aplicação retroativa.
Sobre a contratação de agentes comunitários de saúde, observa-se que a Lei 11.350/06 dispõe acerca das atividades dos
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a referida Lei possui
âmbito nacional, uma vez que é dirigida a todos os entes da federação, inclusive aos Municípios, conforme podemos observar dos
artigos 2º, 4º, 6º, § 2º e 9º, parágrafo único da Lei 11.350/06.
(...) Quanto à forma de contratação dos Agentes Comunitários de
Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, o art. 9º, caput
da Lei nacional 11.350/06, seguindo determinação do § 4ª do art.
198 da CRFB/88, dispõe que será realizada por meio de processo
seletivo público, não conferindo qualquer abertura para que esta
regra geral pudesse ser excepcionada pela legislação dos demais
entes federativos (Estados e Municípios).
(...) O art. 16 da Lei 11.350/06, por sua vez, veda a utilização
de contratação temporária, por meio de processo seletivo simplificado, ou terceirizada para o desempenho das funções de agente
tratadas na lei, salvo no caso de surtos endêmicos.
(...) Desta feita, cumpre esclarecer que o processo seletivo público, tratado no § 4º do art. 198 da CRFB/88 e no art. 9º da Lei
11.350/06, refere-se a contratações com caráter permanente, isto
é, por prazo indeterminado através do regime celetista (em regra),
haja vista que os profissionais são contratados para desempenharem atividade essencial e permanente da municipalidade na área
da saúde.
Este caráter permanente das funções exercidas pelos Agentes Comunitários de Saúde e pelos Agentes de Combate às Endemias,
contratados por meio de processo seletivo público, pode ser fa-
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cilmente aferido pelo plano de carreira que consta no anexo da
Lei 11.350/06, o qual seria incompatível com o desempenho de
funções de caráter temporário, bem como em razão do fato de a
referida lei não ter estipulado prazo para as contratações, como
fez, em seu art. 4º, a Lei 8.745/93, que trata das contratações
temporárias em âmbito federal. Além do mais, como dito acima, a
própria Lei 11.350/06, em seu art. 16, veda expressamente a utilização de contratação temporária para o desempenho das funções
nela tratadas”.
No que se refere ao fracionamento de modalidade licitatória,
foi infringido o artigo 23, § 5º, da Lei Federal nº 8.666/93, na medida em que relata a equipe de auditoria que:
“Da análise dos procedimentos licitatórios em comento, constatouse que, através do convite nº 10/2009, a administração adquiriu
materiais de construção no valor de R$ 53.502,40 (cinquenta e
três mil, quinhentos e dois reais e quarenta centavos) e através
do convite nº 32/2009, o montante de R$ 59.770,81 (cinquenta e
nove mil, setecentos e setenta mil e oitenta e um centavos), caracterizando indício de fracionamento de modalidade licitatória. (...)
O fracionamento se caracteriza quando se divide a despesa para
utilizar modalidade de licitação inferior à recomendada pela legislação para o total da despesa, ou para efetuar contratação direta.
(...)
No caso em apreço, percebeu-se que a administração realizou dois
procedimentos licitatórios sob a modalidade “Convite”, para o mesmo objeto, qual seja, a aquisição de materiais de construção, cujo
somatório totalizou R$ 113.273,21 (cento e treze mil, duzentos e
setenta e três reais e vinte e um centavos). Neste caso, deveria ter
adotado uma modalidade compatível com o valor adquirido, uma
vez que o planejamento das despesas públicas deve obedecer ao
princípio da anualidade do orçamento”.
O defendente alega que o processo administrativo 250/2009, devidamente instruído com projetos e planilhas de preços foi encaminhado ao setor de licitação para a abertura do Processo Licitatório
na modalidade referida dando origem ao Convite n. 10/2009 a realizar-se no dia 10/03/2009, totalizando R$ 53.506,00 (cinquenta
e três mil, quinhentos e seis reais). Além disso, considerando o
sucesso obtido com a execução dos serviços referente ao Convite
10/2009, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitou a aquisição de materiais para a realização de serviços básicos
como a construção das redes de captação de águas pluviais e rede
de esgotos nas ruas Itália e final da Lourenço Roldi, conforme projetos anexados e planilhas de materiais é autorizada a licitação na
mesma modalidade da licitação realizada em março do exercício
corrente, dando origem ao Convite 032/2009 a realizar-se no dia
07/10/2009, totalizando a importância de R$ 59.770,81 (cinquenta
e nove mil, setecentos e setenta reais e oitenta e um centavos).
Que, demais disso, pelos ensinamentos do Professor Marçal Justen
Filho, deixa de forma clara e sucinta que não existe fracionamento
nas licitações mencionadas, afirmando ainda que não existe relação alguma entre uma licitação e outra e que foram realizadas para
atender necessidades de certa forma urgentes de resolver problemas estruturais de transporte e saúde do município.
Contudo, a área técnica aduz que:
“(...) há que se afirmar haver uma diferenciação ao parcelamento
disposto no art. 23 §1º e o fracionamento disposto no mesmo artigo, §5º.
O parágrafo §1º dispõe sobre o parcelamento do objeto, nas situações em que são licitados mais itens e haveria maior competitividade se fossem processados em separado, como se vê:
§1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica
e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas
ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e
à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.
O Tribunal de Contas da União possui Súmula sobre o tema, afirmando que a adjudicação deve ser feita para cada item, quando
objeto for divisível, objetivando a ampla participação:
Súmula 247 - É obrigatória a admissão da adjudicação por item e
não por preço global, nos editais das licitações para a contratação
de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível,
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda
de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a
ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade
do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa
divisibilidade.
Note-se que a divisibilidade do objeto deve ocorrer desde que não
haja prejuízo para o conjunto da contratação ou perda da econo-
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mia de escala.
Já o parágrafo 5º dispõe sobre o fracionamento, objetivando a
fuga da modalidade licitatória, como se vê:
§5º É vedada a utilização da modalidade “convite” ou “tomada de
preços”, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou
serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no
mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso
de “tomada de preços” ou “concorrência”, respectivamente, nos
termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza específica
que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço.
(...) Em relação ao caso concreto, ainda que as compras sejam
parceladas de modo a se adaptarem as peculiaridades da contratação visando alcançar maior economia, há que se esclarecer que
a modalidade de licitação, nesses casos, será sempre determinada
não pelo valor de cada parcela, mas pela soma de todas elas.
Desse modo, a Administração deve identificar, dentro do que for
previsível, os objetos de mesma natureza ou natureza similar a
serem contratados ao longo de um mesmo exercício financeiro,
utilizando a modalidade pertinente ao somatório dos valores estimados”.
Com relação à ausência de planejamento e demora na realização de certame licitatório, foi ferido artigo 2º da Lei Federal
nº 8.666/93, na medida em que informou a equipe de auditoria
que:
“O atraso na apresentação da solicitação de contratação pela Secretária Municipal de Educação culminou com a contratação emergencial dos serviços de transporte escolar, portanto não houve
uma impossibilidade justificável e sim uma impossibilidade causada pela inércia da administração que deveria ter dado início ao
procedimento em tempo hábil para o início do ano letivo.
Cumpre ao gestor responsável justificar sua lentidão em relação à
prévia realização de procedimento licitatório para contratação dos
serviços de transporte escolar, objeto do processo nº 329/2009”.
O defendente, por sua vez, como justificativa, afirmou que o município tem que realizar a contratação do transporte Municipal,
para atender os alunos da rede publica municipal e o transporte
Estadual, pelo convênio que firma com o Estado para substituí-lo
contratando transportadores para a sua rede (Estado). Ainda, que,
ocorre quase todos os exercícios, que o Estado não tem data fixada
para firmar o convênio com o Município. E o Município por sua vez
aguarda por este momento para saber a tabela de preços que será
oferecido ou fixado pelo Estado, pois deverá fazer os contratos pelo
mesmo preço, senão terá problemas na licitação, contrato e etc.
Por isto, então, vez ou outra ocorre a necessidade dos Municípios
recorrerem à contratação emergencial, nos termos do art. 24 da
Lei n. 8.666/93, como solução para a sua contratação, não constituindo em ausência de planejamento.
Todavia, analisando a situação, a área técnica manifestou-se no
sentido de que:
“(...) as situações emergenciais são dotadas de excepcionalidades
que não podem ser previstas pelo gestor público e, além disso,
requerem uma atuação imediata sob pena de ser concretizar dano
maior que aquele gerado em contratação sem licitação.
Em relação ao caso concreto, fica visível a ausência de planejamento do Gestor que afirma se tratar de situação recorrente,
sendo fato que ocorre quase todos os exercícios, justificando que
o Estado não possui data específica para firmar o convênio para
contratação de transporte para as escolas públicas estaduais.
Ressalta-se que por competência, até que se firme o determinado
convênio, o município é responsável pelo transporte escolar das escolas municipais, somente ficando encarregado quando há o acordo com o Estado. Diante disso, a licitação em relação ao transporte
municipal escolar pode ser previamente planejada e executada a
fim de que não haja necessidade de contratações emergenciais”.
Após a detida análise por parte do NEC, remetidos os autos ao Ministério Público Especial de Contas, que corroborou o entendimento
esposado na ITC com relação à manutenção das 7 (sete) irregularidades retro mencionadas e também manteve outra irregularidade
apontada na ITI, que fora afastada pela ITC – a relativa à Desclassificação Indevida de proposta no Pregão Presencial nº 001/2009,
por ofensa ao princípio da economicidade e infringência ao artigo
37 da Constituição Federal.
Segundo o representante do parquet:
“Consoante relatório de auditoria, a municipalidade inabilitou, no
certame transcorrido no bojo do procedimento administrativo n.
54/2009, a empresa Águia de Ouro Transportes Ltda. por ter esta
deixado de apresentar cópia autenticada da cédula de identidade,
por não ter apresentado proposta em papel timbrado e por esta
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não conter rubrica na primeira página, consoante exigências editalícias.
É cediço que a licitação não é um fim em si mesmo, isto porque o
procedimento licitatório, embora de natureza formal (art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93), deve superar e transcender
o burocratismo exacerbado e inútil, até porque o procedimento
deve estar voltado para a eficácia da máquina administrativa, e
orientado pelos princípios consignados no art. 37 da Carta Magna
- legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Vaticina Marçal Justen Filho:
Do ponto de vista formal, deve-se verificar se a proposta atendeu
ao modelo devido. Ou seja, examina-se se contém aquilo que é
obrigatório e se omitiu aquilo que é proibido, adotando a forma
adequada. O exame formal deve ser formulado à luz do princípio
fundamental de que a norma não é um fim em si mesmo. Mas
isso não autoriza ignorar a ofensa a requisitos formais relevantes
previstos no ato convocatórioNessa mesma esteira o Superior Tribunal de Justiça decidiu nos autos do MS 5.418/DF, Ministro Demócrito Reinaldo, que “o formalismo no procedimento licitatório não
significa que se possa desclassificar propostas eivadas de simples
omissões ou defeitos irrelevantes”, sendo certo que, nos termos
do art. 43, § 3º, da Lei n. 8.666/93, “é facultada à Comissão ou
autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta”, providência que
poderia, na hipótese, ter sido adotada para sanear, o que culminaria na obtenção da proposta mais vantajosa para a administração”.
Por todo o acima exposto, corroboro com entendimento da área
técnica manifestado por meio da ITC 2521/2013, mantendo as
irregularidades apontadas na ITI 916/2011 relativamente a: 1)
ausência de Relatórios Mensais de Execução Físico-Financeira, de
Análise das Prestações de Contas, de fiscalização do objeto pactuado, de Planejamento e demora na realização de certame licitatório; 2) Contratações irregulares de Profissionais da Saúde por meio
de pessoa interposta (ausência de concurso público) e de Agentes
Comunitários da Saúde; e, 3) Fracionamento de modalidade licitatória. Por outro lado, também comungo do entendimento do representante do Ministério Público Especial de Contas, no sentido de
manter-se outra irregularidade apontada na ITI, qual seja a relativa à desclassificação indevida de proposta em certame licitatório.
III- DECISÃO
Por comungar do entendimento contido na ITC 2521/2013, mantendo as irregularidades apontadas na ITI 916/2011 relativamente
a: 1) ausência de Relatórios Mensais de Execução Físico-Financeira, de Análise das Prestações de Contas, de fiscalização do objeto pactuado, de Planejamento e demora na realização de certame
licitatório; 2) Contratações irregulares de Profissionais da Saúde
por meio de pessoa interposta (ausência de concurso público) e
de Agentes Comunitários da Saúde; e, 3) Fracionamento de modalidade licitatória; e também, por corroborar o entendimento do
representante do Ministério Público Especial de Contas, no sentido
de manter-se outra irregularidade apontada na ITI 916/2011, qual
seja a relativa à desclassificação indevida de proposta em certame
licitatório, VOTO por:
1) Acolher as razões de justificativa excluindo a responsabilidade do senhor MARCOS GERALDO GUERRA pelo disposto nos
itens 2.3 e 2.8 da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 2521/2013;
2) Rejeitar parcialmente as razões de justificativas do senhor
MARCOS GERALDO GUERRA em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.9 ITC 2521/2013,
aplicando multa pecuniária individual no valor de 1000 (mil)
vezes o VRTE ao responsável com amparo no artigo 62 da LC 32/93
e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº
32/93, vigente à época dos fatos.
Notifique-se o responsável, Sr. MARCOS GERALDO GUERRA na
forma do artigo 358, inciso III da Resolução TC n° 261/2013 da
decisão que venha ser prolatada;
Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os
autos ao ilustre membro do Ministério Público de Contas nos
termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1984/2010,
ACORDAM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e quatro de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges:
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Acolher as razões de justificativa excluindo a responsabilidade
do senhor MARCOS GERALDO GUERRA pelo disposto nos itens 2.3
e 2.8 da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 2521/2013;
2. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas do senhor
MARCOS GERALDO GUERRA em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.9 ITC 2521/2013,
aplicando multa pecuniária individual no valor de 1000 (mil)
vezes o VRTE ao responsável com amparo no art. 62 c/c art. 96,
inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, vigente à época
dos fatos;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal o
recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio
Almeida Pimentel e Domingos Augusto Taufner. Presente, ainda, o
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas
em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-889/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-6509/2012
JURISDICONADO - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DE ALTO RIO NOVO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEIS - ANGELA AMÉLIA CASELI E WEMERSON ROCHA
DE OLIVEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 4º BIMESTRE DE 2012 – SANEAMENTO DA OMISSÃO – AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
Tratam os presentes PROCESSO TC 6509/2012 de Prestação de
Contas Bimestral – Cidades Web - relativa ao 4º bimestre de 2012
pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério de Alto Rio Novo, sob responsabilidade do Sr. Wemerson Rocha de Oliveira.
Conforme Relatório Conclusivo de Omissão RCO 452/2015, destacando a perda de objeto em função do envio dos dados e a necessidade de tratamento regimental à multa definida no acordão TC
410/2013, in verbis:
Em 18/10/2012, considerando a situação supra, foi emitido
o Termo de Notificação nº. 1304/2012 para que a Senhora ÂNGELA AMÉLIA CASELI, então Responsável, remetesse no prazo
de 10 (dez) dias os arquivos indicados.
Em 21/10/2012, considerando que aquela Responsável
não encaminhou a documentação requisitada, foi emitido o
Termo de Citação nº. 1647/2012 para que a Senhora ÂNGELA
AMÉLIA CASELI, no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis,
apresentasse as justificativas sobre a omissão e remetesse
a este Tribunal a prestação de contas solicitada.
Observado que o prazo para sanear tal situação havia expirado em 13/12/2012 e que as informações não haviam
sido remetidas o Plenário deste Tribunal, por unanimidade,
em sua 3ª Sessão Ordinária, nos termos do Voto da Relatora, Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas,
considerou REVEL (Decisão TC – 0454/2013) a Senhora ÂNGELA
AMÉLIA CASELI.
Na sequência, a 6ª Secretaria de Controle Externo manifestou-se, através do Relatório Conclusivo de Omissão (RCO) nº
32/2013, sugerindo a aplicação de multa à Responsável, face
ao descumprimento da obrigação e ausência de justificativas. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas que, por meio do parecer PPJC 1158/2013,
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acompanhou o entendimento da área técnica, opinando pela
cominação de MULTA a Senhora ÂNGELA AMÉLIA CASELI.
Face ao exposto, os Srs. Conselheiros desta Corte de Contas,
em sessão realizada no dia 13/8/2013 deliberaram (Acórdão
TC-410/2013), à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro em substituição Eduardo Perez, por:
a) aplicar MULTA pecuniária, correspondente a 1.000 VRTE,
a Sra. Ângela Amélia Caseli, gestora do FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DE ALTO RIO NOVO no
exercício de 2012, devendo a referida quantia ser recolhida
ao Tesouro Estadual, e comprovado o recolhimento perante
o Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias, a contar da publicação do Acórdão, nos termos do artigo 454, inciso I, do
Regimento Interno do TCEES;
b) notificar o atual Responsável pelo fundo supracitado para
que, no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis, encaminhasse a este Tribunal a Prestação de Contas relativa ao 4º bimestre de 2012 (Sistema SISAUDWEB), de acordo com a
Instrução Técnica Inicial (ITI) nº 857/2012.
Dando cumprimento à deliberação plenária, em 13/3/2014
foi emitido o Termo de Notificação nº 322/2014 para que o Sr.
WEMERSON ROCHA DE OLIVEIRA encaminhasse a prestação
de contas devida no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis.
Mantida a conduta omissiva, o Responsável foi citado (Termo de Citação nº 1184/2014) para que no prazo de 30 (trinta)
dias improrrogáveis remetesse a Prestação de Contas relativa ao 4º bimestre de 2012.
Ante a informação (fls. 64-65) de ausência de remessa de
documentação e da prestação de contas aqui tratada por
parte do Gestor, em 11/5/2015 foi emitido o Termo de Citação nº 886/2015, fixando o prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis para atendimento ao disposto no Acórdão TC nº
410/2013.
Na data de 02/7/2015, foi protocolizada documentação
subscrita pelo Sr. Wemerson Rocha de Oliveira por meio da qual
esse apresentou justificativas para o não encaminhamento
dos dados, além de solicitar prorrogação de prazo fazê-lo.
De acordo com despacho proferido pela Secretaria Geral das
Sessões, em 08/7/2015 (fls. 87), o vencimento para o cumprimento da Citação encerrava-se em 16/7/2015.
Através de nova documentação encaminhada pelo Responsável em 16/7/2015, foi apresentado extrato comprobatório de cumprimento da determinação desta Corte de Contas
relacionada ao envio da prestação de contas faltosa. Por
meio de Recibo de Entrega (anexo) extraído do Sistema SISAUD deste Tribunal verificou-se que o gestor da Unidade
Gestora sob análise (FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO
MAGISTÉRIO DE ALTO RIO NOVO) entregou as informações
pertinentes (com ressalvas) do órgão até o mês de dezembro
de 2012, confirmando assim o cumprimento da omissão.
Ante o exposto encaminhamos os autos à consideração superior, destacando a perda de objeto em função do envio
dos dados, por parte do gestor, ao Sistema SISAUDWEB e a
necessidade de tratamento regimental à multa definida no
Acórdão TC-410/2013.
No mesmo sentido manifestou-se o Exmo. Sr. Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira, Procurador do Ministério Público Especial de
Contas (fls. 112), pugnando ao final pelo retorno dos autos para
fins de acompanhamento e monitoramento da cobrança da multa.
Isto posto, considerando o envio dos dados, VOTO, acompanhando
a área técnica e o Parquet Especial de Contas, pelo saneamento da
omissão, deixando de arquivar os presentes autos neste momento
processual, haja vista a necessidade de envio do feito ao Ministério
Público Especial de Contas para tratamento regimental da multa
imposta conforme Acordão TC Nº 410/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6509/2012,
ACORDAM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quatorze de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, pelo
saneamento da omissão, deixando de arquivar os presentes autos neste momento processual, haja vista a necessidade de envio
do feito ao Ministério Público Especial de Contas para tratamento
regimental da multa imposta no Acordão TC-410/2013, nos termos
do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio
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Almeida Pimentel e Domingos Augusto Taufner. Presente, ainda, o
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, procurador especial de contas
em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 14 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-892/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4850/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
LINDENBERG
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - IDENTIDADE PRESERVADA
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DO EDITAL Nº 001/2016 –
NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 - RELATÓRIO
Trata-se de denúncia ofertada por pessoa com identidade preservada, alegando em síntese ter havido irregularidades e ilegalidades
na realização de concurso publico para provimento de cargos
de Auditor Interno no Município de Governador Lindenberg,
através do Edital nº 001/2016 e de exoneração motivada
por perseguição política e estrito cumprimento de seu dever
legal.
Segundo analise promovida por esta Corte de Contas, foi identificado o tramite do processo TC nº3516/2016, que trata deste mesmo
assunto, entretanto, não interfere ou modifica o entendimento já
esposado naquela denuncia.
A peça vestibular intitulada de “solicitação de cancelamento
de concurso”, postula “anulação do concurso Público nº
001/2106, para contratação de 02 (dois) auditores Públicos
interno do Município de Governador Lindenberg; segundo a denuncia por não ter sido atendido em nenhum dos recursos interpostos do gabarito preliminares das questões, e por haver indícios
de superfaturamento do referido certame”.
O denunciante junta à referida peça, comunicado de sua exoneração do cargo comissionado de Controlador Interno Municipal – (fls.07), além do oficio nº 010/2016/UCCI de 01-072016 e documentos de apoio - (fls.10/53), dirigido ao Prefeito
do Município.
O Órgão técnico desta Corte argumenta que o denunciante diz
que houve superfaturamento do certame, porém, participou do
concurso, não impugnando a realização deste, nem junto ao
Município e, muito menos a este Tribunal, o que leva ao raciocínio
de que só promoveu a presente denúncia, por não ter obtido aprovação, contrariando a boa fé objetiva, que deve nortear sempre o
comportamento humano.
É o relatório.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
Ante a matéria posta à apreciação e, por economia processual desnecessária a notificação do Jurisdicionado.
Comungo da mesma opinião, expressada pelo Órgão Técnico
– (fls.58/60), referenciado pelo Ministério Público de Contas –
(fls.65).
Afastado o fundamento expendido pela área técnica, pode o Tribunal prosseguir na analise dos demais aspectos atinentes a denuncia, porém, dentro dos parâmetros legais e constitucionais.
E ônus do denunciante trazer aos autos a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Inexistente tais provas, não há como prosperar
a pretensão denunciada. O ônus da prova parte do princípio que
toda afirmação precisa de sustentação, de provas para ser levada
em consideração. Se tais provas e argumentos não são oferecidos,
essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada em um raciocínio lógico, como no caso presente.
Os denominados requisitos de admissibilidade de denuncia – (Art.º
94 c/c Art.º 101 § único da LC. 621/2012), no Tribunal, condicionam o conhecimento e o julgamento da pretensão veiculada na
peça embrionária ao preenchimento prévio de determinadas exigências ligadas, ora à identificação das partes, ora estar acom-
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panhada de indicio de prova, com referência ao objeto da relação
de direito material a ser debatida, ora à comprovação da efetiva
necessidade da atuação da Corte de contas.
Dessa forma, os vínculos existentes entre o direito pleiteado e a
pretensão deduzida supõem uma relação de instrumentalidade,
na qual o exercício da ação está sujeito, em regra, a existência
das condições elencadas nos incisos I, II e III do Art.º 94 da LC.
621/2012. Quando se percebe a ausência de qualquer das condições de procedibilidade previstos no Art.º 177 da resolução TC.
261/2013, fica prejudicada a apreciação dos pedidos.
Finalmente, anoto que, de fato, o denunciante teve um comportamento contraditório o que implica na violação do princípio da
boa-fé objetiva, é possível também imaginar, ao menos num plano
inicial de raciocínio, a violação do mesmo princípio no processo
civil. O deferimento de anulação do concurso público tendente a
suspender todos os atos dele decorrente, implicaria privilegiar o
comportamento contraditório, em violação do referido princípio da
boa-fé.
Assim, após, o opinamento técnico – (fls. 58/60), pelo não conhecimento da denuncia, foram enviados os autos ao Ministério
Público Especial de Contas, tendo seu representante na pessoa do
procurador LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA, lançado
parecer às (fls.65), acolhendo o posicionamento da área técnica.
3- DECISÃO
Diante de todo o exposto, acolho integralmente o posicionamento
da Área Técnica fls.58/60 e, do Ministério Público de Contas na
pessoa do procurador LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA,
através do parecer às (fls.65), VOTO nos seguintes termos:
Pelo não conhecimento da presente denúncia, na forma do § 1º do
Artigo 94, da Lei Complementar 621/2012, por ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no Art.º 177 da resolução TC
261/2013, consequentemente, determino o arquivamento do feito
– (Inciso I do § 3º do Art.º 176 da resolução 261/2013).
Dê-se ciência ao denunciante da presente decisão, enviando cópia
da manifestação de fls.58/60 e, caso optar por uma nova denúncia, que observe os requisitos legais previstos no Art.º 94 da LC
621/2012 e na resolução TC 261/2013.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre membro do Ministério Público de
Contas nos termos do art.º 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4850/2016,
ACORDAM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia quatorze de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges:
1. Não conhecer a presente denúncia, na forma do § 1º do artigo
94 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, por ausência dos
requisitos de admissibilidade previstos no art. 177 do Regimento
Interno;
2. Dar ciência ao denunciante da presente decisão, enviando cópia da manifestação de fls.58/60 e, caso optar por uma nova denúncia, que observe os requisitos legais previstos no art. 94 da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012 e na resolução TC 261/2013,
aprovou o Regimento Interno;
3. Remeter os autos ao ilustre membro do Ministério Público Especial de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio
Almeida Pimentel e Domingos Augusto Taufner. Presente, ainda, o
dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, procurador especial de contas
em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 14 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
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PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral
das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O
inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-070/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4185/2015 (APENSO: TC-496/2014 E TC497/2014)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - WILSON BERGER COSTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – APROVAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente
ao exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, sob
a responsabilidade do Senhor Wilson Berger Costa, Prefeito Municipal.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi protocolizada
neste Tribunal de Contas em 27/03/2015, nos termos do artigo 123
do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, aprovado pela Resolução TC 261/2013, portanto, dentro do prazo estabelecido pela
legislação.
Após a análise inicial da Secretaria de Controle Externo de Contas,
foi elaborado o Relatório Técnico Contábil (RTC) nº 044/2016 e a
Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 974/2016, opinando para
seja emitido Parecer Prévio pela aprovação das contas com recomendação:
Face a ausência de irregularidades dignas de nota e, considerando
o disposto no artigo 80, inciso I, da Lei Complementar 621/2012,
sugerimos no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita
PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Afonso Cláudio,
recomendando a APROVAÇÃO das contas do Senhor Wilson Berger Costa, Prefeito Municipal no exercício de 2014.
Sugere-se ainda recomendar ao Prefeito Municipal a observância
à Norma Brasileira de Contabilidade 16.8 – Controle Interno (Resolução CFC 1.135/2008),nos termos da nota explicativa a tabela 05
deste relatório.
Instado a se manifestar nos autos, o douto Ministério Público de
Contas emitiu o Parecer subscrito pelo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, opinando no mesmo sentido da Área Técnica, nos
termos da ITC nº. 974/2016, recomendando a aprovação das contas anuais do Executivo do Município de Afonso Claudio.
É o relatório.
1. FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
da PREFEITURA DE AFONSO CLÁUDIO, referente ao exercício
de 2014, portanto, estamos a apreciar as “Contas de Governo”.
Verifico que o feito encontra-se devidamente instruído. Observaram-se todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim,
aptidão ao julgamento de mérito em atendimento aos princípios
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais
relativas à
“fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais de Contas dos
Estados, entre essas compreendeu as atinentes às competências do
TCU, nas quais é clara a distinção entre o artigo 71, I – de apreciar
e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do artigo 71, II, - de
julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre
eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.
Ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações
da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tornamse necessárias algumas considerações, no intuito de fornecer ao
Poder Legislativo Municipal, plenas condições de julgamento das
contas do Executivo, senão vejamos:
1.
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
1. Previsão da receita e fixação da despesa
A Lei Orçamentária Anual nº 2.060/2013 do Município de Afonso
Cláudio estimou a Receita e fixou a Despesa para o exercício de
2014 em R$ 67.585.665,00 (sessenta e sete milhões quinhentos e
oitenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e cinco reais), e admitiu
a abertura de créditos adicionais suplementares, limitados a 60%
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do valor total do orçamento, correspondente a R$ 40.551.399,00
(quarenta milhões quinhentos e cinquenta e um mil trezentos e noventa e nove reais). Além das Leis 2.092/2014 e 2.015/2014, que
autorizaram a abertura de novos créditos adicionais.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
No que concerne à execução orçamentária, verifica-se que houve
uma previsão original de receita no valor R$67.585.665,00 (sessenta e sete milhões quinhentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e cinco reais), sendo que a arrecadação atingiu
R$74.122.322,15 (setenta e quatro milhões cento e vinte dois mil
trezentos e vinte e dois reais e quinze centavos), que corresponde
a 109,67% da receita prevista.
A execução orçamentária consolidada das despesas evidencia um
montante de R$76.085.756,48 (setenta e seis milhões oitenta e
cinco mil setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito
centavos) que corresponde a 92,92% em relação às despesas autorizadas composta pelas unidades gestoras integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social do Município no aporte de R$
81.880.365,39 (oitenta e um milhões oitocentos e oitenta mil trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos).
O Balanço Orçamentário apresenta um déficit em relação ao resultado da execução orçamentária de R$1.963.434,33 (um milhão novecentos e sessenta e três mil quatrocentos e trinta e quatro reais
e trinta e três centavos), decorrente da diferença entre a Receita
Arrecadada, no valor de R$74.122.322,15, e a Despesa Executada,
no importe de R$76.085.756,48.
Malgrado ter apresentado déficit, tal situação não trouxe riscos
ao equilíbrio das contas públicas, visto que no exercício em tela
constatou-se um superávit financeiro da ordem de R$3.033.075,29
(três milhões trinta e três mil setenta e cinco reais e vinte nove
centavos), conforme autos do processo TC 2.536/2014. Considerando, desta feita, que o superávit financeiro foi superior ao déficit
orçamentário, não reflete problemas na execução orçamentária.
Finalmente, foi identificada uma divergência entre o total das suplementações no Demonstrativo de Créditos Adicionais que apresenta
o valor de R$ 38.945.963,29 e o Balancete de Execução que evidencia R$ 40.070.964,77.
Todavia, atenta-se que os valores apresentados encontram-se dentro do parâmetro estabelecido pelo Poder Legislativo para suplementação orçamentária, podendo ser relevada, no entanto, deve
ser objeto de recomendação para que a atual gestão do Município
de Afonso Cláudio observe o que prescreve a Norma Brasileira de
Contabilidade 16.8 – Controle Interno (Resolução CFC 1.135/2008).
2.
EXECUÇÃO PATRIMONIAL
A demonstração das variações patrimoniais, doravante denominada
de DVP evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e demonstra o
resultado patrimonial do exercício (art. 104, da Lei nº 4.320/64).
A DVP é estruturada conforme previsto no anexo 15 da Lei nº
4.320/64. Durante o exercício financeiro, os atos e fatos são registrados em contas e a partir dos saldos acumulados, depois de
elaborado o balancete de verificação apura-se o resultado do exercício na DVP.
Quanto a DVP apresentada pelo Município de Afonso Cláudio, no
exercício de 2014, a tabela 7 (fls. 36) atesta que o resultado das
variações patrimoniais refletiu positivamente no patrimônio líquido do ente.
O resultado patrimonial do exercício de 2014 é a diferença entre as
variações patrimoniais ativas e as passivas orçamentárias e extra
orçamentárias, e representa as alterações patrimoniais do exercício, e corresponde, em reais, a R$7.859.563,64 (sete milhões oitocentos e cinquenta e nove mil quinhentos e sessenta e três reais e
sessenta e quatro centavos).
A situação patrimonial consolidada do município está evidenciada na tabela 08 e apresenta saldo total do ativo e passivo de R$
60.058.027,00, não apresentando divergência.
1. SUPERÁVIT FINANCEIRO
O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, está evidenciado na tabela 09, no valor de R$1.068.324,47 (um milhão
sessenta e oito mil trezentos e vinte quatro reais e quarenta e sete
centavos), representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, que pode ser utilizado para abertura
de créditos adicionais no próximo exercício desde que observadas
as correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo 43, da
Lei 4.320/64.
EXECUÇÃO FINANCEIRA
O Balanço Financeiro demonstra os ingressos e dispêndios orçamentários, bem como as movimentações de natureza extra-orçamentária, conjugadas com as disponibilidades financeiras provenientes do exercício imediatamente anterior e os saldos que se

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

Página 44
transferem para o exercício seguinte, conforme estabelece o Art.
103 da Lei 4.320/64.
A tabela 6 (fls. 36) traz, de forma sintética, o resultado financeiro
positivo/superavitário obtido pelo Município de Afonso Cláudio, no
exercício de 2014, em R$11.307.390,57 (onze milhões trezentos
e sete mil trezentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos),
como saldo em espécie para o exercício seguinte.
3.
GESTÃO FISCAL
1. DESPESA COM PESSOAL
O quadro de Despesa de Pessoal é exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF em seu art. 55, inciso I, alínea “a”, como parte
integrante do Relatório de Gestão Fiscal. Este demonstrativo visa a
assegurar a transparência da despesa com pessoal de cada um dos
Poderes e órgãos e a verificar os limites de que trata a LRF.
A Lei de Responsabilidade Fiscal fixou limites para as Despesas com
Pessoal em percentuais da Receita Corrente Líquida, sendo 60%
para o Município (art. 19, III), distribuídos em 6% para o Legislativo e 54% para o Executivo (art. 20, inciso III, alíneas “a” e “b”).
De acordo com a tabela 11 (fls. 39), o total da Despesa com Pessoal
(Consolidado) de R$ 36.854.428,22 corresponde a 54,50% da Receita Corrente Líquida de 67.623.953,33, sendo R$ 34.755.778,94
gastos pelo Poder Executivo (51,40%), e R$2.098.649,28 pela Câmara Municipal (5,69%), atendendo, portanto, aos limites previstos
nos artigos 19, inciso III e 20, inciso III, da LRF.
Depreende-se, portanto, da tabela 11 que os limites legal e prudencial foram cumpridos.
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
O demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida visa assegurar a
transparência das obrigações contraídas pelos entes da Federação
e verificar o cumprimento do limite de endividamento do que trata
o inciso II do art. 3º da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.
O dispositivo legal estabelece que o montante da dívida consolidada
líquida dos Municípios não poderá exceder 1,2 (um inteiro e dois
décimos) vezes a receita corrente líquida.
Na tabela 12 (fls. 41), observa-se que, o Município de Afonso Cláudio apresentou um nível de endividamento na ordem de -13,89%
(treze virgula oitenta e nove pontos percentuais negativos) da receita corrente líquida.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Na forma do inciso III, do artigo 29, da Lei de Responsabilidade Fiscal, operações de crédito são compromissos financeiros assumidos
em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título,
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores
provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento
mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de
derivativos financeiros.
As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias
são destinadas a atender insuficiência de caixa durante o exercício
financeiro, nos termos do disposto no artigo 38 da LRF, sendo que
o artigo 7º. Da Resolução 43/2001 do Senado Federal estabeleceu
condições e os seguintes limites:
- 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida para o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro;
- 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida para o comprometimento anual com amortizações,
juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativo a
valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas ou
a contratar.
No que concerne a concessão de garantias a referida norma estabeleceu um limite de 22% ( vinte e dois por cento) da receita líquida,
que poderá se elevada ao percentual de 32% nas hipóteses nela
previstas.
Cumpre mencionar que o Senado Federal também estabeleceu que
o saldo devedor dessas operações não podem exceder , no exercício
em que tiver sendo apurado, ao percentual de 7% (sete por cento)
da receita corrente liquida.
De acordo com as tabelas 13, 14 e 15 desta Prestação de Contas,
verifica-se que não foram extrapolados no exercício os limites de
contratação de operação de créditos previstos em Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e no art. 167
da Constituição da República, bem como não houve concessão de
garantias ou recebimento de contra garantias.
RENÚNCIA DE RECEITA
A Lei Complementar 101/2000 estabeleceu que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual
decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva
iniciar sua vigência e nos dois seguintes atender ao disposto na
lei de diretrizes orçamentarias e pelo menos uma das seguintes
condições:
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- Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada
na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12,
e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
- Estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição.
Da análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária
Anual do Município de Afonso Cláudio aprovadas para o exercício
sob análise, verifica-se a inexistência de previsão para beneficiar
instituições com renúncia de receita.
4.
GESTÃO DA SAÚDE E EDUCAÇÃO
1. GESTÃO DO FUNDEB
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB foi instituído pela Emenda Constitucional nº. 53/2006, e regulamentado pela
Lei nº. 11.494/2007.
Atenta-se que os Municípios devem utilizar os recursos do FUNDEB
na educação infantil e no ensino fundamental.
Os Municípios por imposição constitucional devem aplicar, anualmente, 25% (vinte e cinco pontos percentuais), no mínimo, da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino, e devem destinar,
ainda, não menos do que 60% dos recursos provenientes do FUNDEB para pagamento de profissionais da educação básica.
Depreende-se da tabela 16 (fls. 45) que o Município de Afonso
Cláudio aplicou 31,85% da receita resultante de impostos e de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
Dos 60% dos recursos provenientes do FUNDEB, para o pagamento
dos profissionais do magistério na educação básica da ativa, constata-se (tabela 17), que o Município destinou 82,27% do referido
montante, o que demonstra observância aos percentuais mínimos
estabelecidos pela CFRB/88 de 25% para a manutenção e desenvolvimento do ensino e de 60% para remuneração dos profissionais
do magistério da educação básica.
GESTÃO DA SAÚDE
No que diz respeito à gestão na área da saúde, ficou estabelecido
pelo artigo 7º da lei Complementar 141 que os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos
de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos
impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam
o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o §3º do art. 159,
todos da Carta Magna.
Com base na documentação apresentada nesta Prestação de Contas Anual, constata-se que o Município de Afonso Cláudio aplicou
no exercício em tela 16,58% (dezesseis vírgula cinquenta e oito
pontos percentuais) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em ações e serviços públicos
de saúde, conforme Tabela 18.
Portanto, o Município cumpriu os limites impostos pela legislação
pertinente.
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
A Constituição da República estabeleceu no artigo 29-A, inciso I o
limite máximo para despesas totais do Poder Legislativo e o limite
máximo de gastos com a folha de pagamentos, incluindo o subsídio
dos vereadores.
Com base na Tabela 19 desta Prestação de Contas, apurou-se que
os valores transferidos pelo Poder Executivo ao Legislativo, a título
de duodécimo, foram de R$2.569.999,92 (dois milhões quinhentos
e sessenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) e se mantiveram dentro do patamar máximo
estabelecido para o Município, que é de 7% do somatório das Receitas Tributárias e transferências que totalizaram a importância de
R$ 38.191.940,30.
DECISÃO
Ante ao exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica
e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que este
Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Afonso Cláudio, recomendando a aprovação
das contas da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, sob a
responsabilidade do Sr. Wilson Berger Costa, relativas ao exercício de 2014, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar
621/2012.
Voto ainda, para que seja encaminhada ao atual gestor, a seguinte
RECOMENDAÇÃO, que deverá ser objeto de monitoramento por
esta Corte:
- Recomendar ao jurisdicionado que observe integralmente a Norma Brasileira de Contabilidade 16.8 – Controle Interno (Resolução
CFC 1.135/2008), nos termos da Nota Explicativa
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Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4185/2015,
RESOLVEM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quatorze de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Recomendar à Câmara Municipal de Afonso Cláudio a aprovação da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Afonso
Cláudio, sob a responsabilidade do sr. Wilson Berger Costa, relativa
ao exercício de 2014, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012;
2. Encaminhar ao atual gestor, a seguinte recomendação, que
deverá ser objeto de monitoramento por esta Corte:
2.1 Recomendar ao jurisdicionado que observe integralmente a
Norma Brasileira de Contabilidade 16.8 – Controle Interno (Resolução CFC 1.135/2008), nos termos da Nota Explicativa;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para apreciação os senhores conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, Domingos Augusto Taufner, relator, e José Antônio Almeida Pimentel. Presente,
ainda, o dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, procurador especial
de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 14 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
PARECER PRÉVIO TC-071/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3354/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - AGMAIR ARAÚJO NASCIMENTO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2013 – 1) APROVAÇÃO COM RESSALVA – 2) RECOMENDAÇÕES – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO
Cuidam os autos em exame do processo de Prestação de Contas
Anual da Prefeitura Municipal de Pancas, referente ao exercício de
2013, sob a responsabilidade do Senhor AGMAIR ARAÚJO NASCIMENTO, prefeito municipal.
Com relação ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi protocolizada neste Tribunal de Contas em 31 de março de 2014, portanto,
dentro do prazo estabelecido pela legislação vigente.
Ato contínuo, após a análise inicial 6ª Secretaria de Controle Externo, foi elaborado o Relatório Técnico Contábil (RTC) nº 195/2015
(fls. 81/118), sugerindo-se a citação do responsável para que apresentasse as justificativas necessárias ao esclarecimento dos indicativos de irregularidades apontados. Nesse sentido, foi elaborada a
Instrução Técnica Inicial (ITI) nº 1181/2015 (fls. 120/121).
Dando seguimento ao feito, os autos foram submetidos à apreciação deste Relator, que acompanhando o entendimento da área
técnica decidiu pela citação do Prefeito Municipal de Santa Maria
de Jetibá, por intermédio da Decisão Monocrática Preliminar nº
1072/2015 (fls. 123/124).
Registra-se que o responsável apresentou defesa, consoante documentos às folhas 131/144.
Ato contínuo foi elaborada a Instrução Contábil Conclusiva às fls.
148/153.
Após, foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, em atendimento ao artigo 47,
inciso III, alínea d, do Regimento Interno deste TCEES (Res. TC
261/2013), que elaborou a Instrução Técnica conclusiva à fl.155.
Em sequência ao trâmite regimental, foram os autos encaminhados
ao representante do Ministério Público Especial de Contas, que lançou parecer às fls. 158/159.
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II- FUNDAMENTAÇÃO
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, considerando a completude apresentada na análise meritória da INSTRUÇÃO TÉCNICA CONTÁBIL CONCLUSIVA - ICC 256/2015,
que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 319
do RITCEES, e com o fito de se privilegiar a celeridade processual,
manifestou-se pelo julgamento do presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na
referida peça técnica, que nestes termos se pronunciou:
CONCLUSÃO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta do Sr. AGMAR ARAUJO NASCIMENTO, Prefeito Municipal, no exercício de funções como ordenador de despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE
PANCAS, no exercício de 2013, desta forma sob o aspecto técnicocontábil, opina-se no sentido EMITIR PARECER PREVIO PELA
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS, na forma do artigo 80, II da Lei Complementar Estadual 621/2012, pela manutenção das seguintes inconsistências:
6.1. Ausência do encaminhamento do demonstrativo do superávit/déficit financeiro - anexo ao Balanço Patrimonial
7.2.1. Transferências de recursos ao Poder Legislativo acima
do limite Constitucional
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, a
análise consignada teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 28/2013.
Em princípio, como bem assevera o representante do parquet de
Contas, Dr. Luciano Vieira, é cediço que o repasse de duodécimos
ao Legislativo Municipal deverá ser feito até o dia vinte de cada
mês, sendo o seu valor calculado em percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no artigo 153, § 5º, 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior. Seu descumprimento, no âmbito dessa
Corte de Contas, enseja a emissão de parecer prévio desfavorável
à aprovação das contas, nos termos do art. 80, inciso III, “c” e “d”,
da LC n. 621/2012.
Todavia, no caso vertente, observa-se que o repasse efetuado à
Câmara Municipal excedeu o montante de R$ 1.402,28, havendo,
registro nas justificativas apresentadas pelo gestor da solicitação
de devolução do valor ao Legislativo local, fato este que não tem
o condão de afastar a incidência da irregularidade apurada, mas
apenas de atenuar as consequências do ato, pois está clara a hipótese de erro de procedimento. Assim, no caso concreto, a falha não
conduz à rejeição das contas; mas, ressalta-se, deve ser objeto de
ressalva, nos exatos termos legais, entendimento com o qual também concorda este Relator.
III- DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO nos seguintes
termos:
Pela emissão de parecer prévio recomendando-se ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas do EXECUTIVO
MUNICIPAL DE PANCAS, referente ao exercício de 2013, na forma
do art. 80, inciso II da LC n. 621/2012 c/c art. 71, inciso II, da
Constituição Estadual;
Pela expedição de RECOMENDAÇÃO, ao Executivo Municipal, na forma proposta pelo representante do parquet, no sentido de:
2.1 – que seja encaminhado nas próximas prestações de contas o
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço
Patrimonial;
2.2 – que proceda ao repasse de duodécimo à Câmara Municipal
nos estritos limites constitucionais, em atenção ao dispositivo do
inciso I do art. 29-A da Constituição Federal; e,
2.2 – que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na forma do art.
48 da LRF.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do Ministério Público de
Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3354/2014,
RESOLVEM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quatorze de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Recomendar ao Legislativo Municipal de Pancas a aprovação
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com ressalva da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Pancas, referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do sr. Agmair Araújo Nascimento, na forma do art. 80, inciso
II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, c/c art. 71, inciso
II, da Constituição Estadual;
2. Recomendar ao Executivo Municipal:
2.1 Que seja encaminhado nas próximas prestações de contas o
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço
Patrimonial;
2.2 Que proceda ao repasse de duodécimo à Câmara Municipal nos
estritos limites constitucionais, em atenção ao dispositivo do inciso
I do art. 29-A da Constituição Federal; e,
2.2 Que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio, na forma do art.
48 da LRF;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para apreciação os senhores conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio
Almeida Pimentel e Domingos Augusto Taufner. Presente, ainda, o
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, procurador especial de contas
em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 14 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

[Outras Decisões - 2ª Câmara]
DECISÃO – 2ª CÂMARA 02793/2016-7
PROCESSO TC- 05672/2016-3
Responsável: Romualdo Antonio Gaigher Milanese
EMENTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
1° BIMESTRE DE 2016 – JURISDICIONADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA – ALERTAR – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO PIMENTEL:
A SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, por
ocasião da Instrução Técnica Inicia ITI 00742/2016-1, às fls.
03, sugere ao Plenário desta Corte de Contas a emissão de
Parecer de Alerta à Prefeitura Municipal de Boa Esperança, sob o
argumento do ente não ter alcançado as metas previstas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, diante da análise do Relatório Resumido
da Execução Orçamentária – RREO, referente ao 1º bimestre/2016.
Portanto, com fulcro no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
VOTO no sentido de que seja emitido PARECER DE ALERTA ao
Sr. ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE, Ordenador de
Despesa do Município de Boa Esperança, nos termos da Instrução
Técnica Inicial ITI 00742/2016-1, cuja cópia deverá ser
encaminhada ao interessado.
Após os devidos trâmites, arquive-se, na forma do artigo 330, IV,
c/c o artigo 303, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas –
Resolução 261/2013.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 5672/2016,
DECIDEM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e oito de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro José Antônio Pimentel:
1. Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Boa Esperança,
referente ao 1º bimestre de 2016, por não ter alcançado a meta
prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
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DECISÃO – 2ª CÂMARA 02795/2016-6
PROCESSO TC-05681/2016-2
Responsável: Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior
EMENTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
1° BIMESTRE DE 2016 – JURISDICIONADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE MUCURICI – ALERTAR – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO PIMENTEL:
A SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, por
ocasião da Instrução Técnica Inicia ITI 00738/2016-4, às fls. 03,
sugere ao Plenário desta Corte de Contas a emissão de Parecer
de Alerta à Prefeitura Municipal de Mucurici, sob o argumento
do ente não ter alcançado as metas previstas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, diante da análise do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária – RREO, referente ao 1º bimestre/2016.
Portanto, com fulcro no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
VOTO no sentido de que seja emitido PARECER DE ALERTA ao
Sr. OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR, Ordenador
de Despesa do Município de Mucurici, nos termos da Instrução
Técnica Inicial ITI 00738/2016-4, cuja cópia deverá ser
encaminhada ao interessado.
Após os devidos trâmites, arquive-se, na forma do artigo 330, IV,
c/c o artigo 303, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas –
Resolução 261/2013.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 5681/2016,
DECIDEM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e oito de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro José Antonio Pimentel:
1. Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Mucurici, referente
ao 1º bimestre de 2016, por não ter alcançado a meta prevista na
Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO – 2ª CÂMARA 02798/2016-1
PROCESSO TC-05686/2016-5
Responsável: Jose Geraldo Guidoni
EMENTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
1° BIMESTRE DE 2016 – JURISDICIONADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE – ALERTAR –
ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO PIMENTEL:
A SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, por
ocasião da Instrução Técnica Inicia ITI 00729/2016-5, às fls. 03,
sugere ao Plenário desta Corte de Contas a emissão de Parecer
de Alerta à Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, sob o
argumento do ente não ter alcançado as metas previstas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, diante da análise do Relatório Resumido
da Execução Orçamentária – RREO, referente ao 1º bimestre/2016.
Portanto, com fulcro no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
VOTO no sentido de que seja emitido PARECER DE ALERTA ao Sr.
JOSÉ GERALDO GUIDONI, Ordenador de Despesa do Município
de Boa Esperança, nos termos da Instrução Técnica Inicial ITI
00729/2016-5, cuja cópia deverá ser encaminhada ao interessado.
Após os devidos trâmites, arquive-se, na forma do artigo 330, IV,
c/c o artigo 303, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas –
Resolução 261/2013.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 5686/2016,
DECIDEM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e oito de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro José Antônio Pimentel:
1. Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de São Domingos do
Norte, referente ao 1º bimestre de 2016, por não ter alcançado a
meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO – 2ª CÂMARA 02800/2016-3
PROCESSO TC-05676/2016-1
Responsável: Miguel Lourenço da Costa
EMENTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
1° BIMESTRE DE 2016 – JURISDICIONADO: PREFEITURA
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MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO – ALERTAR –
ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO PIMENTEL:
A SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, por
ocasião da Instrução Técnica Inicia ITI 00731/2016-2, às fls. 03,
sugere ao Plenário desta Corte de Contas a emissão de Parecer
de Alerta à Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, sob o
argumento do ente não ter alcançado as metas previstas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, diante da análise do Relatório Resumido
da Execução Orçamentária – RREO, referente ao 1º bimestre/2016.
Portanto, com fulcro no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
VOTO no sentido de que seja emitido PARECER DE ALERTA ao
Sr. MIGUEL LOURENÇO DA COSTA, Ordenador de Despesa do
Município de Divino de São Lourenço, nos termos da Instrução
Técnica Inicial ITI 00731/2016-2, cuja cópia deverá ser
encaminhada ao interessado.
Após os devidos trâmites, arquive-se, na forma do artigo 330, IV,
c/c o artigo 303, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas –
Resolução 261/2013.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 5676/2016,
DECIDEM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e oito de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro José Antônio Pimentel:
1. Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Divino de São
Lourenço, referente ao 1º bimestre de 2016, por não ter alcançado
a meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO – 2ª CÂMARA 02802/2016-2
PROCESSO TC-05675/2016-7
Responsável: Jorge Duffles Andrade Donati
EMENTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1°
BIMESTRE DE 2016 – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA – ALERTAR – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
Tratam os autos do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
– RREO da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, relativo ao
1º bimestre de 2016, em que figura como responsável o Sr. Jorge
Duffles Andrade Donati.
Em face da verificação do ente não ter alcançado as metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente ao 1º bimestre
de 2016, sugere a SecexContas - Secretaria de Controle Externo
de Contas, por meio da Instrução Técnica Inicial nº 00734/2016-6
(fls.03), com base no art. 59 § 1º, inciso I a lV, da LC 101/00, a
emissão de PARECER DE ALERTA.
RREO-LRFweb-Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º,
incisos I a IV, da LC 101/2000)
Período
Meta (R$)
Realizado
(R$)
META BIMESTRAL
1º bimes- 80.095.540,00 11.550.795,60
DE ARRECADAÇÃO
tre/2016
RESULTADO
1º bimes0,00
982.590,03
NOMINAL
tre/2016
Fonte: Processo TC 05675/2016
Face ao exposto, nos termos da legislação pertinente, VOTO pela
EMISSÃO DE PARECER DE ALERTA após, cumpridas as formalidades de estilo, arquivem-se os autos, na forma do artigo 330,
inciso lV, c/c artigo 303 do Regimento Interno TCEES aprovado pela
resolução TC 261/2013. Cumpre ressaltar que cabe ao Ordenador de Despesas adotar as providências dispostas no art. 9º da LC
101/2000.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 5675/2016,
DECIDEM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e oito de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Conceição da Barra, referente ao 1º bimestre de 2016, por não ter alcançado a meta
prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
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DECISÃO – 2ª CÂMARA 02806/2016-1
PROCESSO TC-05695/2016-4
Responsável: Osmar Passamani
EMENTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
2° BIMESTRE DE 2016 – JURISDICIONADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARILÂNDIA – ALERTAR – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO PIMENTEL:
A SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, por
ocasião da Instrução Técnica Inicia ITI 00747/2016-3, às fls. 03,
sugere ao Plenário desta Corte de Contas a emissão de Parecer
de Alerta à Prefeitura Municipal de Marilândia, sob o argumento
do ente não ter alcançado as metas previstas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, diante da análise do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária – RREO, referente ao 2º bimestre/2016.
Portanto, com fulcro no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
VOTO no sentido de que seja emitido PARECER DE ALERTA ao
Sr. OSMAR PASSAMANI, Ordenador de Despesa do Município
de Marilândia, nos termos da Instrução Técnica Inicial ITI
00747/2016-3, cuja cópia deverá ser encaminhada ao interessado.
Após os devidos trâmites, arquive-se, na forma do artigo 330, IV,
c/c o artigo 303, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas –
Resolução 261/2013.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 5695/2016,
DECIDEM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e oito de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro José Antônio Pimentel:
1. Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Marilândia,
referente ao 2º bimestre de 2016, por não ter alcançado a meta
prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO – 2ª CÂMARA 02807/2016-5
PROCESSO TC-05692/2016-1
Responsável: Miguel Lourenço da Costa
EMENTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
2° BIMESTRE DE 2016 – JURISDICIONADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO – ALERTAR –
ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO PIMENTEL:
A SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, por
ocasião da Instrução Técnica Inicia ITI 00749/2016-2, às fls. 03,
sugere ao Plenário desta Corte de Contas a emissão de Parecer
de Alerta à Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, sob o
argumento do ente não ter alcançado as metas previstas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, diante da análise do Relatório Resumido
da Execução Orçamentária – RREO, referente ao 2º bimestre/2016.
Portanto, com fulcro no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
VOTO no sentido de que seja emitido PARECER DE ALERTA ao
Sr. MIGUEL LOURENÇO DA COSTA, Ordenador de Despesa do
Município de Divino de São Lourenço, nos termos da Instrução
Técnica Inicial ITI 00749/2016-2, cuja cópia deverá ser
encaminhada ao interessado.
Após os devidos trâmites, arquive-se, na forma do artigo 330, IV,
c/c o artigo 303, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas –
Resolução 261/2013.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 5692/2016,
DECIDEM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e oito de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro José Antônio Pimentel:
1. Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Divino de São
Lourenço, referente ao 2º bimestre de 2016, por não ter alcançado
a meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO – 2ª CÂMARA 02830/2016-4
PROCESSO TC-07040/2016-1
Responsável: Sérgio Murilo Moreira Coelho
EMENTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
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3° BIMESTRE DE 2016 – JURISDICIONADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE PONTO BELO – ALERTAR – DETERMINAR –
ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
Trata o presente processo de Relatório Resumido de Execução
Orçamentária - referente ao 3º Bimestre de 2016, da Prefeitura
Municipal de Ponto Belo, sob a responsabilidade de Sérgio Murilo
Moreira Coelho.
Verificou a Secretaria de Controle Externo de Contas, através da
Instrução Técnica Inicial ITI nº 840/2016, o descumprimento da
meta fiscal prevista pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme
quadro abaixo:
RREO-LRFWeb - Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º, incisos I a IV, da LC 101/2000)
Período
Meta (R$)
Realizado
(R$)
META BIMESTRAL
3º bimes12.075.000,00 10.207.329,82
DE ARRECADAÇÃO tre/2016
RESULTADO NO3º bimes40.000,00
485.305,58
MINAL
tre/2016
Neste contexto, SUGERE a Equipe Técnica emissão de Parecer
de Alerta, de acordo com o artigo 59, § 1º, inciso I, da Lei
Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, com a
respectiva notificação do Ordenador de Despesas.
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, inciso
I que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal,
devendo observar se foram atingidas as metas estabelecidas pela
lei de diretrizes orçamentárias, in verbis:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos
Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder
e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas
desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias;
O mesmo diploma legal determina que seja o Poder Executivo
o responsável por demonstrar que as metas dispostas no artigo
supracitado foram cumpridas em conformidade com lei, e em caso
de descumprimento deverá adotar as providencias previstas no 9º
, litteris
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização
da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas
Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes,
limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1o No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que
parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram
limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.
§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam
obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas
destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas
pela lei de diretrizes orçamentárias.
§ 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério
Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput,
é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros
segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
(Vide ADIN 2.238-5)
§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder
Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais
de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida
no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas
Legislativas estaduais e municipais.
[...]
Neste sentido, ainda, o art. 220, inciso I da Resolução nº
261/2013 do TCEES, Regimento Interno, dispõe que no presente
caso o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas
relativas à responsabilidade na gestão fiscal estabelecidas na Lei
Complementar Federal nº 101/2000.
DECISÃO
Ante ao exposto, corroborando a manifestação exarada pela Área
Técnica, VOTO para que este Egrégio Plenário emita PARECER DE
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ALERTA, notificando o Sr. Sérgio Murilo Moreira Coelho, Prefeito
Municipal de Ponto Belo, nos termos do § 1º do art. 59 da Lei
Complementar Federal nº 101/2000; e expeça DETERMINAÇÃO
para que adote as medidas constantes na Lei Complementar Federal
101/2000, especialmente a prevista no art. 9º, sob pena de multas
previstas no art. 5º. §1º. da Lei 10.028/2000 em razão da infração
prevista no inciso III do mesmo dispositivo, e inciso IV, do art.135
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Cumpre alertar, ainda, que omitir-se em ato de sua competência
pode caracterizar infração político-administrativa sujeita à
“cassação de mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos
Vereadores, conforme disposição constante do artigo 4º, inciso VII
do Decreto-Lei nº 201/1967.
Por fim, determino que seja encaminhada cópia da referida
Instrução Técnica Inicial – ITI nº 840/2016 ao Agente Responsável.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 7040/2016,
DECIDEM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e oito de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Ponto Belo,
referente ao 3º bimestre de 2016, por não ter alcançado a meta
prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2. Determinar ao gestor que adote as medidas constantes na
Lei Complementar Federal 101/2000, especialmente a prevista no
artigo. 9º, sob pena de multas previstas no artigo. 5º. §1º. da Lei
10.028/2000 em razão da infração prevista no inciso III do mesmo
dispositivo, e inciso IV, do artigo.135 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
3. Alertar, ainda, ao gestor que omitir-se em ato de sua
competência pode caracterizar infração político-administrativa
sujeita à “cassação de mandato”, em julgamento proferido pela
Câmara dos Vereadores, conforme disposição constante do artigo
4º, inciso VII do Decreto-Lei nº 201/1967.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 2016.
Conselheiro JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
No exercício da Presidência
DECISÃO – 2ª CÂMARA 02831/2016-9
PROCESSO TC-06993/2016-5
Responsável: Sebastião Fosse
EMENTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
3° BIMESTRE DE 2016 – JURISDICIONADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO – ALERTAR –
DETERMINAR – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
Trata o presente processo de Relatório Resumido de Execução
Orçamentária - referente ao 3º Bimestre de 2016, da Prefeitura
Municipal de Jerônimo Monteiro, sob a responsabilidade de Sebastião
Fosse.
Verificou a Secretaria de Controle Externo de Contas, através da
Instrução Técnica Inicial ITI nº 805/2016-2, o descumprimento da
meta fiscal prevista pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme
quadro abaixo:
RREO-LRFWeb - Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º,
incisos I a IV, da LC 101/2000)
Período
Meta (R$)
Realizado
(R$)
META BIMESTRAL 3º bimes20.711.708,91 15.058.743,05
DE ARRECADAtre/2016
ÇÃO
RESULTADO PRI- 3º bimes2.243.170,00 -1.649.911,93
MÁRIO
tre/2016
RESULTADO NO- 3º bimes-425.000,00
-242.063,63
MINAL
tre/2016
Neste contexto, SUGERE a Equipe Técnica emissão de Parecer de
Alerta, de acordo com o artigo 59, § 1º, inciso I, da Lei Complementar
nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, com a respectiva
notificação do Ordenador de Despesas.
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, inciso
I que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal,
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devendo observar se foram atingidas as metas estabelecidas pela lei
de diretrizes orçamentárias, in verbis:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos
Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e
do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei
Complementar, com ênfase no que se refere a:
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias;
O mesmo diploma legal determina que seja o Poder Executivo
o responsável por demonstrar que as metas dispostas no artigo
supracitado foram cumpridas em conformidade com lei, e em caso
de descumprimento deverá adotar as providencias previstas no 9º ,
litteris
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado
primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos
montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de
empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela
lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1o No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial,
a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados darse-á de forma proporcional às reduções efetivadas.
§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam
obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas
destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela
lei de diretrizes orçamentárias.
§ 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério
Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é
o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo
os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. (Vide ADIN
2.238-5)
§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder
Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais
de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no
§ 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas
estaduais e municipais.
[...]
Neste sentido, ainda, o art. 220, inciso I da Resolução nº 261/2013
do TCEES, Regimento Interno, dispõe que no presente caso o
Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas relativas à
responsabilidade na gestão fiscal estabelecidas na Lei Complementar
Federal nº 101/2000.
DECISÃO
Ante ao exposto, corroborando a manifestação exarada pela Área
Técnica, VOTO para que este Egrégio Plenário emita PARECER DE
ALERTA, notificando o Sr. Sebastião Fosse, Prefeito Municipal de
Jerônimo Monteiro, nos termos do § 1º do art. 59 da Lei Complementar
Federal nº 101/2000; e expeça DETERMINAÇÃO para que adote
as medidas constantes na Lei Complementar Federal 101/2000,
especialmente a prevista no art. 9º, sob pena de multas previstas no
art. 5º. §1º. da Lei 10.028/2000 em razão da infração prevista no inciso
III do mesmo dispositivo, e inciso IV, do art.135 da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
Cumpre alertar, ainda, que omitir-se em ato de sua competência
pode caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação
de mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores,
conforme disposição constante do artigo 4º, inciso VII do Decreto-Lei
nº 201/1967.
Por fim, determino que seja encaminhada cópia da referida Instrução
Técnica Inicial – ITI nº 805/2016-2 ao Agente Responsável.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 6993/2016,
DECIDEM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e
oito de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos
do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Jerônimo Monteiro,
referente ao 3º bimestre de 2016, por não ter alcançado a meta
prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2. Determinar ao gestor que adote as medidas constantes na Lei
Complementar Federal 101/2000, especialmente a prevista no artigo.
9º, sob pena de multas previstas no artigo. 5º. §1º. da Lei 10.028/2000
em razão da infração prevista no inciso III do mesmo dispositivo, e
inciso IV, do artigo.135 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
3. Alertar, ainda, ao gestor que omitir-se em ato de sua competência
pode caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação
de mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores,
conforme disposição constante do artigo 4º, inciso VII do Decreto-Lei
nº 201/1967.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
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[ATOS DOS RELATORES]
Decisão Monocrática 01343/2016-6
Processo TC 6296/2015
Interessado
Responsável
Assunto

Prefeitura de Rio Novo do Sul
Maria Albertina Menegardo Freitas
Prestação de Contas Anual – Exercício 2014

À Secretaria Geral das Sessões
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual
da Prefeitura de Rio Novo do Sul, referente ao exercício de
2014, sob responsabilidade da Sra. Maria Albertina Menegardo
Freitas.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial ITI Nº 428/20162, (fls.164/165), e o artigo 126 da Resolução TC 261/2013, o Plenário
deliberou, em consonância com o entendimento da Secretaria de
Controle Externo de Contas, pela CITAÇÃO da responsável para
que, no prazo de trinta dias improrrogáveis, apresentasse os
esclarecimentos necessários.
O Núcleo de Controle de Documentos desta Corte informou que
não foi enviado qualquer documentação em nome da Sra. Maria
Albertina Menegardo Freitas (fls. 175), referente ao Termo de
Citação nº 687/2016, com vencimento em 18/08/2016.
Por todo o exposto, considerando a inércia da responsável,
DECLARO REVEL a Sra. Maria Albertina Menegardo Freitas e
pela remessa dos autos à Secretaria de Controle Externo de Contas
para prosseguimento do feito, nos termos do art. 301, parágrafo
único do Regimento Interno do TCEES, em aplicação analógica.
Encaminhe-se a atual responsável, Sra. Maria Albertina
Menegardo Freitas a presente decisão, para ciência.
Vitória/ES, 03 de Outubro de 2016.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01365/2016-2
Processo nº:
Assunto:
Interessado:

TC – 7.963/2016-6
Prestação de Contas Bimestral – 2º Bimestre/
2016
Fundo Municipal de Saúde de Viana

À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante da omissão de que trata a Instrução Técnica Inicial n°
ITI 00894/2016-1 (fl. 14), com fulcro nos artigos 56, II e 63, I
c/c o art. 142, §1º, da Lei Complementar nº 621/2012, DECIDO:
CITAR, o responsável, Sr. Gilson Daniel Batista, para que no
prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis (art. 157, II da
Resolução TCE Nº 261/2013), preste os esclarecimentos que julgar pertinentes, quanto à omissão apontada na Instrução Técnica
Inicial ITI 894/2016;
NOTIFICAR, o responsável, Sr. Gilson Daniel Batista, com fundamento no artigo 358, III, c/c artigo 329, § 7º do RITCEES,
aprovado pela Resolução TC 261/2013 para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a esta
Corte de Contas os arquivos referentes à Prestação de Contas
identificada na ITI 894/2016.
Determino, ainda, o encaminhamento de cópia integral da Instrução Técnica Inicial nº 894/2016 juntamente com os Termos
de Citação e Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
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.
Ressalto que o não atendimento da notificação expedida poderá
implicar em sanção de multa, conforme disposição dos arts.
135, §2º, da LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte.
Vitória/ES, 06 de Outubro de 2016.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Decisão Monocrática 01366/2016-7
Processo TC 5568/2015
Interessado
Responsável
Assunto

Prefeitura de Barra de São Francisco
Luciano Henrique Sordine Pereira
Prestação de Contas Anual – Exercício 2014

À Secretaria Geral das Sessões
Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura de Barra de São Francisco, referente ao exercício
de 2014, sob responsabilidade do Sr. Luciano Henrique Sordine
Pereira.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial ITI Nº 373/20165, (fl. 75), e o artigo 126 da Resolução TC 261/2013, o Plenário
deliberou, em consonância com o entendimento da Secretaria de
Controle Externo de Contas, pela CITAÇÃO da responsável para
que, no prazo de trinta dias improrrogáveis, apresentasse os
esclarecimentos necessários.
O Núcleo de Controle de Documentos desta Corte informou que
não foi enviado qualquer documentação em nome do Sr. Luciano
Henrique Sordine Pereira (fls. 87), referente ao Termo de
Citação nº 630/2016, com vencimento em 22/08/2016.
Por todo o exposto, considerando a inércia do responsável,
DECLARO REVEL o Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira e
pela remessa dos autos à Secretaria de Controle Externo de Contas
para prosseguimento do feito, nos termos do art. 301, parágrafo
único do Regimento Interno do TCEES, em aplicação analógica.
Encaminhe-se ao atual responsável, Sr. Luciano Henrique
Sordine Pereira a presente decisão, para ciência.
Vitória/ES, 06 de Outubro de 2016.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01380/2016-7
Processo: 02142/2016-3
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Criação: 07/10/2016 15:38
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro
Domingos Augusto Taufner
Assunto: Representação
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Marataízes
Responsáveis: Jander Nunes Vidal – Prefeito Municipal
Marcos Roberto Ramos – Pregoeiro Oficial
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação, com pedido de medida
cautelar, formulada pelo Senhor Anderson Vieira Martins, em face
do Pregão Presencial nº. 015/2016 da Prefeitura Municipal de
Marataízes cujo objeto foi é o registro de preços para aquisição de
material e prestação de serviços para a contenção do avanço do mar
e recuperação da orla de Marataízes.
Por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM 296/2016, deixei
de apreciar o pedido de medida cautelar e determinei a notificação
do Prefeito Municipal, Sr. Jander Nunes Vidal e do Pregoeiro Oficial,
Marcos Roberto Ramos Ferreira, para apresentarem suas justificativas
no prazo de 05 (cinco) dias.
Os responsáveis não apresentaram as justificativas e os autos foram
encaminhados à Secretaria de Controle Externo de Denúncias e
Representações – Secex Denúncias.
Posteriormente, tendo em vista que a matéria tratada se refere a
conceitos técnicos e exclusivos da área de engenharia, os autos
seguiram para a Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços
de Engenharia – Secex Engenharia, a qual se manifestou por meio da
Manifestação Técnica, explícita às fls. 55/65, propondo a suspenção
cautelar do certame.
Votei acompanhando a manifestação técnica, pelo deferimento da
medida cautelar e notificação aos responsáveis.
O Aviso de anulação do certame foi publicado no Diário Oficial do
Município de Marataízes, no dia 26/04/2016. Porém, em consulta
ao site da Prefeitura, a equipe técnica tomou conhecimento de que
o município havia instaurado novo procedimento licitatório, desta
vez para contratação de “serviço de aquisição de material pétreo e
prestação de serviço de hora máquina (com operador), o qual pelas
descrições apresentadas, concluíram tratar-se do mesmo objeto,
motivo pelo qual sugeriram novamente a suspensão do certame,
bem como a notificação dos responsáveis.
A partir da análise técnica e diante da minha ausência, o Presidente
do Tribunal de Contas, Conselheiro Sergio Aboudib Ferreira Pinto
deferiu a medida cautelar sugerida.
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Desta feita, os responsáveis encaminharam as justificativas.
Porém, por considerá-las insuficientes, a equipe técnica ratifica seu
opinamento pela suspensão cautelar do procedimento licitatório, bem
como aplicação de multa em caso de descumprimento da Decisão.
Posteriormente, a Prefeitura fez juntar aos autos nova documentação
instruída com vários laudos técnicos, motivo pelo qual o processo
veio encaminhado ao meu Gabinete. É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O Pregão Presencial nº. 024/2016 tem como objeto a compra de
material pétreo e contratação de hora/maquina, com operador, a fim
de realizar a contenção o avanço do mar e preservar o patrimônio
privado no local atingido pela erosão no Município de Marataízes.
O edital não deixava claro o objeto da contratação, restando implícito
que se tratava da contratação completa de uma obra de contenção
de parte da faixa litorânea do Município ameaçado pelo avanço
constante do mar. Ressalto que no caso de uma obra desse vulto não
deveria ser contratada pela modalidade Pregão, nos termos da Lei nº
10.520/2002, e também deveria ser precedida de estudos técnicos
preliminares, bem como de um robusto projeto básico.
Além disso, o fato do gestor não ter, embora oportunizado, prestado
as informações sobre os procedimentos e particularidades da referida
contratação, contribuiu para que o caso não fosse elucidado, restando
ao Tribunal de Contas o dever de suspender o processo licitatório
para evitar maiores danos.
Entretanto, a concessão de uma cautelar não a torna definitiva,
podendo ser revogada a qualquer momento havendo alguma
situação (fática ou jurídica) que enseje sua reanálise e que neste
caso concreto torna-se necessária.
É publica e notória a necessidade iminente de contenção do avanço
do mar no Município de Marataízes, tendo em vista que o patrimônio
público e principalmente privado encontram-se ameaçados pela
erosão causada pelo avanço do mar.
A gravidade da situação enfrentada pelo referido município vem
sendo amplamente noticiada pela mídia local e regional desde o final
de 2015, de maneira que não restam dúvidas que a situação em tela
requer uma solução urgente e qualquer morosidade poderá acarretar
um grande prejuízo patrimonial à população de Marataízes.
Na busca de uma solução que garantisse a segurança da população
local, mas que fosse feita dentro da legalidade, em conjunto com
outros princípios da administração pública, busquei informações
sobre o assunto. Inclusive realizei reunião com representantes da
Comunidade de Lagoa Funda, no momento atual uma das mais
prejudicadas pelo avanço do mar, bem como com Secretários, Defesas
Civil, Engenheiros, Procurador Geral do Município de Marataízes.
Ressalto que essas reuniões realizadas com a Comunidade e também
com os Secretários Municipais tem apenas valor informativo, não
tendo conteúdo probatório devidamente formalizado. Entretanto, elas
foram úteis para aclarar a situação, tanto a realidade fática quanto a
realidade jurídica, facilitando a importante e necessária reanálise dos
autos, estes sim com conteúdo probatório.
Na reunião realizada no dia 03/10/2016 com uma comissão
representativa da comunidade de Lagoa Funda ouvi o relato da
situação desesperadora das famílias locais com o avanço do mar.
Além disso, fui informado que a obra, até sua paralização, estava
sendo realizada de forma satisfatória.
No dia 06/10/2016 realizei reunião com o Procurador Geral,
Secretário de Obras, Secretário de Administração, Chefe da Defesa
Civil e Engenheiro, todos da Prefeitura Municipal de Marataízes, que
contou também com a presença do chefe da Secex Engenharia desta
Corte de Contas. Ouvimos as explicações sobre os procedimentos
técnicos e jurídicos tomadas pela referida municipalidade.
Ressaltaram que não se trata de contratação de obra por empreitada e
sim uma obra realizada por administração direta de responsabilidade
da Prefeitura, que conta com quadro próprio de engenheiros. O
Pregão questionado e que é objeto deste processo foi realizado para
a compra de material pétreo e hora/máquina com operador para que
os serviços de contenção do mar, cujo objeto principal é a colocação
e pedras, fossem realizados sob a administração da Prefeitura
Municipal.
No tocante aos problemas formais constantes do edital, não houve
uma análise exauriente sobre os mesmos a partir dessa constatação
de que não se trata de contratar uma obra, mas sim compra de
material e de serviços. Estas questões formais serão objeto de
fiscalização concomitante ou posterior, cabendo também ao gestor
reanalisar todo o procedimento, procurando suprir possíveis falhas
formais sanáveis.
Ressalto que a liberação para que o contrato seja executado não
exonera o Município e seus responsáveis do dever de prestar novas
informações que forem solicitados, bem como o de ser submetido à
fiscalização concomitante ou posterior.
Ressalto ainda que a urgência que o caso requer justifica que a
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deliberação por revogar a medida cautelar anteriormente dada seja
feita por decisão Monocrática já com efeitos, mas que será submetida
ao Plenário desta Corte de Contas na próxima Sessão Ordinária.
Assim como é assente o fato de que cabe a este Tribunal agir,
inclusive de ofício, de acordo com o art. 376 do Regimento Interno
desta Corte, também é claro que esta Casa poderá também rever
a decisão proferida cautelarmente, caso não subsistam os seus
requisitos autorizadores, nos termos do art. 380 do mesmo diploma
legal.
De outra sorte, é firme a jurisprudência no sentido de acolher a
possibilidade de ponderação de interesses em situações em que o
periculum in mora inverso se apresente. Em suma, para a doutrina
e jurisprudência, o denominado periculum in mora inverso traduz-se
na concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável ou
de difícil reparação, contra aquele que eventualmente sofra os efeitos
da medida de urgência.
Diante de todo o exposto, considerando a grave situação na qual
se encontra a comunidade da Lagoa Funda, atingida pela erosão do
mar no município de Marataízes, o que demanda uma intervenção
urgente do Poder Público, bem como a possibilidade da ocorrência
do periculum in mora reverso, caso se mantenha a suspensão do
certame, anteriormente determinada por esta Corte, decido conforme
a seguir. É a fundamentação. Segue a Decisão.
DECISÃO
Diante do exposto, de acordo com a situação fática e jurídica,
decido monocraticamente pela revogação da MEDIDA CAUTELAR
anteriormente deferida de acordo com o artigo 380, do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas;
Determino que os presentes autos tramitem em rito ordinário,
encaminhando-se o feito à SEGEX, para que proceda a devida
instrução de mérito pela Secretaria de Controle Externo competente;
Determino à Secretaria Geral das Sessões – SGS que notifique
Urgentemente aos responsáveis pelo município desta Decisão, para
que tomem as medidas cabíveis;
A ciência desta decisão ao representante.
Em, 07 de outubro de 2016.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
PORTARIA 392-P, DE 6 DE OUTUBRO DE 2016.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de
2012, e tendo em vista o que consta nos cadernos processuais TC019/2005 e 2407/2013,
RESOLVE:
efetuar a progressão por escolaridade dos servidores ocupantes
do cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, observando o disposto nos
artigos 11 a 14 da Lei Complementar Estadual 622/2012, conforme
abaixo:
MATR.
NOME
NÍVEL REF.
203167 ANDERSON ULIANA RO- III
13
LIM
203522 PEDRO ALBERTO BUSAT- I
03
TO BROSEGHINI

VIGÊNCIA
1/02/2016
1/09/2016

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Republicada por incorreção
RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 020/2015
Processo TC-10.201/2015
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Vixteam Consultoria & Sistemas S.A.
OBJETO: Alteração quantitativa do objeto, equivalente ao acréscimo
de 24,9147% (vinte e quatro inteiros, nove mil, cento e quarenta
e sete décimos de milésimo por cento) ao valor do Contrato nº
020/2015, a prorrogação do prazo de vigência e a alteração da
cláusula de pagamento.
VALOR DA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA: R$ 102.150,00
(cento e dois mil, cento e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: Prorrogado por seis meses, a parir de 16
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 10 de outubro de 2016
de outubro de 2016.
Vitória, 30 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
(Republicado por incorreção)

[LICITAÇÕES]
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2016
PROC. TC 4445/2016
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do seu
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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 no fornecimento de
Livros Técnico-Científicos, visando à atualização e ampliação
do acervo da Biblioteca do TCEES, 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
21 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, 07 de outubro de 2016.
DANIEL SANTOS DE SOUSA
Pregoeiro - TCEES
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Segunda-feira, 10 de outubro de 2016
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