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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-900/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2694/2014
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE LINHARES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - MARIA LUZIA ALVARENGA DA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2013 – IRREGULAR – MULTA – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LINHARES, referente ao exercício
de 2013, sob a responsabilidade da senhora MARIA LUZIA
ALVARENGA DA SILVA.
Nos termos do Relatório Técnico Contábil n. 166/2015 (f.
26/37) e da Instrução Técnica Inicial n. 940/2015 (f. 38), a
área técnica constatou os seguintes indícios de irregularidade nas
contas anuais:
3.1.1 – Não apropriação e recolhimento de contribuições
previdenciárias
3.1.2 – Ausência de retenção e recolhimento da contribuição
previdenciária dos servidores
3.1.3 – Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias
retidas de terceiros
3.4 – Registros de valores que remetem a despesas ou perdas em
conta de ativo “demais créditos e valores a curto prazo”
A responsável apresentou justificativas às folhas 57/101, que
foram analisadas no corpo da Instrução Contábil Conclusiva n.
228/2015 (f. 104/112).
A área técnica afastou os indícios de irregularidade relatados
nos itens 3.1.1 e 3.1.3 do Relatório Técnico, mas considerou
IRREGULARES os fatos abordados nos tópicos II.II e II.IV da
Conclusiva, correspondentes aos itens 3.1.2 e 3.4 do RTC n.

166/2015, conforme transcrito (f. 112):
III – CONCLUSÃO
Foi examinada a Prestação de Contas constante do presente
processo, pertencente ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE LINHARES, de responsabilidade da Sra. Maria Luzia
Alvarenga da Silva, referente ao exercício de 2013, formalizada
conforme disposições da IN 28/2013.
Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no
que tange ao aspecto técnico-contábil, opina-se pela
IRREGULARIDADE das presentes contas em face dos itens II.II
e II.IV.
Cumpre ressaltar que a fls. 61 a responsável requereu defesa oral
quando do julgamento do presente processo.
Ato contínuo, o setor competente emitiu a Instrução Técnica
Conclusiva n. 4839/2015 (f. 116), ratificando a análise contábil.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 118/122, da
lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a manifestação
técnica, propondo que as Contas
Anuais da entidade sejam julgadas IRREGULARES, com aplicação
de multa à responsável, segundo reproduzido:
Observa-se nos autos que a irregularidade do item 3.2.1 do
RTC 166/15 consubstancia grave infração à norma legal ou
regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional ou patrimonial, consoante art. 84, III, “d”, da LC n.
621/12.
Com efeito, deixar de recolher as contribuições retidas de
servidores e terceiros, tempestivamente, ao INSS, ou ao
órgão próprio de previdência, atenta diretamente contra o equilíbrio
do sistema de seguridade social, cujas contribuições destinam-se ao
custeio da seguridade social – que se reserva, constitucionalmente,
a “assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência, e à
assistência social”, consoante ao art. 194 da CF/88.
(...)
Eleva a gravidade da conduta, o fato de que ela consubstancia, em
tese, crime de apropriação indébita previdenciária, tipificado
no art. 168-A do Código Penal, bem como ato de improbidade
administrativa, consoante art. 11, inciso I, da Lei n. 8.429/92.
Insta frisar, nesta hipótese, a inescusabilidade da conduta, pois,
para a responsabilização do agente, nesta hipótese, “não se exige
o dolo específico, bastando para tal o dolo genérico ou eventual,
que se caracteriza quando o administrador assume os riscos de não
atender aos comandos constitucionais
e legais, que vinculam e pautam os gastos públicos.”
Por fim, no tocante à irregularidade capitulada REGISTRO DE
VALORES QUE REMETEM A DESPESAS OU PERDAS EM CONTA
DE ATIVO “DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO”,
registrou a Unidade Técnica na Instrução Contábil Conclusiva – ICC
228/2015:
(...)
Denota-se, pois realização de despesa sem autorização legal, fato
extremamente grave que subsome-se tanto ao art. 315 quanto
ao art. 359-D do Código Penal Brasileiro.
Posto isso, oficia o Ministério Público de Contas sejam as
presentes contas julgadas IRREGULARES, com fulcro no art. 84,
inciso III, alíneas “d”, da LC n. 621/12, aplicando-se ao responsável,
multa pecuniária, na forma dos arts. 84, inciso IV, e 135, I e II, do
indigitado estatuto legal.
Por fim, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n. 8.625/93,
bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei Complementar nº
621/12, reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento.
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É o Relatório. Passo a fundamentar.
I – Da ausência de retenção e recolhimento da contribuição
previdenciária dos servidores (item 3.1.2 do RTC e II.II da
ICC)
No Relatório Técnico n. 166/2015 (f. 32/33), verificou-se uma
divergência quanto ao registro da contribuição previdenciária do
servidor, consistente no fato de que o Anexo 17 da prestação de
contas evidenciou um montante de retenções muito inferior ao
valor apurado na Folha de Pagamento, totalizando uma diferença
de R$ 479.614,51:
Tabela 1 – Contribuição previdenciária do servidor
ANEXO 17
INSS
RPPS
Em Reais

28.172,78
856,95

FOLHA
PAGAMENTO
182.745,96
325.898,28
TOTAL

DIFERENÇA
154.573,18
325.041,33
479.614,51

Segundo a área técnica, haveria indício de descumprimento dos
artigos 37 e 195, inciso II, da Constituição Federal, bem como do
art. 30, letras “a” e “b” da Lei n. 8212/1991.
De acordo com a responsável, o Fundo Municipal foi criado por
determinação do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).
Possui natureza meramente contábil, sem estrutura administrativa
própria, razão pela qual a folha de pagamento foi emitida em
conjunto com a Secretaria de Ação Social.
Tal condição teria provocado as divergências contábeis questionadas,
uma vez que os dados contidos nos arquivos da folha de pagamento
(FOLRPS e FOLRGS) correspondem à soma das contribuições
descontadas dos servidores alocados tanto ao Fundo quanto à
Secretaria.
Segundo a gestora, aos valores demonstrados no Anexo 17 da
prestação de contas, deveriam ser acrescidas as consignações
retidas pela Secretaria, totalizando R$ 162.144,13 (para o regime
geral) e R$ 279.712,86 (para o regime próprio), mais os descontos
relativos aos meses de março e abril, cujo lançamento foi manual,
à conta de outra Secretaria.
A área técnica acatou parte da justificativa, mantendo a
irregularidade, uma vez que as diferenças não foram totalmente
esclarecidas, já que as inscrições relativas aos meses de março e
abril não ficaram comprovadas nos autos:
Tabela 2 – Contribuição previdenciária do servidor
INSS
RPPS

FOLHA
(retenção)
182.745,96
325.898,24

DEFESA
(retenção)
162.144,13
279.712,86

DIFERENÇA
(retenção)
20.601,83
46.185,42

Em Reais
Observo que o Anexo 17 refere-se ao Demonstrativo da Dívida
Flutuante previsto na Lei n. 4320/1964, que registra as obrigações
de curto prazo, incluindo as contribuições previdenciárias
descontadas dos servidores, que deverão ser repassadas a cada
instituto.
Os demonstrativos da Folha de Pagamento apresentados pelo
Fundo foram elaborados pela Secretaria de Assistência Social,
revelando, em conjunto, o montante efetivamente retido dos
servidores pertencentes à Secretaria e ao Fundo.
Entretanto, o demonstrativo da Dívida Flutuante refere-se apenas
ao Fundo Municipal, registrando o total de contribuição efetivamente
inscrito e baixado no exercício de 2013, apenas à conta do Fundo.
Sendo assim, as divergências questionadas na fase de citação
resultaram da comparação de demonstrativos contábeis com
abrangências diversas.
O fato revela inadequações no registro contábil, decorrentes da
confusão patrimonial entre a Secretaria e o Fundo Municipal, pois,
embora toda a folha de pagamento tivesse sido elaborada pela
Secretaria de Assistência Social, parte da obrigação de recolhimento
das contribuições foi atribuída ao Fundo, em claro descumprimento
ao Princípio da Entidade, anunciado no art. 4º da Resolução CFC n.
750/1993, com a redação dada pela Resolução CFC n. 1.367/2011.
Além disso, a consolidação dos dados de ambas as unidades
gestoras não se mostra capaz de afastar a impropriedade contábil,
já que as divergências não foram totalmente esclarecidas (Tabela
2).
O confronto dos dados evidenciou que o valor de inscrição e de
baixa das consignações, para cada regime previdenciário, foi muito
inferior ao montante retido.
A defesa apresentou uma Listagem de Liquidação e Desconto,
constante do Balanço Consolidado do Município, que relaciona as
retenções efetuadas em 2013, a título de previdência municipal,
no total de R$ 279.712,86, sendo R$ 278.855,91 à conta da
Secretaria de Ação Social e R$ 856,95 à conta do Fundo (f. 88/89).
A Listagem demonstra, ainda, que os registros realizados em março
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e abril somaram R$ 323,27, mostrando-se muito inferiores aos
demais meses de 2013. O dado é compatível com a afirmação feita
pela gestora de que, naquele período, as retenções foram efetuadas
à conta de outra secretaria e o lançamento da folha de pagamento
foi elaborado manualmente. No entanto, a responsável não trouxe
documentos comprovando a alegação.
Do mesmo modo, a Listagem de Desconto referente ao INSS
(f. 90/92) demonstra a retenção anual de R$ 162.144,13, sendo
R$ 133.971,35 oriundos da Secretaria e R$ 28.172,78 originários
do Fundo de Assistência Social. Nos meses de março e abril, os
descontos ao regime geral atingiram apenas R$ 2.876,21.
Quanto à retenção de INSS, a responsável também apresentou uma
relação, sem natureza contábil, elaborada pelo Departamento
de Recursos Humanos da Prefeitura (f. 75/87 e 93/94), cujos
valores somaram R$ 182.745,96, conferindo com os dados da
Folha de Pagamento.
Do confronto entre o Anexo 17 (Dívida Flutuante), a Folha de
Pagamento e a Listagem de Empenhos permanece uma
divergência na contabilização da retenção previdenciária do
servidor, provavelmente relacionada à falta de lançamento nos
meses de março e abril de 2013.
Esta divergência corresponde a R$ 20.601,83 ou 11,27% da
contribuição devida ao INSS (R$ 182.745,96) e a R$ 46.185,42 ou
14,17% do montante devido ao regime próprio (R$ 325.898,24).
Embora a maior parte da discrepância nos valores retidos
tenha sido esclarecida (Tabela 2), o montante das quantias
efetivamente repassadas aos institutos previdenciários
não foi demonstrado pela responsável, fato que pode indicar
a ausência de recolhimento da contribuição aos institutos de
previdência, em ofensa ao art. 8º-A da Lei n. 10.887/2004 e ao art.
30, letras “a” e “b” da Lei n. 8.212/1991.
Pelo exposto, a irregularidade permanece, pois não foi
integralmente sanada, como bem asseverou a área técnica (f. 109):
Análise: Novamente as alegações de defesa são de que a secretaria
municipal de ação social também recebeu lançamentos contábeis
de consignações, além do fundo municipal.
De acordo com os documentos, a fls. 88-92, além de R$ 856,95
de retenção do fundo destinada ao RPPS devem ser considerados
também R$ 278.855,91 da secretaria, totalizando R$ 279.712,86.
Como o valor de folha foi de R$ 325.898,28, persiste divergência de
R$ 46.185,42. De acordo com as alegações, tal divergência devese aos meses de março e abril, pois nestes meses o desconto foi
efetuado em uma única secretaria e o lançamento da folha se deu
de forma manual. Entretanto, esta informação não foi possível de
ser verificada na documentação acostada.
Quanto ao INSS, segundo a defendente devem ser acrescentados ao
valor de R$ 28.172,78, R$ 133.971,35 da secretaria, totalizando R$
162.144,13. Como o valor de folha foi de R$ 182.745,96, persiste
divergência de R$ 20.601,83. De acordo com as alegações, tal
divergência deve-se aos meses de março e abril, pois nestes meses
o desconto foi efetuado em uma única secretaria e o lançamento
da folha se deu de forma manual. Entretanto, também neste caso
esta informação não foi possível de ser verificada na documentação
acostada.
Desta forma o saneamento deu-se de forma parcial.
II – Dos registros de valores que remetem a despesas ou
perdas na conta de ativo “demais créditos e valores a curto
prazo” (item 3.4 do RTC e II.IV da ICC)
A área técnica solicitou esclarecimentos sobre a rubrica
PAGAMENTOS INDEVIDOS, constante da conta DEMAIS
CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO, pertencente ao Ativo
Circulante, por indício de ofensa ao art. 105, § 1º da Lei n.
4.320/1964.
A responsável argumentou que as subvenções sociais liquidadas no
exercício foram lançadas equivocadamente na conta questionada,
mas a correção estaria sendo providenciada em 2015.
O setor competente analisou a justificativa, concluindo que
as subvenções sociais não foram registradas como despesa
orçamentária, sendo indevidamente lançadas no Ativo Circulante.
Além disso, o gasto com subvenção social não poderia ter ocorrido,
por falta de autorização legal, uma vez que a rubrica não foi
contemplada no Orçamento do Fundo:
Análise: Analisamos o razão do plano de contas de fls. 99 e o
balanço orçamentário do fundo de assistência social de Linhares
e verificamos que inexiste despesa autorizada relacionada à
subvenção social em 2013, rubrica 33504300000, de forma que
não poderia ter havido tal gasto.
Como não havia dotação orçamentária e mesmo assim o repasse
foi efetuado
às instituições beneficiadas, o valor foi lançado indevidamente
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no ativo, quando na verdade possui natureza de despesa
orçamentária.
Ademais não foi encaminhada documentação da retificação do valor
lançado em ativo, de modo que o item está irregular.
Observo que o documento Razão do Plano de Contas (f. 99/101),
juntado aos autos pela defesa, relaciona os lançamentos efetuados
na conta Pagamentos Indevidos, no exercício de 2013. Tais
lançamentos foram descritos, em sua maioria, como subvenções
sociais a entidades filantrópicas.
As subvenções sociais constituem despesas orçamentárias,
conforme definido na 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público. Deveriam ter sido executadas orçamentariamente,
precedidas de empenho, procedimento descumprido pela
Administração, uma vez que a rubrica não estava autorizada no
Orçamento do Fundo de Assistência Social.
Uma vez conhecida a natureza do lançamento constante da rubrica
Pagamentos Indevidos, foi possível constatar a irregularidade
da execução da despesa pública com subvenções sociais,
por falta de autorização orçamentária, em ofensa ao Princípio da
Universalidade do Orçamento Público, positivado no art. 165, § 5º,
da Constituição Federal, e no art. 2º da Lei n. 4320/1964.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento no art. 84, inciso III, da Lei
Complementar n. 621/2012, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO pela IRREGULARIDADE
da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LINHARES, referente ao exercício
de 2013, aplicando-se à responsável, senhora MARIA LUZIA
ALVARENGA DA SILVA, multa individual no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), nos termos do art. 389, inciso II, da Resolução TC
n. 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2694/2014,
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 Anual do Fundo Municipal de Assistência
Social de Linhares, referente ao exercício de 2013, aplicando-se
à responsável, senhora Maria Luzia Alvarenga da Silva, multa
individual no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos
do art. 389, inciso II, da Resolução TC n. 261/2013, arquivandose os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto da
relatora, conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
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 julgamento o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, a senhora conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, e os senhores
conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel
Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, procurador especial de contas em substituição ao procuradorgeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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-909/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6261/2016
ASSUNTO
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE - LUANA RAMOS SAMPAIO
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA DECISÃO
TC-2005/2016 – NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA –
ARQUIVAR.
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos
modificativos apresentados pela servidora Luana Ramos Sampaio
em face da Decisão 2.005/2016-4, por meio da qual este Plenário
apreciou o procedimento referente ao desempenho dos servidores
ocupantes do cargo de auditor de controle externo ao término do
período de estágio probatório (TC 8.510/2015-7) e, dentre outras
deliberações, reconheceu a suspensão do referido prazo em relação
à embargante, nos seguintes termos:
Decisão – Plenário 02005/2016-4
[...]
PROCESSO DE ESTABILIDADE – CONFIRMAR SERVIDORES
NO CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – À
PRESIDÊNCIA PARA HOMOLOGAÇÃO – DAR CIÊNCIA – À ÁREA
ADMINISTRATIVA – PRORROGAR ESTÁGIO PROBATÓRIO.
[...]
DECIDE, ainda, nos termos do voto do Relator, Conselheiro
Corregedor Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, proferido na 2ª
sessão administrativa de 2016, realizada em 29 de março de 2016,
que, da mesma forma, integra esta Decisão, estender os prazos de
cumprimento do estágio probatório, das servidoras Luana Ramos
Sampaio, Flávia Holz Meireles Pereira e Mayra Moreira de
Almeida, até os dias 29/12/2016, 22/08/2016 e 31/08/2016,
respectivamente, caso não incorram em novas hipóteses de
suspensão. [destaques do original]
Inconformada com o reconhecimento de causas suspensivas no curso
do período de estágio probatório, a embargante apontou omissão
no julgado, alegando o não enfrentamento da questão atinente aos
efeitos financeiros e à progressão na carreira de auditor de controle
externo. O cerne da demanda está bem delineado nestes trechos
da petição:
[...]
A questão é simples: O fato desta Corte ter entendido que a licença
maternidade provoca a suspensão do estágio probatório, não obsta
o respeito às prerrogativas e garantias legais dos ocupantes do cargo
de Auditor de Controle Externo e não afasta a determinação de que
a licença maternidade não pode determinar prejuízos financeiros
tampouco prejuízos na progressão da carreira da ocupante do cargo
de Auditor de Controle Externo.
E é exatamente esse o ponto em que verifica a omissão da decisão
desta Corte de Contas, cuja base se apoia no voto do Excelentíssimo
Senhor Doutor Corregedor desta Corte de Contas.
O notável magistrado de contas enfrentou a questão do estágio
probatório, contudo, não enfrentou a questão dos efeitos financeiros
e da progressão da carreira da ocupante do cargo de Auditora de
Controle Externo, Sra. Luana Ramos Sampaio.[...]
Dessa forma, em que pese a respeitável decisão, verifica-se
presente omissão no que tange à garantias remuneratórias e de
progressão expressamente previstas na LC 622/2012. Por isso
cabíveis os Embargos de Declaração com efeitos modificativos ora
opostos.
[...]
Tendo em vista o todo relatado, requer sejam conhecidos e providos
os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes
a fim de que esta Corte conceda os efeitos remuneratórios e de
progressão de carreira previstos na LC 622/2012 e na Constituição
Federal e demais legislações vigentes. [destaques do original]
II
ADMISSIBILIDADE
Primeiramente, há de se registrar que a embargante não se ocupou
em indicar o fundamento legal em que apoiou os embargos,
tampouco demonstrou seu cabimento.
No entanto, é sabido que a decisão embargada encampou os termos
de voto por mim proferido no exercício da competência prevista
no inciso III do artigo 15, da Lei Complementar 621/2012, que
outorga ao corregedor o exame e a relatoria dos procedimentos de
desempenho do servidor submetido ao estágio probatório, opinando
pela sua confirmação no cargo ou exoneração.
Desse modo, de plano percebe-se que o pleito da servidora inova
ao requerer a concessão de efeitos remuneratórios e progressão
de carreira, sob o frágil argumento de suposta omissão no julgado,
pois, como se vê a decisão guerreada em momento algum se
prestou a adentrar tal seara, pois se voltou exclusivamente ao
procedimento de estágio probatório a que foram submetidos 34
servidores ocupantes do cargo de auditor de controle externo.
Logo, é descabida a utilização de embargos de declaração com
fulcro no art. 167 da Lei Orgânica deste Tribunal e no art. 411 do
nosso Regimento Interno para combater decisão proferida, primeiro
porque inexiste omissão no julgado; segundo porque restritos aos
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processos de controle externo, inaplicáveis, portanto, a processos
administrativos de pessoal.
Para feitos dessa natureza, o servidor público deve socorrerse do regime jurídico a que está submetido, neste caso, a Lei
Complementar Estadual 46, de 31/01/1944 que, por expressa
disposição de seu art. 1º, aplica-se aos servidores públicos civis
da administração direta, das autarquias e das fundações públicas
deste Estado e de qualquer de seus Poderes.
Nos termos dessa legislação especial, é autorizado ao servidor
público apresentar requerimento, pedir reconsideração e recorrer
à autoridade hierarquicamente superior, conforme diretrizes dadas
pelos artigos 149 e seguintes:
Art. 149 É assegurado ao servidor público o direito de requerer ou
representar, pedir reconsideração e recorrer aos poderes públicos.
§ 1º - O requerimento será dirigido à autoridade competente para
decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver
imediatamente subordinado o requerente.
§ 2º - O requerimento poderá ser apresentado através de procurador
legalmente constituído.
Art. 150 A representação será obrigatoriamente apreciada pela
autoridade superior àquela contra a qual é formulada.
Art. 151 O pedido de reconsideração será dirigido à autoridade
que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não
podendo ser renovado.
Parágrafo único - O requerimento e o pedido de reconsideração de
que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo
de cinco dias e decididos dentro de trinta dias.
Art. 152 Caberá recurso:
I - do indeferimento do pedido de reconsideração;
II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.
Parágrafo único - O recurso será dirigido à autoridade imediatamente
superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e,
sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades.
Art. 153 A autoridade recorrida poderá, alternativamente,
reconsiderar a decisão ou submeter o feito, devidamente instruído,
à apreciação da autoridade superior.
Art. 154 O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou
de recurso é de trinta dias, a contar da publicação ou da ciência,
pelo interessado, da decisão recorrida.
Art. 155 O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a
juízo da autoridade recorrida.
Parágrafo único - Em caso de provimento do pedido de
reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à
data do ato impugnado.
No entanto, a servidora optou por atravessar expediente não
amparado pela LC 46/94, talvez na intenção não revelada de
enquadrá-lo na Lei Orgânica (Lei Complementar Estadual 621/2012)
e no Regimento Interno desta Corte (aprovado pela Resolução TC
261/2013) o que, com a devida vênia, deve ser rechaçado ante a
total inaplicabilidade das disposições atinentes a recursos ao caso
em exame, pois, juridicamente, os instrumentos de irresignação
previstos em nossa legislação específica são voltados aos processos
finalísticos deste órgão de controle externo.
Além disso, sendo o estágio probatório a questão central discutida
no TC 8.510/2015, mostra-se também inequívoca a resignação da
servidora em relação ao reconhecimento de causas suspensivas no
curso do seu período de avaliação, revelando a ausência de interesse
processual, consubstanciado no binômio utilidade-necessidade.
Enfim, em que pese haver vedação expressa contida no art. 12
da Lei Complementar Estadual 622/2012 que frustra, ao menos
em tese, a pretensão da servidora, entendo que a discussão em
torno de seus direitos funcionais não pode ser processada pela
via dos embargos de declaração, mas por requerimento dirigido à
autoridade competente, nos termos da LC 46/1994.
III
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, com base nas competências outorgadas pelo
art. 22, inciso III e pelo artigo 29, inciso IV do Regimento Interno
deste Tribunal, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO dos presentes
embargos de declaração ante o seu flagrante descabimento.
Por fim, dê-se CIÊNCIA à servidora e, ao final, ARQUIVE-SE o
feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6261/2016,
ACORDAM 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, não conhecer
os presentes Embargos de Declaração ante o seu flagrante
descabimento, dando-se ciência à servidora, e arquivando-se
os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator,
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
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Composição Plenária
Presentes à sessão plenária do julgamento 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 senhora
conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Sala das Sessões, 27 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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-912/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2561/2014
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - IVAN CARLINI
ADVOGADOS
- MARCELO SOUZA NUNES (OAB/ES Nº 9.266) E
FERNANDA VARELA SERPA (OAB/ES Nº 20.259)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2013 – IRREGULAR – MULTA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Vila Velha, referente ao exercício de 2013,
sob a responsabilidade do senhor Ivan Carlini - Presidente.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas,
a 5ª Secretaria de Controle Externo fez juntar a Análise Inicial de
Conformidade AIC 56/2014 (fls. 04/05), que apontou ausência
de assinatura do Presidente da Câmara e do contador responsável.
Foi, então, elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 954/2014
(fl. 07), sugerindo a notificação do responsável, o que foi acolhido
na Decisão Monocrática Preliminar DECM 1255/2014 (fl. 09).
Devidamente notificado (fl. 11), o responsável apresentou novos
documentos (fls. 17/18).
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas,
a 5ª Secretaria de Controle Externo fez juntar o Relatório
Técnico Contábil RTC 13/2015 (fls. 23/43), cujos indícios de
irregularidades foram apontados na Instrução Técnica Inicial ITI
131/2015 (fl. 44), sugerindo a citação do responsável, o que foi
acolhido na Decisão Monocrática Preliminar DECM 312/2015
(fls. 47/48).
Devidamente citado (fl. 53), o responsável apresentou suas
justificativas tempestivamente (fls. 59/81, com documentação de
suporte às fls. 82/440).
Em seguida, deu-se o retorno à 5ª Secretaria de Controle Externo
para análise. Mediante a Instrução Contábil Conclusiva ICC
105/2015 (fls. 449/463), a área técnica concluiu restarem
mantidas as seguintes irregularidades:
2.2 Contabilização e recolhimento a menor de contribuições
previdenciárias patronais relacionadas aos Regimes Próprio e Geral
de Previdência
Base Legal: Normas Brasileiras de Contabilidade, art. 195, inciso
I, da Constituição Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal
9.717/1998; art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
e art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Complementar
Municipal nº 22/2012
2.3 Ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos
previdenciários
Base Legal: art. 40 da Constituição da República do Brasil de
1988, art. 1º, inc. II, da Lei 9.717/98; Lei Complementar Municipal
nº 22/2012
Foram, então, os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 3136/2015 (fls. 465/466), corroborando
o entendimento exarado na Instrução Contábil Conclusiva ICC
105/2015, opinando por julgar IRREGULARES as contas do Sr. Ivan
Carlini.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em
manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira
(Parecer PPJC 5494/2015 - fls. 469/471).
Tendo os autos integrado a pauta da 9ª Sessão Ordinária do
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Plenário, em 29 de março de 2016, a defesa apresentou, em
sede de sustentação oral, argumentos no intuito de suprimir as
irregularidades apontadas, conforme Notas Taquigráficas (fls.
482/484) e Documentos de Defesa Oral (fls. 488/513).
Foram, então, os autos encaminhados à Secex Contas para análise
dos esclarecimentos prestados na sustentação oral. Mediante
Manifestação Técnica 211/2016 (fls. 522/534), concluindo que
a manifestação de defesa, em sede de sustentação oral, não foi
suficiente para sanear os indicativos de irregularidades apontados
na Instrução Contábil Conclusiva ICC 105/2015, mantendo-se o
opinamento pela irregularidade das contas.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas,
em nova manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador
Luciano Vieira (Parecer 421/2016- fl. 538).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O exame dos autos permite constatar que o feito encontra-se
devidamente instruído e saneado, portanto, apto a um julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Inicialmente, registra-se que o Relatório Técnico Contábil
RTC 13/2015 apontou o cumprimento dos limites legais e
constitucionais, nos seguintes termos:
3.1 QUADRO RESUMIDO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS
Despesas com pessoal – Poder Legislativo (Alínea a, inciso
III, do Artigo 20 e artigo 22 da Lei Complementar 101/00)
Tabela 1
Gasto Total com Subsídio – Poder Legislativo (Art. 29, inciso
VII da Constituição da República de 1988, incluído pela
Emenda Constitucional 1/1992)
Tabela 2		
Gasto Individual com Subsídio – Poder Legislativo (Art. 29,
inciso VI, da Constituição da República de 1988, incluído
pela Emenda Constitucional 1/1992)
Tabela 3			
Gastos Folha de Pagamentos – Poder Legislativo (§ 1º do
artigo 29-A da Constituição da República de 1988, incluído
pela Emenda Constitucional 25/2000)
Tabela 4
Gastos Totais – Poder Legislativo (Artigo 29-A, I da Emenda
Constitucional nº 25)
Tabela 5		
Ratifico o posicionamento da área técnica e do Ministério
Público de Contas, para tomar como razão de decidir a
fundamentação exarada na Instrução Contábil Conclusiva I C C
105/2015 e Manifestação Técnica 211/2016, assim como no
Parecer PPJC 5494/2015 do Ministério Público de Contas,
abaixo transcritos:
- Instrução Contábil Conclusiva ICC 105/2015
2 QUANTO AOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
ABORDADOS NO TERMO DE CITAÇÃO 599/2015
2.1 Divergência entre os valores apurados no inventário
anual e os saldos registrados no Balanço Patrimonial
Base Legal: arts. 85, 94 a 96, 101 a 105 da Lei 4320/64
O RTC nº 13/2015 apontou não conformidade entre o valor de
inventário de bens de almoxarifado e o Balanço Patrimonial. Além
disto, o inventário de bens imóveis não foi encaminhado, não
obstante notificação (Termo de Notificação nº 1.751/2014) para que
o responsável reencaminhasse a prestação de contas observando a
IN 28/13 em todos os seus termos, ou seja, todos os documentos.
O responsável foi citado para explicar a diferença apontada na
tabela 2, bem como encaminhar o inventário de bens imóveis com
a posição de 31/12/13, em conformidade com o saldo contábil.
Tabela 2: Saldos patrimoniais de bens móveis e imóveis
Tabela 6
Fonte: [Processo TC 2561/2014 - Prestação de Contas Anual/2013]
JUSTIFICATIVA (fls. 62-67): o defendente admitiu ter
constatado a existência de divergências entre os registros contábeis
e patrimoniais, justificando-os da seguinte forma:
Dos bens móveis: Apresenta uma divergência de R$ 3,32, referente
a arredondamento de valores efetuado pelo sistema de informática
no ano de 2011 conforme demonstrado (fls. 63-64). Informa
que será efetuado registro de ajuste contábil dessa diferença no
exercício 2015.
Dos bens imóveis: o defendente esclarece que o montante de R$
222.462,09 refere-se a despesas efetuadas nos exercícios de 2007,
2009 e 2010:
Tabela 7
Na ocasião da contratação dos serviços foi informada a dotação
orçamentária “Despesa de Capital/Investimentos – Obras e
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Instalações”, porém, considerando que a Câmara está instalada
num prédio de propriedade da Prefeitura, entendeu-se que a
classificação adequada para a despesa na época deveria ter sido
3.3.90.39/Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica, Subelemento 16:
Manutenção e Conservação de bens imóveis.
Como o Poder não possui imóveis, o defendente afirma que será
efetuado o cancelamento desses registros no exercício financeiro
de 2015 em contrapartida com a conta patrimônio líquido/Ajustes
de exercícios anteriores.
Alega encaminhamento dos Balanços Patrimoniais dos exercícios
2007, 2009, 2010 e 2013; e, Balancete Analítico Contábil Completo,
Razão Contábil e Notas de liquidação dos exercícios de 2007, 2009
e 2010, “Doc. 3”.
Do almoxarifado: O defendente afirma que ao efetuar a conferência
dos registros contábeis relativos às liquidações dos empenhos
contabilizados nos elementos de despesas, material de consumo;
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita e Equipamentos
e Material Permanente, que transitaram pelo Almoxarifado físico,
identificou-se que os valores liberados para Suprimento de
Fundos, foram registrados no Almoxarifado e na contabilidade
foram registrados como Adiantamentos Diversos Concedidos em
atendimento ao PCASP e ao Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público (Portaria Conjunta STN/SOF n° 1, de 10 de dezembro
de 2014 e Portaria SIN n° 700, de 10 de dezembro de 2014).
No Balanço Patrimonial o valor demonstrado é de R$ 74.301,45
(setenta e quatro mil e trezentos e um reais e quarenta e cinco
centavos) e conforme movimentação apresentada no Balancete
Analítico Contábil Completo do Exercício de 2013 e conforme
quadro abaixo:
Quadro 1. Contabilização - Balanço Patrimonial (R$)
Saldo em 31/12/2012
56.669,31
(+ ) Aquisições no exercício de 191.981,07
2013
(-) Saídas por Consumo
-174.348,93
(-) Saldo em 31/12/2013
74.301,45
Fonte: Balancetes de Materiais por dotação
Quanto ao Inventário de bens em Almoxarifado, os registros
ocorridos em 2013 apresentaram a movimentação conforme
Balancete de Materiais por Dotação e Inventário dos Saldos de
materiais por Dotação, conforme tabela abaixo:
Demonstrativo de Bens em Almoxarifado – Inventário
Salda Inicial
56.669,31
(+) Aquisições
191.981,07
(-) Saídas
-163.850,54
(=) Saldo Atual
84.799,84
Divergência (Balanço
-10.498,39
Patrimonial - inventário)
(R$)
Fonte: Balancetes de Materiais por dotação
Verifica-se uma diferença de R$ 10.498,39 (R$ 74.301,45 + R$
10.498,39 = R$ 84.799,84) que é relativa à baixa contabilizada a
maior (R$ 174.348,93 - R$ 10.498,39 = R$ 163.850,54) e que está
sendo regularizada no exercício de 2015.
Foram juntados à defesa os seguintes documentos: Balanço
Patrimonial/2013, Balancete Analítico Contábil Completo/2013,
Balancete de Materiais por Dotação-Exercício de 2013 e o inventário/
Saldo de Materiais por Dotação, conforme “DOC. 4”.
ANÁLISE:
Dos bens móveis (fls. 83-155): o defendente justificou-se,
encaminhou Doc. 1 – Inventário de Bens Patrimoniais de 2013
(fls. 82-151), Doc. 2 Demonstrativo de Contas Contábeis: Balanço
Patrimonial de 2013 e Listagem do Balancete Contábil (fls. 152155) e informou que será efetuado registro de ajuste contábil
dessa diferença no exercício 2015, porém não encaminhou razão do
lançamento de ajuste realizado em 2015, no entanto, o valor desta
divergência é inexpressivo, não impactando, o patrimônio líquido
demonstrado nas demonstrações contábeis.
Dos bens imóveis (fls. 156-191): Doc. 3 Inventário de Bens
Patrimoniais 2013 composto de: Balancete Analítico Contábil
Completo, Razão Contábil e Notas de liquidação dos exercícios de
2007, 2009 e 2010. Esclareceu que o montante de R$ 222.462,09
refere-se a despesas efetuadas nos exercícios de 2007, 2009 e
2010, equivocadamente em 4.4.90.51 - Obras e Instalações, tendo
em vista que Câmara está instalada num prédio de propriedade da
Prefeitura. De acordo com a defesa, a classificação adequada para
a despesa na época deveria ter sido 3.3.90.39/Serviço de Terceiros
– Pessoa Jurídica, Subelemento 16: Manutenção e Conservação
de bens imóveis, tendo em vista que o Poder não possui imóveis,
o defendente afirmou que será efetuado o cancelamento desses
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registros no exercício financeiro de 2015 em contrapartida com
a conta patrimônio líquido/Ajustes de exercícios anteriores, no
entanto, não encaminhou razão do lançamento de ajuste realizado
em 2015.
Do almoxarifado (fls. 192-199): De acordo com a defesa, existe
uma diferença de R$ 10.498,39, relativa à baixa contabilizada
a maior e que está sendo regularizada no exercício de 2015, no
entanto, não encaminhou razão do lançamento de ajuste realizado
em 2015. Resta ainda sem justificativa um valor residual de R$
1.035,85, tendo em vista que o apontamento foi de uma divergência
no montante de R$ 11.534,24.
Dessa forma, tendo em vista que não foram comprovados os
ajustes necessários à correção supra, considera-se este indicativo
de irregularidade parcialmente saneado.
Destarte, cabe salientar que considerando que o art. 2º da Res.
TCEES nº 221/2010 concedeu prazo até 31/12/2014 para os
órgãos municipais levantarem toda situação patrimonial e efetuar
as devidas reavaliações este item será mais bem avaliado pela área
técnica a partir daquele exercício.
2.2 Contabilização e recolhimento a menor de contribuições
previdenciárias patronais relacionadas aos Regimes Próprio
e Geral de Previdência
Base Legal: Normas Brasileiras de Contabilidade, art. 195, inciso
I, da Constituição Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal
9.717/1998; art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
e art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Complementar
Municipal nº 22/2012
O RTC nº 13/2015 verificou do confronto entre as tabelas 3 e
5, uma divergência entre o que foi contabilizado como despesa
patronal e a folha de pagamento: Na folha tem-se um total devido
de R$ 3.646.427,96 e na contabilidade um valor liquidado e pago,
respectivamente, de R$ 3.120.832,03 e R$ 3.065.979,26.
Contribuições previdenciárias – contabilidade x folha
pagamento Em R$ 1,00
Tabela 7
Fonte: [Processo TC 2561/2014 - Prestação de Contas Anual/2013]
Desta forma, o responsável foi citado para justificar-se em face
do reconhecimento contábil a menor da despesa com encargos
previdenciários, bem como do não recolhimento de tais contribuições
às respectivas autarquias federal e municipal previdenciárias, o que
contraria as Normas Brasileiras de Contabilidade e a regulamentação
previdenciária.
Tabela 03: Contribuições previdenciárias – unidade gestora
Em R$ 1,00
Regime de
Empenhado
Liquidado
Pago
previdência
Regime Próprio 486.189,29
483.415,54
428.562,77
de Previdência
Social
Regime Geral
2.911.416,49
2.637.416,49
2.637.416,49
de Previdência
Social
Totais
3.397.605,78
3.120.832,03
3.065.979,26
Fonte: [Processo TC 2561/2014 - Prestação de Contas Anual/2013]
Tabela 05: Contribuições previdenciárias – folha pagamento
- Tabela 8
Fonte: [Processo TC 2561/2014 - Prestação de Contas Anual/2013]
JUSTIFICATIVA (fls. 68-77): Foram apresentadas as seguintes
justificativas:
INSS patronal:
Alegou a defesa que a contabilização do valor empenhado,
liquidado e pago foi a menor por não terem sidos reconhecidos em
2013 valores relacionados ao mês de dezembro e ao 13º/13. O
reconhecimento de tais valores na despesa foi efetuado em 2014
(empenho de R$ 104.783,56).
Em relação ao valor de folha de pagamento, de R$ 3.106.191,28,
foi alegado que se deve retirar deste a quantia de R$ 7.038,77,
relacionada à obrigação patronal de outros institutos de previdência
de servidores cedidos.
Feitas tais considerações chega-se aos seguintes valores:
Contabilizado
Reconhecido
em 2013
Reconhecido
em 2014
Total

Empenhado
2.911.416,49

Liquidado
2.637.416,49

Pago
2.637.416,49

104.783,56

378.783,56

378.783,56

3.016.200,05

3.016.200,05

3.016.200,05

Folha de
pagamentos
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Valor da folha
3.106.191,28
Ajuste
-7.038,77
Total
3.099.152,51
RPPS patronal:
Foi alegado que a despesa empenhada, liquidada e paga foi ajustada
em função de o valor contabilizado incluir obrigações relacionadas a
outros regimes próprios pertinentes a servidores cedidos.
De mesmo modo, foi apresentado um ajuste na folha de pagamentos
de R$ 2.342,08, não tendo sido apresentada a motivação.
Contabilizado
Reconhecido
em 2013
Ajustes
Total

Empenhado
486.189,29

Liquidado
483.415,54

Pago
428.562,77

- 10.823,64
475.365,65

- 8.049,89
475.365,65

46.802,88
475.365,65

Folha de
pagamentos
Valor da folha
540.236,68
Ajustes
-2.342,08
Total
537.894,60
Sobre a divergência de R$ 62.528,95 (475.365,65 - 537.894,60),
entre contabilidade e folha (folha a maior), extrai-se da
documentação encaminhada que se refere a desconto para
tratamento de saúde de servidora licenciada.
Foram apresentadas ainda justificativas relacionadas à parte dos
servidores, entretanto, não foi objeto de citação.
ANÁLISE:
Das justificativas apresentadas verificou-se que a contabilização
da despesa com INSS patronal não foi total, dentro do exercício,
ficando uma parcela de competência de 2013, contabilizada em
2014 (R$ 104.783,56), o que contraria a regulamentação contábil
vigente.
Sobre a divergência de R$ 82.952,46 (R$ 3.099.152,51 – R$
3.016.200,05), entre folha e contabilidade (folha a maior), não
houve explicação.
Ressalte-se que o não reconhecimento da totalidade das despesas
dentro do exercício impacta na apuração do limite constitucional
de gastos totais do poder. Entretanto, a contabilização a menor da
despesa pela Câmara já foi considerada na apuração do índice pela
área técnica deste TCEES.
O responsável foi citado para justificar-se em face do reconhecimento
contábil a menor da despesa com encargos previdenciários, bem
como do não recolhimento de tais contribuições às respectivas
autarquias federal e municipal previdenciárias.
Verificou-se que a despesa relativa ao INSS do exercício foi de R$
3.099.152,51 tendo sido pagos somente R$ 2.637.416,49, ficando
uma pendência a ser paga, para 2014, de R$ 461.736,02. Segundo o
quadro demonstrativo de fls. 254, o valor devido de dezembro mais
o 13º/2013 é de R$ 379.410,30 e não R$ 461.736,02. Portanto, o
pagamento não é tempestivo, havendo acúmulo de valores a pagar
de meses anteriores.
De acordo as justificativas do defendente e documentos
encaminhados, existem diversos valores a regularizar no decorrer do
exercício 2015, no entanto, não foram encaminhados documentos
que as demonstrassem.
Por todo o exposto, considera-se o presente indicativo de
irregularidade não regularizado.
2.3 Ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos
previdenciários
Base Legal: art. 40 da Constituição da República do Brasil de
1988, art. 1º, inc. II, da Lei 9.717/98; Lei Complementar Municipal
nº 22/2012.
De acordo com o RTC nº 13/2015, a tabela 7 demonstra que a
Câmara Municipal não efetuou regularmente em 2013 o pagamento
das parcelas pertinentes a parcelamento de dívida com a Prefeitura,
ocasionada pelo Executivo estar custeando a dívida da Câmara com
o INSS, bem como da dívida com o RPPS do município.
Tabela 7: Movimentação de débitos previdenciários Em R$ 1,00
Tabela 9
Fonte: [Processo TC 2561/2014 - Prestação de Contas Anual/2013]
JUSTIFICATIVA (fls. 77-81): (indicando o nº fls. das tabelas
suprimidas)
I. Da Dívida Fundada com a Prefeitura — Parcelamentos de
débitos/INSS
A dívida acumulada referente aos parcelamentos firmados com a
Prefeitura totaliza até 2013 em R$ 29.435.665,03, sendo que R$
18.071.706,01 é referente ao valor original (principal + encargos) e
R$ 13.458.593,28 (R$ 235.837,08 + R$ 13.222.756,20) referente
a atualização do saldo devedor (Taxa Selic), sendo que no período
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de 2006 a 2013 a Câmara efetuou pagamentos no valor de R$
2.094.534,24, conforme documentos juntados ao “DOC. 10”.
A Câmara solicitou à Prefeitura através de oficio que as dívidas
oriundas desses parcelamentos relativos aos débitos previdenciários
fossem transformadas em um único parcelamento, com valores
mensais passíveis de pagamento, tendo em vista que o saldo
devedor aumenta anualmente em razão da atualização do saldo
acumulado pela taxa Selic, a fim de que possa vir a efetuar os
pagamentos mensais.
Conversamos com o Secretário Municipal e o Subsecretário
da Secretaria Municipal de Finanças (SEMFI) a possibilidade
de passarmos a pagar a dívida numa parcela mensal de
aproximadamente, R$ 70.000,00 (setenta mil reais), considerando
que esse valor comprometerá anualmente o gasto do poder
legislativo em R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais),
equivalendo a 3,12% (três vírgula doze por cento) do orçamento
total de R$ 26.905.666,00 (vinte e seis milhões e novecentos
e cinco mil e seiscentos e sessenta e seis reais), fixado para o
exercício financeiro de 2015 desse Poder. Estamos aguardando a
resposta da PMVV/SEMFI para regularizar essa situação.
II. Da Dívida Fundada com o Instituto de Previdência – IPVV
Em relação ao Instituto de Previdência (IPVV) temos efetuado os
pagamentos mensais das parcelas relativas aos três parcelamentos
das contribuições previdenciárias, sendo R$ 23.002,90 no exercício
de 2012 e R$ 276.034,80 no exercício de 2013, conforme
documentos juntados ao “DOC. 11”.
Tabela XIV - Demonstrativo de Parcelamento de Débitos com o IPVV
- até 31/12/2013 (fl. 78)
Ill. Da Consolidação da Dívida Fundada
Abaixo, demonstramos a composição da divida fundada de forma
consolidada.
Tabela XV - Demonstrativo do Parcelamento da DÍVIDA FUNDADA
– CONSOLIDADO (fl. 79)
Quanto á movimentação efetuada no grupo contábil do Passivo
Não Circulante - débitos previdenciários, informamos que foram
registrados alguns lançamentos indevidos e que após a conciliação
das contas fizemos as devidas regularizações no exercício de 2014.
Na PCA do exercício de 2014, estamos evidenciando no Anexo 16
as regularizações e pagamentos efetuados junto a PMVV e ao IPVV
bem como os ajustes e lançamentos de estornos efetuados para a
devida regularização dos registros.
Abaixo estamos demonstrando a composição de cada parcelamento
após os ajustes contábeis.
Tabela XVI - Demonstrativo da Divida Fundada - Exercício de 2013
(fl. 79)
Diante do exposto, Senhor Conselheiro Relator, solicitamos
considerar nossas justificativas com base nos esclarecimentos e
documentos que estamos acostando para cada item apresentado
e esperamos ter atendido naquilo que nos foi solicitado e, nos
colocamos a disposição, para quaisquer outros esclarecimentos e
fornecimentos de documentos e relatórios necessários à elucidação
das inconsistências apresentadas na Prestação de Contas Anual do
Exercido de 2013.” [Sic]
ANÁLISE: De acordo com as justificativas e documentos
encaminhados pela Câmara de Vila Velha, (Doc. 10 - fls.: 413430), os Parcelamento de Débitos com a Prefeitura/INSS vêm
sendo realizados a partir de 2002 e atualizados ao longo dos anos,
sem, contudo, ter havido pagamentos dos mesmos, cuja dívida se
encontra em constante crescimento.
O defendente alega estar em contato com a Prefeitura visando
renegociar a forma de pagamento dos parcelamentos de
forma unificada e possível de ser paga, no entanto, não foram
encaminhados documentos comprovando tais negociações.
Quanto aos Parcelamentos de Débitos com o RPPS/IPVV, conforme
Doc. 11 ( fls.: 431-440) foram pagas as parcelas de nº 2 a 13
no exercício 2013. Observa-se, no entanto que os valores pagos
demonstrados no Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada
(DEMDIF), apresentam uma pequena divergência relativamente
aos apontados na defesa.
Sendo assim, tendo em vista que os Parcelamentos de Débitos com
a Prefeitura, relativos ao INSS relativamente ao exercício 2013 não
foram pagos, considera-se este item não regularizado.
- Manifestação Técnica 211/2016 (Análise da manifestação da
defesa em sede de sustentação oral)
2. DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
2.1 CONTABILIZAÇÃO E RECOLHIMENTO A MENOR DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS RELACIONADAS
AOS REGIMES PRÓPRIO E GERAL DE PREVIDÊNCIA
Base Legal: Normas Brasileiras de Contabilidade, art. 195, inciso
I, da Constituição Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal
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9.717/1998; art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
e art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990; Lei Complementar
Municipal nº 22/2012
[omissis]
Por ocasião da sustentação oral, a interessada, Sra. Tânia Mares
Loureiro Martins, contadora da Câmara Municipal de Vila Velha,
por meio de substabelecimento (fl. 519), apresentou os seguintes
esclarecimentos (fls. 482-483):
[...]
Nesse primeiro ponto, quanto ao recolhimento a menor da parte
patronal, houve, por minha parte, uma desatenção, vamos dizer
assim, na contabilização dessa despesa no recolhimento patronal
até por em razão de que das novas normas contábeis na área pública
que tivemos que nos adequar, ao final do exercício, em dezembro,
trabalhamos encerrando o exercício, mas, também, vira-se o ano,
continuamos trabalhando no exercício seguinte mantendo os dois
trabalhos. Em razão disso, houve, por minha parte esse equívoco,
na liquidação da despesa que foi feita fora da competência de
dezembro, entrando no ano de 2014, razão disso, após enviada
a prestação de contas, aqui, para o Tribunal, verificamos o erro.
E por ter sido já fechado e enviado não tínhamos como refazer
o lançamento e, em razão disso, a equipe técnica apurou um
recolhimento a menor em razão dessa liquidação ter sido feita no
exercício seguinte, sendo que ela era do exercício anterior. Dentro
de tudo que coloquei, mesmo do atropelo de trabalho que gerou
até mesmo essa desatenção, não desmereço a... não é algo que
se ponha em detrimento aferindo um princípio de competência,
até por esse período que fiz os fechamentos de outros balanços,
sempre primei em fazer tudo da maneira mais correta dentro da
legislação, foi, realmente, um acidente, vamos dizer assim. E
uma coisa que gostaria que os Conselheiros levassem em conta
que esse recolhimento, mesmo por ter sido feita a liquidação fora
do período de competência, foi pago dentro do prazo, junto ao
INSS. Não houve, assim, uma má intenção, não trouxe nenhuma
intenção de dano ao erário e essa despesa foi recolhida, inclusive,
pediria que fosse juntada as cópias que trouxe do pagamento dessa
contribuição junto ao INSS e ao Instituto de Previdência Municipal,
ao processo.
[...]
- Contribuição Patronal ao RPPS:
Com relação à divergência apurada entre a folha de pagamentos
e os registros contábeis, considerando-se as contribuições
previdenciárias patronais devidas ao Regime Próprio de Previdência
Social, tem-se que a ICC 105/2015 já havia feito referência à
manifestação da defesa (fl. 74), conforme documentação do Anexo
8 (fls. 277-404), que demonstram o desconto ocorrido nas guias
previdenciárias do Instituto de Previdência de Vila Velha, em função
do tratamento de saúde de servidores que eram pagos pela Câmara
Municipal de Vila Velha.
- Contribuição Patronal ao RGPS:
Preliminarmente, cabe enfatizar que a defendente solicitou a
juntada da documentação em sua sustentação oral (fls. 488-513),
encaminhando Processos Administrativos da Câmara Municipal
de Vila Velha, processos 4098/2013 e 27/2014, referentes ao
recolhimento ao INSS das guias previdenciárias de dezembro/13 e
do décimo terceiro salário, respectivamente.
Importante destacar que, no que tange aos processos 4098/2013 e
27/2014 da Câmara Municipal de Vila Velha, o documento hábil ao
lançamento contábil das contribuições patronais devidas ao INSS,
folha de pagamentos ou seu resumo, não se fez presente para
lastrear o lançamento, subsidiando a liquidação da despesa.
Os documentos apresentados pela defesa em sua sustentação oral,
no que tange às guias previdenciárias (fls. 491/503), assim como
pelos registros contábeis (fls. 495/507/508), corroboram com as
tabelas apresentadas pela defesa, referente à composição anual
da contribuição previdenciária patronal devida ao Regime Geral de
Previdência Social, conforme cópias nas Tabelas I e II que seguem:
Tabela I - Demonstrativo do Resumo Folha de Pagamento
2013 - RGPS/INSS
Tabela 10
A tabela acima busca demonstrar o valor mensal pago ao INSS,
com base em folhas de pagamentos, a título de contribuições
previdenciárias patronais devidas pela Unidade Gestora ao RGPS.
Porém, baseando-se na apuração dos registros contábeis, a defesa
apresentou os seguintes valores referentes aos pagamentos de
contribuições previdenciárias patronais, divergindo-se das folhas
de pagamentos, conforme cópia da manifestação da defesa (fls.
68 e 202):
Tabela-11
Dessa forma, conforme manifestações da defesa, reproduzidas nas
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Tabelas I e II, apura-se diferença entre as folhas de pagamentos e
os registros contábeis, considerando-se as competências mensais
dos registros, conforme tabela a seguir:
Tabela 12
Em relação aos registros contábeis das contribuições previdenciárias
patronais devidas ao Instituto Nacional de Previdência Social
– INSS, a ICC 105/2015 apura valor idêntico à manifestação da
defesa. Porém, em relação ao valor demonstrado pela folha de
pagamentos, existe divergência entre a defesa e a ICC 105/2015.
Inicialmente, a manifestação da defesa apura o valor total de R$
3.099.023,83, com base na Tabela VIII (fls. 71 e 254), referente
às contribuições previdenciárias patronais devidas ao INSS,
conforme cópia na Tabela I dessa Manifestação Técnica. Porém,
a ICC 105/2015 (fl. 458) demonstra o valor de R$ 3.099.152,51
em contribuições previdenciárias patronais, com base no resumo
anual da folha de pagamentos dos servidores vinculados ao RGPS
(FOLRGP).
Resta uma diferença de R$ 128,68 que não pôde ser equacionada,
devido à ausência das folhas de pagamento mensais no Anexo 6
(fls. 253-257), conforme prometido pela manifestação da defesa (fl.
72), mantendo injustificada a elaboração da Tabela VIII pela defesa
(fls. 71 e 254), referente à contribuição previdenciária patronal dos
servidores vinculados ao RGPS.
Tabela 12
Dessa forma, em função desta deficiência na manifestação da
defesa, decorrente da ausência na apresentação das folhas de
pagamento mensais lastreando a elaboração da Tabela VIII (fls. 71
e 254), conforme Tabela I dessa Manifestação Técnica, opta-se pelo
cálculo apurado pela ICC 105/2015, baseado no arquivo FOLRGP,
referente à contribuição previdenciária patronal devida ao INSS no
montante de R$ 3.099.152,51.
Mantido o entendimento exarado pela ICC 105/2015, resta
pendente o recolhimento de contribuições previdenciárias patronais
no montante de R$ 82.952,46, conforme divergência existente
entre o resumo da folha de pagamentos dos servidores vinculados
ao RGPS (FOLRGP) e os valores efetivamente recolhidos ao Instituto
Nacional de Seguridade Social – INSS (BALEXO).
Sendo assim, considerando-se que a sustentação oral restringese à análise da ofensa à competência do registro contábil,
sendo insuficiente o argumento apresentado para afastar tal
irregularidade, e inexistindo maiores esclarecimentos acerca da
ausência de recolhimento total da contribuição previdenciária
patronal dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência
Social – RGPS;
Considerando-se a existência de deficiência na manifestação da
defesa, justificada pela ausência de apresentação das folhas de
pagamento mensais dos servidores vinculados ao RGPS, lastreando
a elaboração da Tabela VIII (fls. 71 e 254), motivo pelo qual se
defende pela manutenção do cálculo efetuado pela ICC 105/2015,
levantando o valor total da contribuição previdenciária patronal
anual apurada pela folha de pagamentos, e demonstrando a
pendência no recolhimento de R$ 82.952,46 em contribuições
previdenciárias patronais ao INSS;
Sugere-se pela manutenção do item, tendo em vista a
inobservância à norma legal, em face à irregularidade contábil
pela ofensa ao Princípio da Competência no lançamento contábil
da despesa, assim como pela grave ofensa à norma constitucional,
tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento integral
das contribuições previdenciárias patronais.
2.2 Ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos
previdenciários
Base Legal: art. 40 da Constituição da República do Brasil de 1988,
art. 1º, inc. II, da Lei 9.717/98; Lei Complementar Municipal
22/2012.
Por ocasião da sustentação oral, a interessada, Sra. Tânia Mares
Loureiro Martins, contadora da Câmara Municipal de Vila Velha,
por meio de substabelecimento (fl. 519), apresentou os seguintes
esclarecimentos (fls. 483-484):
[...]
E com relação ao segundo ponto, foi o parcelamento dos
débitos previdenciários firmados com a Prefeitura. Estávamos
acompanhando de perto essa busca junto à Prefeitura para
criar uma lei para que pudéssemos juntar todos os valores do
parcelamento. O que são esses parcelamentos? São dívidas dos
anos anteriores que foram apuradas pelo INSS e a Prefeitura
assumiu e ficou de parcelar junto com o Poder Legislativo. Foi
uma questão que o Tribunal sempre questionava conosco porque
não registrávamos contabilmente a informação que a Prefeitura
encaminhava todos os anos sobre essa dívida. Não tínhamos, ainda,
a informação oficial desses valores e acatamos pela citação desta
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Corte em estar registrado, em obediência aqui, esses valores. Esses
parcelamentos somam um valor muito alto. Consta no processo
a dívida acumulada aos parcelamentos que totalizam, até 2013,
R$ 29.435.665,03, sendo que, dentro desse valor, os valores de
encargos, juros, somam aí quase R$ 14.000.000,00. Então, a
Câmara não teve mesmo a condição de assumir ou forma como
pagar, não tínhamos, e buscamos junto a Prefeitura pelos ofícios,
conversas e reuniões, o Presidente da Casa junto ao Secretário de
Finanças e o Subsecretário, para buscar uma condição a fim de
transformar uma lei, um único parcelamento dos valores passível
de pagamento, sendo que, até tendo em vista que o saldo devedor
aumenta anualmente em razão do saldo acumulado pela taxa
Selic. Foi feita a proposta o Projeto de Lei, e estamos, ainda, nesse
aguardo desse parcelamento. Então, com relação a fé que temos
a firmar o pagamento com o Instituto de Previdência Municipal,
está sendo cumprido e, no caso, aqui, só está pendente esse déficit
previdenciário junto ao INSS, firmado pela Prefeitura, que estamos
buscando, incessantemente, junto ao Prefeito, a solução o mais
urgente possível. Essas são as minhas considerações, agradeço aos
Srs. Conselheiros e peço que seja juntada essa documentação em
relação a essa liquidação de despesa e que fosse encaminhada a
equipe técnica. Obrigada.
Preliminarmente, cabe enfatizar que a defendente solicitou a
juntada de documentação em sua sustentação oral (fls. 488-513),
encaminhando os Processos Administrativos 4098/2013 e 27/2014
da Câmara Municipal de Vila Velha, referentes ao recolhimento das
guias previdenciárias do INSS de dezembro/13 e do décimo terceiro
salário, respectivamente, não havendo pertinência com a ausência
de pagamento dos parcelamentos de débitos previdenciários.
Com relação às alegações da sustentação oral, a cargo da
interessada, Sra. Tânia Mares Loureiro Martins, contadora da
Câmara Municipal de Vila Velha, consta na defesa, apresentada em
resposta ao RTC 13/2015 (fls. 77-81), os argumentos de que já
haviam sido feitos contatos com a Prefeitura, através de ofícios
e conversas com o Secretário e o Subsecretário da Secretaria
Municipal de Finanças (SEMFI), para a transformação das dívidas
previdenciárias em um único parcelamento.
Com relação à proposta de Projeto de Lei, responsável pela
unificação das dívidas previdenciárias da Câmara Municipal de
Vila Velha junto à Prefeitura, apresenta-se como argumento
novo, porém desacompanhado do respectivo Projeto de Lei para
demonstrar a iniciativa.
Sendo assim, entende-se que a defesa não apresentou justificativa
capaz de afastar o indicativo de irregularidade referente à ausência
de pagamento dos parcelamentos de débitos previdenciários,
motivo pelo qual se opina pela manutenção do item.
- Parecer PPJC 5494/2015
Ante a completude das manifestações técnicas acima citadas,
e para evitar repetições baldadas, tecem-se apenas argumentos
adicionais, conforme segue.
No que tange ao indicativo de irregularidade relativo à divergência
entre os valores apurados no inventário anual e os saldos registrados
no Balanço Patrimonial, verificou-se que com relação aos bens
móveis, a diferença apurada de R$ 3,32 (três reais e trinta e dois
centavos) não possui condão de, por si só, alterar o patrimônio
líquido demonstrado nos registros contábeis.
O interessado informou em suas justificativas que o registro de
reajuste contábil dessa diferença inexpressiva será realizado no
exercício de 2015, entretanto, não encaminhou razão do lançamento
de ajuste realizado este ano. Porém, mantendo o entendimento de
que o montante de R$ 3,32 é diminuto, vale dizer que tal quantia
encaixa-se no conceito de insignificância.
Ressalva-se que, para se enquadrar no conceito de insignificância,
os valores precisam ser tão ínfimos a ponto de não restar dúvidas
de que se trata de uma bagatela, não havendo sequer como
conceituar os valores como medianos e, menos ainda, altos. Não
restam dúvidas de que R$ 3,32 é uma quantia de pouca importância
neste caso concreto.
Quanto aos bens imóveis, o defendente afirmou que seria feito o
cancelamento dos registros no exercício de 2015, referentes a obras
e serviços classificados erroneamente e que os valores apurados
tratam-se dos anos de 2007, 2009 e 2010.
Tratando-se do almoxarifado, o defendente informou que foram
contabilizados valores a maior e que está sendo regularizado no
exercício de 2015. Porém, novamente, não encaminhou a razão
do lançamento de ajuste deste ano. Além disso, a análise técnica
demonstrou que a quantia de R$ 10.498,39 (dez mil, quatrocentos
e noventa e oito reais e trinta e nove centavos) foi justificada,
restando esclarecer o valor residual de R$ 1.035,85 (mil e trinta
e cinco reais e oitenta e cinco centavos), pois a divergência
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encontrada foi de R$ 11.534,24 (onze mil, quinhentos e trinta e
quatro reais e vinte e quatro centavos).
No entanto, considerando que o art. 2º da Resolução TCEES n.º
221/2010 concedeu prazo até o dia 31/12/2014 para que os órgãos
municipais realizassem o levantamento e a reavaliação de toda
situação patrimonial, essa questão será avaliada pelos estudos
técnicos a partir daquele exercício, não podendo a irregularidade
acima refletir nos resultados desta prestação de contas.
Restou apurado ainda que a contabilização da despesa com o INSS
patronal não foi efetuada em sua totalidade no exercício em análise,
restando uma parcela contabilizada no exercício seguinte.
Conforme se verifica na ICC – 105/2015 as justificativas e
documentos apresentados pelo interessado não foram capazes de
afastar as irregularidades, uma vez que existem diversos valores
a regularizar no exercício de 2015, sem, todavia, comprovação de
que essa regularização vem sendo efetivada.
Ademais, o interessado também não apresentou documentos
capazes de sanar a irregularidade relativa à ausência de pagamento
dos parcelamentos de débitos previdenciários.
Conforme se observa dos autos, a dívida encontra-se em crescimento
constante, pois apesar dos débitos serem parcelados e atualizados
desde 2002, não há comprovação do pagamento dos mesmos,
incluindo-se o exercício de 2013, cujas contas ora se analisa.
O defendente afirma que fez contato com a Prefeitura com o escopo
de renegociar a modalidade de pagamento dos parcelamentos,
sem, contudo, encaminhar documentos que demonstrem a referida
renegociação, restando apurado, apenas, a ausência de pagamento
dos débitos com a prefeitura, relativos ao INSS, no exercício
financeiro de 2013.
Está configurada, portanto, nítida gestão temerária, que não pode
ser admitida por esse Colendo Tribunal de Contas.
Saliente-se, por oportuno, que as irregularidades pertinentes
à contabilização e recolhimento a menor de contribuições
previdenciárias patronais relacionadas aos regimes próprio e
geral de previdência e ausência de pagamento dos parcelamentos
de débitos previdenciários consubstanciam graves infrações à
norma constitucional, legal ou regulamentar de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, o que enseja,
portanto, a rejeição das contas.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da área técnica exarado na
Instrução Contábil Conclusiva ICC 105/2015 e na Manifestação
Técnica 211/2016, assim como o do Ministério Público de
Contas (Parecer PPJC 5494/2015), VOTO:
3.1 Pela manutenção das seguintes irregularidades, ambas sob
a responsabilidade do senhor Ivan Carlini, Presidente da Câmara
Municipal de Vila Velha no exercício de 2013:
3.1.1 Contabilização e recolhimento a menor de contribuições
previdenciárias patronais relacionadas aos Regimes Próprio
e Geral de Previdência
Base Legal: Normas Brasileiras de Contabilidade, art. 195, inciso
I, da Constituição Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal
9.717/1998; art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
e art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990 e Lei Complementar
Municipal nº 22/2012;
3.1.2 Ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos
previdenciários
Base Legal: art. 40 da Constituição da República do Brasil de 1988,
art. 1º, inc. II, da Lei 9.717/98 e Lei Complementar Municipal nº
22/2012.
3.2 Por julgar IRREGULARES as contas do senhor Ivan Carlini,
Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha no exercício de 2013,
pela prática de ato ilegal, presentificado nos itens 3.1.1 e 3.1.2
acima discriminados, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“c” e “d” da Lei Complementar Estadual 621/2012, condenando-o à
multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), com amparo no artigo 87,
inciso IV c/c artigo 88 e artigo 135, inciso II da Lei Complementar
621/2012.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2561/2014,
ACORDAM 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 Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Manter as seguintes irregularidades, ambas sob a
responsabilidade do senhor Ivan Carlini, Presidente da Câmara
Municipal de Vila Velha, no exercício de 2013:
1.1 Contabilização e recolhimento a menor de contribuições
previdenciárias patronais relacionadas aos Regimes Próprio e Geral
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de Previdência
Base Legal: Normas Brasileiras de Contabilidade, art. 195, inciso
I, da Constituição Federal/1988; art. 1º, inciso II, da Lei Federal
9.717/1998; art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991;
e art. 15, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990 e Lei Complementar
Municipal nº 22/2012;
1.2 Ausência de pagamento dos parcelamentos de débitos
previdenciários
Base Legal: art. 40 da Constituição da República do Brasil de 1988,
art. 1º, inc. II, da Lei 9.717/98 e Lei Complementar Municipal nº
22/2012.
2. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Vila Velha, sob a responsabilidade do senhor Ivan
Carlini, relativa ao exercício de 2013, pela prática de ato ilegal,
presentificado nos itens 3.1.1 e 3.1.2 acima discriminados, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar
Estadual 621/2012, condenando-o à multa de R$ 3.000,00 (três
mil reais), com amparo no artigo 87, inciso IV, c/c artigo 88 e
artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e a conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, procurador especial de contas em substituição ao procuradorgeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao
procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-913/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3127/2015 (APENSOS: TC-4689/2008 E TC4915/2008)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ASSUNTO
- RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RESPONSÁVEL - JOSÉ DE OLIVEIRA CAMILLO
ADVOGADOS
- ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO
(OAB/ES Nº 16.046) E GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA (OAB/ES Nº
15.786)
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO
ACÓRDÃO TC-799/2014 – 1) CONHECER – PROVIMENTO
PARCIAL – NULIDADE DO ITEM 4 DO ACÓRDÃO RECORRIDO
– 2) ENCAMINHAR AO RELATOR DO PROCESSO ORIGINAL –
3) AFASTAR O ITEM 3.1.11 E MANTER OS DEMAIS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
RELATÓRIO
Nestes autos se processa o Recurso de Reconsideração interposto
pelo senhor José de Oliveira Camilo, Presidente da Câmara
Municipal de Cariacica no exercício de 2008, em face do Acórdão
TC-799/2014, prolatado nos autos do Processo TC 4689/2008
(em apenso), que julgou procedente a Denúncia, em face da
manutenção das seguintes irregularidades:
3.1.1 Usurpação de competência
3.1.1.1 Quanto à designação de servidores para representação
ou para a participação de eventos de capacitação
Infringência: art. 26, inciso XII da Lei Orgânica do Município de Vila
Velha
3.1.1.2 Quanto à deliberação sobre anulação/suplementação
de dotação orçamentária Infringência: arts. 27, 44 e 45 da Lei
Orgânica do Município de Vila Velha
3.1.2 Realização de despesas com diárias, excedendo
aos limites dos créditos orçamentários concedidos, sem
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atendimento aos ditames legais estabelecidos para os
créditos adicionais suplementares, no montante de R$
943.201,78
Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 42, art. 43, caput, §1º, III, art.
46 e art. 59
3.1.3 Inobservância aos Princípios da Administração Pública,
supremacia do interesse público, legalidade, motivação,
razoabilidade, eficiência e economicidade, quanto à
anulação dos créditos orçamentários que sustentaram as
suplementações com diárias e quanto à sua destinação
Infringência: art. 37, caput da Constituição Federal e art. 76, incisos
I e VI da Lei Orgânica do Município de Vila Velha
3.1.4 Ausência de Publicidade dos Atos relativos às
alterações orçamentárias
Infringência: art. 37, caput da Constituição Federal e art. 27, inciso
V, art. 76, inciso V e art. 96, §1º da Lei Orgânica do Município de
Vila Velha
3.1.5 Deficiência no controle exercido pela Câmara Municipal
3.1.5.1 Irregularidades no controle dos Atos da Câmara
Infringência: LOMVV, art. 98, caput e §§1º, 2º e 3º e RICMVV, art.
339, caput, incisos I, II, IV e V e Parágrafo único e art. 344, caput,
inciso IV e §§ 1º e 2º e Constituição Federal, arts. 31, 70 e 74
3.1.5.2 Precariedade na formalização processual e no
controle de documentos e informações relativas às despesas
da CMVV/Inobservância às Boas Práticas Administrativas
no que concerne à gestão dos documentos de despesa
(formalização, instrução, organização e guarda)
Infringência: LOMVV, art. 98, caput e §§1º, 2º e 3º, RICMVV, art.
339, caput, incisos I, II, IV e V e Parágrafo único e art. 344, caput,
inciso IV e §§ 1º e 2º e art. 1º da Lei nº 8.159/91 e Constituição
Federal
3.1.5.3 Inobservância às regras dos sistemas de controle
Infringência: LOMVV, art. 98, caput e §§1º, 2º e 3º, RICMVV, art.
339, caput, incisos I, II, IV e V e Parágrafo único e art. 344, caput,
inciso IV e §§ 1º e 2º e art. 1º da Lei nº 8.159/91 e Constituição
Federal, arts. 31, 70 e 74
3.1.6 Ausência de formalização de procedimento de
dispensa/inexigibilidade na contratação de instituição de
capacitação de pessoal
Infringência: Lei 8.666/93, art. 26, caput, parágrafo único e incisos
3.1.7 Ausência de comprovação da despesa
3.1.7.1
Ausência
de
processos
administrativos
correspondentes ao montante de R$147.643,05 (item 2.8.1
desta instrução)
Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 63
VALOR A SER RESSARCIDO: R$ 147.643,05 (81.512,20
VRTE)
3.1.7.2 Ausência de elemento referente à programação do
evento de capacitação
Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 63
3.1.7.3 Divergência entre a entidade emissora do recibo de
inscrição e a credora
Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 63
3.1.8 Ausência de certificado de participação em evento de
capacitação, conseqüente ausência de liquidação da despesa
Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 63
VALOR A SER RESSARCIDO: R$2.381,08 (1.314,57 VRTE)
3.1.9 Inobservância aos Princípios da Administração
Pública: da motivação, da impessoalidade, da moralidade,
da razoabilidade e de interesse público
Infringência: Constituição Federal, art. 37, Lei Orgânica do Município
de Vila Velha, art. 76, incisos III, IV e V e Constituição Estadual,
art. 32
VALOR A SER RESSARCIDO: R$1.514.690,40 (836.244,91
VRTE)
Ressalta-se que, neste montante de R$1.514.690,40 a
serem ressarcidos, estão contidos os valores passíveis de
ressarcimento apontados nos itens 3.1.7.1 e 3.1.8 desta
conclusão.
3.1.10 Afastamento de competência do Chefe de Tesouraria
da Câmara Municipal de Vila Velha
Infringência: Resolução 456/65, art. 63, inciso V, convalidada pela
Lei Municipal 3.514/98, art. 3º
3.1.11 Efetivação de servidor sem aprovação em concurso
público
Infringência: Constituição Federal, art. 37, inc. II
Os autos foram encaminhados à 8ª Secretaria de Controle Externo,
a qual elaborou a Instrução Técnica de Recurso ITR 63/2015
(fls. 57/87), concluindo nos seguintes termos:
CONCLUSÃO
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Ante o exposto, opinamos pelo CONHECIMENTO do recurso e,
quanto ao mérito, somos pelo seu PROVIMENTO PARCIAL,
afastando-se o item 3.1.11.
Ademais, entendemos pela nulidade parcial do Acórdão,
somente quanto à aplicação da penalidade de inabilitação
(item 4 do Acórdão TC 799/2014), por ausência de deliberação
sobre a gravidade das irregularidades. Sugerimos outrossim que a
matéria seja devolvida ao Plenário para manifestação sobre o tema,
sendo consideradas as irregularidades remanescentes, caso seja
acatada a presente análise técnica.
Mediante o Parecer 1489/2016 (fls. 93/94), da lavra do
Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, o Ministério Público de
Contas corroborou integralmente o entendimento da área técnica.
Registra-se, ainda, que o senhor José de Oliveira Camilo requer que
lhe seja oportunizada sustentação oral, nos termos do art. 327
do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Contas (Resolução TC
261/2013).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica de
Recurso ITR 63/2015 (fls. 57/87), abaixo reproduzida:
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade do recurso, observa-se
que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual,
bem como se encontra devidamente representada por advogado
conforme instrumento procuratório à fl. 29 dos autos, o que torna
o recurso CABÍVEL.
Verifica-se que a publicação do Acórdão TC-799/2014 no Diário Oficial
Eletrônico do TCEES ocorreu em 09/12/2014 (foi disponibilizada
no DIOETCEES em 08/12/2014, considerando-se publicado no dia
seguinte), consoante informação prestada pela Secretaria Geral
das Sessões à fl. 52 destes autos. A referida Secretaria informa
ainda que “considerando o disposto no art. 405, §2º, c/c art. 36 do
Regimento Interno deste Tribunal e Decisão Plenária TC-03/2014,
que suspendeu os prazos processuais correntes no período de 20
de dezembro de 2014 a 20 de janeiro de 2015, o prazo para a
interposição do Recuso de Reconsideração em face do mencionado
acórdão venceu em 09/02/2015”.
Verificamos que o recurso foi interposto em 09/02/2015, tendo-se
o mesmo como TEMPESTIVO.
DO MÉRITO
O recorrente optou por tratar as irregularidades por blocos,
apresentado razões conjuntas para grupos de irregularidades.
3.1.1 Usurpação de competência
3.1.1.1 Quanto à designação de servidores para
representação ou para a participação de eventos de
capacitação - Infringência: art. 26, inciso XII da Lei Orgânica do
Município de Vila Velha
3.1.1.2 Quanto à deliberação sobre anulação/suplementação
de dotação orçamentária - Infringência: arts. 27, 44 e 45 da Lei
Orgânica do Município de Vila Velha
Aduz o gestor que o Acórdão recorrido deixou de levar em
consideração o papel da Mesa Diretora e do Plenário no
funcionamento do Poder Legislativo Municipal.
Argumenta que:
Conforme preceitua a própria Lei Orgânica do Município de Vila
Velha, o papel da Mesa Diretora se restringe a auxiliar o Presidente
da Câmara na condução dos trabalhos legislativos, sendo que
todo o trabalho administrativo recai sobre o próprio Presidente
da Câmara, que é auxiliado por seus 1º e 2º Secretários, de
acordo com a natureza da matéria (legislativa ou administrativa,
respectivamente), nos termos e nos limites do Regimento Interno.
Tanto é assim que o chamamento para eventual responsabilização
sobre prestação de contas da Câmara Municipal se dá na pessoa
do Presidente da Câmara, e não também por meio de seus 1º e 2º
Secretários.
A Instrução Técnica Conclusiva, inclusive, no que diz respeito ao
ato de concessão das diárias, aduz que não faria sentido se tratar
de competência da Mesa Diretora, conforme entendimento contido
às fls.6.603/6.604 dos autos. Vale dizer: não faz nenhum sentido
o Presidente da Câmara poder conceder as diárias e não poder
realizar a designação para os eventos, cursos, e representações.
Segue o recorrente argumentando que o Regimento Interno da
Câmara corrobora a tese por ele sustentada, pois outorga ao
Presidente da Casa de Leis competência para tratar das matérias
elencadas nos artigos 21, 22 e 339 da Resolução n. 459/95
(RICMVV). Alega a natureza de tais atos (designação de servidores
e edis para participação em cursos/eventos) é de matéria interna
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corporis, devendo, pois, prevalecer o estipulado no Regimento
Interno da Câmara.
Os artigos citados pelo recorrente são os seguintes:
Art. 21 - O Presidente é o representante legal da Câmara nas suas
relações externas, cabendo-lhe, além das atribuições consignadas
neste Regimento ou dele implicitamente resultantes, as funções
administrativas e diretivas de todas as atividades internas,
competindo-lhe, dentre outras atribuições, privativamente, as
previstas no art. 27 da Lei Orgânica do Município.
Art. 22 - Compete ainda ao Presidente:
(...)
III - quanto a administração da Câmara Municipal:
a) nomear, exonerar, promover, remover, admitir, suspender ou
demitir funcionários da Câmara, concedendo-lhes férias, licenças,
abono de faltas, aposentadoria e acréscimo de vencimento
determinados por Lei e promover-lhe a responsabilidade
administrativa, civil e criminal;
b) proceder as licitações para compras, obras e serviços da Câmara,
de acordo com a legislação pertinente;
c) determinar a abertura de sindicâncias e inquéritos administrativos;
d) rubricar os livros destinados aos serviços da Câmara e de sua
secretaria;
e) fazer ao fim de sua gestão, relatório dos trabalhos da Câmara;
(...)
Art. 339 - Os Atos de competência do Presidente da Câmara serão
expedidos e numerados em ordem cronológica, nos seguintes
casos:
I - elaboração ou expedição da discriminação analítica das
dotações orçamentárias da Câmara, bem como alteração, quando
necessária, através de anulação total ou parcial de suas dotações
orçamentárias;
II - suplementação das dotações do orçamento da Câmara,
observando o limite de a sua cobertura sejam provenientes da
anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias;
III - expedir normas, regulamentos ou medidas administrativas;
IV - constituição e designação de membros de Comissões de
Representação;
V - designação de servidores para participar de congressos,
seminários, treinamentos ou de cursos promovidos por entidades
públicas ou particulares;
VI - designação de membros de Comissões Especiais e Parlamentares
de Inquérito;
VII - designação de substituto nas Comissões Especiais;
VIII - preenchimento de vagas nas Comissões Permanentes, por
indicação do Líder, na forma do § 5º do art. 91.
IX - assuntos de caráter financeiro e gratificações especiais;
X - concessão de licença aos Vereadores nos casos previsto no art.
18, incisos II, III e IV da Lei Orgânica do Município;
XI - lotação de servidores nos diferentes órgãos da Secretaria da
Câmara.
Parágrafo único - A numeração de Atos da Presidência obedecerá
o período de 02 (dois) anos relativo às Sessões Legislativas do
Presidente que os expedir.
O gestor alega ainda:
No que diz respeito à suposta usurpação de competência do
Plenário em razão da não utilização de projeto de resolução para
anulação/suplementação de despesas, observa-se que a prestação
de Contas da câmara Municipal de Vila Velha do Exercício de 2008
não foi julgada irregular, não constando o nome do recorrente na
lista de contas julgadas irregulares em razão de contas relativas a
tal exercício.
Ou seja, não se vislumbrou violação à ordem contábil e financeira
de natureza grave, razão pela qual não há que se falar em equívoco
na anulação/suplementação de despesas.
Ademais, quase que a totalidade dos vereadores da Câmara Municipal
de Vila Velha, e os respectivos servidores de seus gabinetes,
realizaram os cursos e as representações, o que demonstra que os
gastos realizados tiveram, ainda que tacitamente, a aprovação da
Casa Legislativa, devido à ampla participação dos vereadores e dos
servidores de seus gabinetes.
Análise:
Impende observar, de plano, que o disposto na Lei Orgânica do
Município deve prevalecer sobre o estipulado no Regimento Interno
da Câmara. Nos termos estabelecidos pela Constituição Federal, a
Lei Orgânica é a lei maior do Município, senão vejamos:
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois
turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois
terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará,
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na
Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
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Segundo Dezen Jr., “a lei orgânica é o documento jurídico de
organização política e institucional do município”. Esclarece o autor
que a não sujeição da lei orgânica à sanção do Prefeito demonstra
a especial condição jurídica de que é dotada. Pontua ainda que
qualquer conflito entre a lei orgânica e leis municipais, resolve-se
com a prevalência da primeira.
Assim, se a Lei Orgânica de Vila Velha estipula, em seu art. 26,
inciso XII que é a mesa diretora da Câmara quem deve fazer as
designações de servidores para cursos/eventos, não cabe ao
Regimento Interno da Casa Legislativa contrariá-la. A alegação
de que se trata de matéria interna corporis não é suficiente para
afastar a incidência da Lei Orgânica, que, como vimos, em caso de
conflito, prevalece sobre as demais leis do município, quiçá sobre
uma resolução da Câmara. E essa hierarquia, entre Lei Orgânica
e regimento interno é de comezinho conhecimento de qualquer
gestor, em especial de um Presidente de Câmara.
Segundo a teoria dos elementos/requisitos do ato administrativo,
estes são cinco: competência ou sujeito, objeto, forma, finalidade
e motivo. Está-se discutindo, no caso em apreço, o elemento
chamado competência, o qual é sempre vinculado. Implica dizer
que a competência decorre diretamente da lei. In casu, decorre
diretamente da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, não
podendo, simplesmente, ser modificada pela via regimental, posto
tratar-se de competência exclusiva, assim definida no caput do art.
26 da LOMVV.
No que concerne à anulação/suplementação de dotação
orçamentária, o raciocínio é o mesmo acima exposto. Com efeito, se
a Lei Orgânica do município estabelece que tais atos devem passar
pelo Plenário, cabendo ao Presidente da Casa apenas a proposição
de projeto de Resolução sobre a matéria (art. 27, X da LOMVV).
Tendo em vista que o art. 44 da Lei Orgânica também estipula ser
vedada a delegação legislativa, resta evidente que a anulação ou
suplementação orçamentária é matéria que não pode ser resolvida
por ato da Presidência, devendo passar por processo legislativo.
O recorrente insinua que os atos ora questionados ocorreram em
2008, e que as contas desse exercício foram não foram consideradas
irregulares.
É preciso deixar claro que o escopo da prestação de contas anual
é diferente do escopo dos processos de fiscalização. O exame
da matéria em apreço não foi feito, no processo de prestação de
contas anual, sob a ótica da competência. Sendo assim, e ainda,
tratando-se de matéria de legalidade, cuja apreciação é pertinente
às atribuições deste órgão de controle externo, não se pode acatar
a insinuação de bis in idem feita pelo recorrente.
Por fim, entendemos que a participação dos servidores e vereadores
em cursos e eventos não tem o condão de convalidar violações à
Lei Orgânica do Município de Vila Velha. Sob este último ponto,
importante observar que a competência para a prática do ato seria
da Mesa Diretora, não havendo provas de qualquer ato posterior,
oriundo da Mesa, que tenha ratificado os atos ora discutidos.
Isto posto, entendemos os itens acima como irregulares.
3.1.2 Realização de despesas com diárias, excedendo
aos limites dos créditos orçamentários concedidos, sem
atendimento aos ditames legais estabelecidos para os
créditos adicionais suplementares, no montante de R$
943.201,78 - Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 42, art. 43, caput,
§1º, III, art. 46 e art. 59
3.1.3 Inobservância aos Princípios da Administração Pública,
supremacia do interesse público, legalidade, motivação,
razoabilidade, eficiência e economicidade, quanto à
anulação dos créditos orçamentários que sustentaram as
suplementações com diárias e quanto à sua destinação
- Infringência: art. 37, caput da Constituição Federal e art. 76,
incisos I e VI da Lei Orgânica do Município de Vila Velha
3.1.4 Ausência de Publicidade dos Atos relativos às
alterações orçamentárias - Infringência: art. 37, caput da
Constituição Federal e art. 27, inciso V, art. 76, inciso V e art. 96,
§1º da Lei Orgânica do Município de Vila Velha
Acerca dos itens em exame, o gestor assim se pronuncia:
Os pontos 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 do acórdão recorrido versam
sobre aspectos orçamentários das despesas objeto dos autos,
especificamente, supostas irregularidades no processo na
anulação/suplementação dos gastos, seja no que diz respeito ao
procedimento, seja no que diz respeito à publicidade.
Conforme argumentado no item antecedente, observa-se que
inexistem contas rejeitadas sob a responsabilidade do Recorrente
relativas ao Exercício de 2008.
Ou seja, não se vislumbrou violação à ordem contábil e financeira
de natureza grave, razão pela qual não há que se falar em equívoco
na anulação/suplementação de despesas.
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Ademais, quase que a totalidade dos vereadores da Câmara Municipal
de Vila Velha, e os respectivos servidores de seus gabinetes,
realizaram os cursos e as representações, o que demonstra que os
gastos realizados tiveram, ainda que tacitamente, a aprovação da
Casa Legislativa, devido à ampla participação dos vereadores e dos
servidores de seus gabinetes.
Análise:
O recorrente repete argumento lançados nos itens anteriores.
Mantemos, quanto aos presentes itens, o mesmo entendimento:
É preciso deixar claro que o escopo da prestação de contas anual
é diferente do escopo dos processos de fiscalização. O exame
da matéria em apreço não foi feito, no processo de prestação de
contas anual, sob a ótica da competência. Sendo assim, e ainda,
tratando-se de matéria de legalidade, cuja apreciação é pertinente
às atribuições deste órgão de controle externo, não se pode acatar
a insinuação de bis in idem feita pelo recorrente.
Por fim, entendemos que a participação dos servidores e vereadores
em cursos e eventos não tem o condão de convalidar violações à
Lei Orgânica do Município de Vila Velha. Sob este último ponto,
importante observar que a competência para a prática do ato seria
da Mesa Diretora, não havendo provas de qualquer ato posterior,
oriundo da Mesa, que tenha ratificado os atos ora discutidos.
Sugerimos, pois, a manutenção dos itens acima como irregulares.
3.1.5 Deficiência no controle exercido pela Câmara Municipal
3.1.5.1 Irregularidades no controle dos Atos da Câmara Infringência: LOMVV, art. 98, caput e §§1º, 2º e 3º e RICMVV, art.
339, caput, incisos I, II, IV e V e Parágrafo único e art. 344, caput,
inciso IV e §§ 1º e 2º e Constituição Federal, arts. 31, 70 e 74
3.1.5.2 Precariedade na formalização processual e no
controle de documentos e informações relativas às despesas
da CMVV/Inobservância às Boas Práticas Administrativas
no que concerne à gestão dos documentos de despesa
(formalização, instrução, organização e guarda) - Infringência:
LOMVV, art. 98, caput e §§1º, 2º e 3º, RICMVV, art. 339, caput,
incisos I, II, IV e V e Parágrafo único e art. 344, caput, inciso IV e
§§ 1º e 2º e art. 1º da Lei nº 8.159/91 e Constituição Federal
3.1.5.3 Inobservância às regras dos sistemas de controle Infringência: LOMVV, art. 98, caput e §§1º, 2º e 3º, RICMVV, art.
339, caput, incisos I, II, IV e V e Parágrafo único e art. 344, caput,
inciso IV e §§ 1º e 2º e art. 1º da Lei nº 8.159/91 e Constituição
Federal, arts. 31, 70 e 74
3.1.6 Ausência de formalização de procedimento de
dispensa/inexigibilidade na contratação de instituição de
capacitação de pessoal - Infringência: Lei 8.666/93, art. 26,
caput, parágrafo único e incisos
3.1.7 Ausência de comprovação da despesa
3.1.7.1
Ausência
de
processos
administrativos
correspondentes ao montante de R$147.643,05 - Infringência:
Lei nº 4.320/67, art. 63
VALOR A SER RESSARCIDO: R$ 147.643,05 (81.512,20
VRTE)
3.1.7.2 Ausência de elemento referente à programação do
evento de capacitação - Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 63
3.1.7.3 Divergência entre a entidade emissora do recibo de
inscrição e a credora - Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 63
3.1.8 Ausência de certificado de participação em evento de
capacitação, conseqüente ausência de liquidação da despesa
- Infringência: Lei nº 4.320/67, art. 63
VALOR A SER RESSARCIDO: R$2.381,08 (1.314,57 VRTE)
3.1.9 Inobservância aos Princípios da Administração
Pública: da motivação, da impessoalidade, da moralidade, da
razoabilidade e de interesse público - Infringência: Constituição
Federal, art. 37, Lei Orgânica do Município de Vila Velha, art. 76,
incisos III, IV e V e Constituição Estadual, art. 32
VALOR A SER RESSARCIDO: R$1.514.690,40 (836.244,91
VRTE)
Ressalta-se que, neste montante de R$1.514.690,40 a
serem ressarcidos, estão contidos os valores passíveis de
ressarcimento apontados nos itens 3.1.7.1 e 3.1.8
O recorrente apresenta as seguintes razões recursais:
Os efeitos da decretação da revelia, gerando uma presunção de
veracidade dos fatos articulados na denúncia e insinuando uma
suposta má-fé do Recorrente – inaceitável, pois, o que se presume é
a boa-fé e não a má-fé, sendo que esta sempre exige a mais ampla e
completa comprovação – fizeram com que todas as irregularidades
apontadas pela área técnica fossem mantidas, irregularidades
que envolvem diversos pontos, como questões orçamentárias (já
abordadas anteriormente), supostas precariedades na formalização
processual, supostas deficiências na prestação de contas, entre
outros (...)
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Em que pese tal entendimento encampado pelo acórdão ora
recorrido, oriundo da Instrução Técnica Conclusiva, entendese, respeitosamente, que o objeto questionado nos autos e tido
por irregular – gastos com diárias e com inscrições em cursos –
observou o regramento legal e o posicionamento do próprio TCEES
relativo à questão, razão pela que se impõe a reforma do acórdão.
Ressalta então o recorrente que o próprio acórdão recorrido faz
distinção entre precariedade, deficiência e completa ausência de
prestação de contas. Defende o gestor a idéia de que deve ser aceita
uma prestação de contas simplificada, constando a solicitação do
servidor, a nota de liquidação de despesa, a nota de pagamento,
o boletim de diárias e uma análise dos órgãos de controle. Cita o
recorrente, a fim de sustentar seu argumento, posicionamento do
Tribunal de Contas de Minas Gerais.
Acresce ainda o recorrente entendimento deste Tribunal de Contas,
no processo TC n. 2093/2012, consubstanciado no Acórdão
n. 528/2014, nos termos do voto condutor do Conselheiro em
substituição Marco Antônio da Silva, no sentido de ser possível a
prestação de contas simplificada das diárias.
O recorrente alega também que:
A manutenção do entendimento do Acórdão TC-799/2014
significaria dizer que 100% dos gastos teriam sido irregulares, que
nenhum curso teria sido realizado, que nenhum serviço teria sido
prestado, que nenhum servidor teria realizado cursos ou visitas, o
que não se revela compatível até mesmo com o próprio trabalho de
auditoria realizado e com a própria jurisprudência do TCEES.
O TCEES possui firme jurisprudência no sentido de que, inobstante
a existência de irregularidades, se há elementos reveladores de
que o serviço foi prestado, não há que se impor a penalidade de
ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
Pública.
Constam dos autos os processos de pagamentos das diárias
questionadas, contendo os elementos mínimos exigidos pela
jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do TCEES: solicitação/
requerimento do servidor, demonstrativo da programação e
conteúdos a serem abordados nos cursos, ato de designação
do servidor para participação nos eventos, notas de empenho,
pagamento e liquidação, boletim de diária, recibos dos prestadores
de serviço, certificados, cópias de cheques, relatórios de atividades,
comprovantes de gastos com hospedagem e transporte, entre
outros.
O recorrente argumenta que a área técnica partiu de premissas gerais
para “pontuar” as irregularidades, não levando em consideração
os detalhes de cada caso. Reconhece que alguns processos de
despesas não foram apresentados, mas alega inexistirem nos autos
provas de dolo ou má-fé referentes a tal falta.
Em razão dos vários indicativos de irregularidades apontados na
Instrução Técnica Conclusiva, e, imagina-se, também por conta
da declaração de revelia do recorrente nos presentes autos,
simplesmente se considerou que todas as despesas com diárias
deveriam ser passíveis de ressarcimento por parte do recorrente, o
que não se revela o mínimo razoável e proporcional.
A manutenção de tal entendimento constante da Instrução Técnica
Conclusiva e do acórdão ora recorrido significa dizer que nenhuma
viagem teria ocorrido, nenhum curso teria sido realizado, nenhuma
visita de representação teria sido feita.
Segue o recorrente reafirmando considerar a decisão desta Corte
desproporcional e não razoável, e que os processos de pagamento
de diárias encontram-se minimamente instruídos, o que afastaria o
ressarcimento.
Conclui ainda, caso sua tese não seja de todo acolhida, solicitando
que o Tribunal mantenha o ressarcimento apenas quanto aos
processos de despesas não apresentados à equipe de auditoria.
Análise:
O ora recorrente deixou de atender ao termo de citação n.
1221/2012, razão pela qual foi declarado revel por meio da Decisão
TC n. 5839/2012, tendo por base o art. 65 da LOTCEES c/c art.
162, § 3º do RITCEES. Após a referida decisão, foram elaborados,
sequencialmente, a Instrução Técnica Conclusiva n. 255/2013, o
Parecer do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas n.
3146/2013 e o voto do Cons. Relator, culminando com julgamento,
consubstanciado no Acórdão TC n. 799/2014.
A revelia, declarada pela Decisão TC n. 5839/2012 produz os
mesmos efeitos da revelia declarada no processo civil, posto que
o art. 70 da LOTCEES prevê a aplicação subsidiária do Código de
Processo Civil no âmbito desta Corte de Contas.
O CPC assim estabelece, acerca do tema:
Art. 319. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros
os fatos afirmados pelo autor.
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Em outras palavras, ocorrendo revelia, serão tidos como
incontroversos os fatos narrados na petição inicial ou, transportando
a questão para o processo neste Tribunal, na Instrução Técnica
Inicial.
A partir dessa premissa entende o recorrente que a condenação
proferida no Acórdão TC n. 799/2014 teve por fundamento a
declaração de revelia, o que, segundo entende o gestor, teria
tornado automático o julgamento pela procedência da denúncia.
Esquece-se que sequer no processo civil a revelia produz julgamento
automático a favor do autor, pois dos fatos narrados na inicial pode
não decorrer o efeito jurídico pretendido pelo mesmo. Equivale dizer
que a presunção de veracidade proveniente da revelia é relativa e
não absoluta.
Impende observar que, no processo em apreço, apesar da
declaração de revelia, a ITC n. 255/2013 sugeriu o afastamento
dos itens 2.1.2 (fls. 6603 do TC n. 4689/2008), 2.5.3 (fl. 6620) e
2.6 (fls. 6623). Tal análise, acompanhada pelo PPJC n. 3146/2013
e pelo voto do Cons. Relator denota claramente que a busca da
verdade real temperou a aplicação da presunção de veracidade
gerada pela revelia, não merecendo ser acatada a argumentação
do recorrente acerca deste ponto.
O gestor advoga ainda pela aceitação de uma prestação de contas
simplificada para as despesas com diárias, apontando que tal tese
já foi preteritamente acatada pelo Plenário desta Corte.
Não traz, contudo, o recorrente, qualquer documentação que
sustente sua tese. Faltam documentos essenciais nas prestações
de contas das diárias questionadas em auditoria, e o recorrente
se limita a defender a possibilidade de uma prestação de contas
simplificada, sem, entretanto, efetivamente realizar a prestação de
contas “simplificada”.
Foi questionada, pela ITI n. 573/2012, “a ausência de processos
de concessão de diárias correspondentes ao montante de R$
147.643,05, resultado da diferença entre o total liquidado neste
elemento de despesa (R$1.438.721,45) e o total apurado na
análise dos processos (R$1.291.078,40). O fato foi corroborado
pela Administração mediante declaração prestada em 13/7/10”.
Tais processos, foram, inclusive, listados pela ITI. O recorrente, que
em seu momento inicial de defesa foi revel, também em sede de
recurso não trouxe a documentação referente a tais procedimentos.
Não há, por óbvio, que se falar em prestação de contas simplificada.
Outro ponto levantado em auditoria foi a ausência, em
aproximadamente, 65% (389) dos processos de despesas, da
programação do evento. Tais processos também foram listados
pela ITI e, diga-se novamente, tal conduta constitui falha crucial na
liquidação da despesa, pois na Administração Pública é inadmissível
autorizar um dispêndio sem saber exatamente do que se trata.
Outra vez o recorrente deixa de produzir provas capazes de afastar
o fato narrado pela ITI e, outra vez, não se pode aplicar a idéia de
prestação de contas simplificada.
Aliás, o recorrente argumenta expressamente que a programação
dos eventos consta dos processos de diárias, entretanto, tal
assertiva não é verdadeira no que tange aos procedimentos listados
na ITI e, frise-se, o gestor não trouxe provas das suas alegações.
Há também clara violação ao procedimento de liquidação de
despesa previsto na Lei n. 4.320/64 caracterizada no item 3.1.7.3,
que trata de divergências entre a entidade emissora dos recibos
de inscrição e a credora. A ITI n. 573/2012 apresentou a lista dos
procedimentos questionados, e novamente, agora em via recursal,
o recorrente furta-se à apresentação de provas. Sobre o item, de
fato, o recorrente sequer faz menção em suas alegações.
Resta evidente que quaisquer parâmetros de “prestação de contas
simplificada” não são aplicáveis aos fatos em apreço.
Ademais, faz-se oportuno o retorno ao tema da produção de provas,
ainda que em outro viés que não o da revelia. A Constituição Federal,
em seu artigo 70, demonstra claramente o dever do gestor de
comprovar a boa aplicação dos recursos públicos. A jurisprudência
consolidada do TCU denomina essa obrigatoriedade de inversão do
ônus da prova, nos processos referentes àquela Corte de Contas.
O fundamento constitucional usado pelo TCU se aplica inteiramente
aos processos desta Corte de Contas Estadual, razão pela qual
a referida jurisprudência é relevante no contexto ora analisado,
senão vejamos:
AC-7240-35/12-2 Sessão: 02/10/12 Grupo: I Classe: I Relator:
Ministro AUGUSTO NARDES - Tomada e Prestação de Contas Iniciativa Própria
Excerto:
[Recurso de reconsideração. O ônus de comprovar a
regularidade na aplicação dos recursos públicos compete
ao gestor, bem assim o nexo causal entre os gastos e os
recursos repassados.]
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[VOTO]
13. Não merecem acolhida as razões recursais que pretendem
demonstrar a legitimidade das viagens internacionais realizadas
por alguns membros do CTNBio. Conforme evidenciado na
deliberação original, não havia previsão para gastos dessa espécie
no Termo de Concessão e Aceitação de Apoio ao Financiamento de
Projeto Científico e Tecnológico. Mais importante, o recorrente não
trouxe aos autos documentação capaz de comprovar a existência
de solicitação por parte da Secretaria Executiva da CTNBio, bem
como de autorização pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para
as viagens internacionais.
14. Do mesmo modo, considero reprovável, na linha da
decisão impugnada, a conduta do recorrente consistente
em promover pagamentos antecipados de diárias sem exigir
dos beneficiários, de modo temporâneo, os bilhetes de passagens
aéreas que pudessem comprovar os gastos informados nos
recibos de pagamento. Essa atitude não reflete o dever de cuidado
esperado do gestor, de mediano discernimento, incumbido da
administração de recursos públicos.
15. Ademais, ainda que se presuma que a sua conduta culposa,
por negligência, não lhe tenha permitido tomar conhecimento
dos bilhetes, caber-lhe-ia juntar ao processo outro tipo de prova,
a exemplo de documento emitido por companhia aérea, apto a
comprovar a efetiva realização da viagem em nome de cada um
emissores dos recibos de pagamento.
[...]
17. Não é demais ressaltar que, consoante jurisprudência
pacificada no âmbito deste Tribunal, o ônus de comprovar a
regularidade integral na aplicação dos recursos públicos
compete ao gestor, por meio de documentação consistente,
que demonstre cabalmente os gastos efetuados, bem assim
o nexo causal entre estes e os recursos repassados, em
atenção aos arts. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, e
93, do Decreto-lei nº 200/1967,
18. A respeito do tema, transcrevo trecho do voto da lavra
do Exmo. Ministro Adylson Motta, embasador da Decisão nº
225/2000-TCU-2ª Câmara (TC-929.531/1998-1):
“A não-comprovação da lisura no trato de recursos
públicos recebidos autoriza, a meu ver, a presunção de
irregularidade na sua aplicação. Ressalto que o ônus da
prova da idoneidade no emprego dos recursos, no âmbito
administrativo, recai sobre o gestor, obrigando-se este a
comprovar que os mesmos foram regularmente aplicados
quando da realização do interesse público. Aliás, a
jurisprudência deste Tribunal consolidou tal entendimento
no Enunciado de Decisão nº 176, verbis: ‘Compete ao
gestor comprovar a boa e regular aplicação dos recursos
públicos, cabendo-lhe o ônus da prova’. Há que se destacar,
ainda, que, além do dever legal e constitucional de prestar
contas do bom e regular emprego dos recursos públicos
recebidos, devem os gestores fazê-lo demonstrando o
estabelecimento do nexo entre o desembolso dos referidos
recursos e os comprovantes de despesas realizadas com
vistas à consecução do objeto acordado.” (grifos da ITR)
=========================================
=================
AC-0088/2003 - Processo: 926.309/1998-6 - Data DOU:
13/02/2003 - Relator: Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES –
Recurso de Reconsideração
Excerto:
Recurso de Reconsideração. Convênio. Impugnação de despesas.
Compete exclusivamente ao gestor o dever de comprovar
o regular emprego dos recursos públicos. Conhecimento.
Comprovação da existência de barco, adquirido pela prefeitura,
com recursos oriundos de convênio, regularmente registrado
como pertencente ao município, atendendo às necessidades dos
munícipes. Provimento parcial para reduzir o valor do débito.
Manutenção dos demais termos do acórdão recorrido. Ciência ao
recorrente. (grifo nosso)
E mais recentemente:
Acórdão: AC-0933-13/13-P - Data da Sessão: 17/04/2013
Relator: ANA ARRAES
Colegiado: Plenário
Enunciado:
Recurso de Revisão. Processual. Prova. Não comprovação da
regular aplicação de recursos recebidos por meio de termo de
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responsabilidade firmado entre município e União. O ônus da
prova da idoneidade no emprego dos recursos, no âmbito
administrativo, recai sobre o gestor, obrigando-se este
a comprovar a regular aplicação dos valores. Negativa de
provimento.
Excerto:
[VOTO]
[...] Nunca é demais ressaltar que o ônus da prova da idoneidade
no emprego dos recursos, no âmbito administrativo, recai sobre
o gestor, obrigando-se este a comprovar a regular aplicação dos
valores em consonância com o interesse público. É irrelevante,
pois, a existência de dolo, como defendido pela ex-prefeita.
Dessa forma, diferentemente do alegado pela recorrente, não
vislumbro qualquer insuficiência nos elementos fáticos e jurídicos
que sustentaram a decisão recorrida. [...] considero manifesta a
fragilidade do conjunto probatório, que, portanto, não se presta
a comprovar a boa e regular utilização dos recursos federais
transferidos ao município. Assim, na linha do exame empreendido
pela Serur e pelo MPTCU, deve ser negado provimento ao
presente recurso de revisão.
[ACÓRDÃO]
9.1. conhecer do recurso de revisão e negar-lhe provimento;
Sendo assim, resta claro que cabe ao gestor comprovar a
legalidade dos gastos públicos realizados. Ao responsável compete
guarnecer os documentos que comprovem que o dinheiro público
foi empregado de forma legal. O Ministro Moreira Alves, do STF, no
Mandado de Segurança nº 20.335-8/DF, assim ponderou:
Vê-se, pois, que, em tema de Direito Financeiro, mais
particularmente, em tema de controle da aplicação dos dinheiros
públicos, a responsabilidade do Ordenador de Despesas pelas
irregularidades apuradas se presuma, até prova em contrário, por
ele subministrada.
Nas sábias palavras de Sérgio Ferraz e Lúcia Valle Figueiredo, “quem
gastar em desacordo com a lei, há de fazê-lo por sua conta, risco e
perigos. Pois impugnada a despesa, a quantia gasta irregularmente
terá de retornar ao Erário Público”.
O recorrente questiona a razoabilidade de se considerar todas
as despesas com diárias irregulares; entretanto, este Tribunal
identificou claramente os pontos considerados problemáticos e os
processos de despesas correspondentes, e o recorrente preferiu
apresentar razões recursais genéricas e desacompanhadas de
elementos probatórios. Não se pode, portanto, acatar as alegações
do gestor.
Sugerimos, pelo exposto, a manutenção dos itens em apreço como
irregulares.
3.1.10 Afastamento de competência do Chefe de Tesouraria
da Câmara Municipal de Vila Velha - Infringência: Resolução
456/65, art. 63, inciso V, convalidada pela Lei Municipal 3.514/98,
art. 3º
Quanto ao presente item, narra o recorrente que a situação
abordada foi alvo de ação de improbidade administrativa – n.
0515570-15.2011.8.08.0024 -, julgada improcedente.
Junta-se em anexo os andamentos processuais da referida ação
demonstrando seu transito em julgado, a sentença de improcedência
e o acórdão do TJES que a manteve, que não vislumbrou a prática
de ato de improbidade administrativa por parte do Recorrente, não
reconhecendo a prática de desonestidade ou de má-fé.
Em razão de tais argumentos pede-se o provimento do recurso
interposto para reformar o acórdão recorrido, afastando-se a
presente irregularidade, já que se está diante de pronunciamento
por parte do Poder Judiciário sobre os mesmos fatos, devidamente
acobertado pelos efeitos da coisa julgada material.
Análise:
A ação de improbidade administrativa mencionada pelo recorrente
foi considerada improcedente tendo por fundamento a ausência de
dolo na conduta dos envolvidos, ainda que reconheça a existência
do fato narrado pelo Ministério Público.
No que concerne a este Tribunal, somente poderia ser afastada a
imputação de irregularidade ao gestor, aproveitando-se a sentença
judicial mencionada, caso fosse reconhecida na via jurisdicional a
inexistência do fato ou a negativa de autoria.
Isso porque, embora o dolo seja elemento necessário à
caracterização do ato de improbidade administrativo previsto no
art. 11 da Lei n. 8.429/92, o mesmo não é verdadeiro à luz do
controle externo, que visa à verificação da regularidade e legalidade
dos atos de despesas.
O espectro analisado pelo Tribunal de Contas é mais amplo que o
previsto na Lei de Improbidade Administrativa, a qual, não foi em
momento algum nos autos, tomada como fundamento diante do
fato ora narrado.
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Para caracterizar a irregularidade perante esta Corte de Contas
basta a existência de violação à lei (admitida, inclusive pela sentença
judicial anexada pelo recorrente) e a culpa grave na conduta
do gestor, comprovada pelo fato de ser norma de conhecimento
obrigatório do mesmo, posto que de corriqueira aplicabilidade na
gestão dos recursos da Câmara.
Sugerimos, portanto, a manutenção deste item como irregular.
3.1.11 Efetivação de servidor sem aprovação em concurso
público - Infringência: Constituição Federal, art. 37, inc. II
Insurge-se o recorrente contra este item nos seguintes termos:
Sobre o presente item entende-se que não foi demonstrada nos
autos qualquer conduta praticada pelo recorrente, além de sequer
ter sido descrito de maneira objetiva o liame causal entre a suposta
conduta e o resultado, devendo, por essa razão, ser reformado o
acórdão para afastar a irregularidade.
Não foi na gestão do Recorrente que o referido servidor teria
iniciado suas atividades perante a Câmara Municipal de Vila
Velha, sendo questionável também o fato de tal irregularidade ser
suscitada apenas por ocasião da gestão do recorrente, não tendo
sido objeto de nenhuma outra auditoria do TCEES, inobstante a
suposta irregularidade ter ocorrido no ano de 1992.
Finaliza suas razões alegando a prescrição da pretensão punitiva
desta Corte, tendo em vista que o fato teria ocorrido há mais de
cinco anos.
Análise:
Entendemos não restar caracterizado nexo de causalidade entre
qualquer conduta do agente e o resultado, qual seja, o ingresso
sem concurso público, do servidor na Câmara.
Não há, nos autos, indicador do momento em que o gestor tomou
ciência do fato, o que poderia implicar em irregularidade, caso fosse
anterior à auditoria realizada e o administrador não tivesse tomado
providências para a correição do fato.
Sem o indicador mencionado, podemos apenas sugerir que,
na realização de nova auditoria, seja verificada a situação ora
em apreço, posto que, já tendo sido apontada por esta Corte,
deve ser de plano corrigida, pelos meios legais e procedimentos
administrativos cabíveis.
Opinamos, portanto, pelo afastamento do presente item e
sugerimos que esta Corte recomende ao atual gestor a tomada de
providências para o exato cumprimento da lei.
Impugnação das sanções de multa e de inabilitação de
exercício de cargo em comissão ou função de confiança
na Administração Estadual ou Municipal. Inobservância
do rito previsto no Regimento Interno do TCEES.
Desproporcionalidade das sanções. Afastamento.
O gestor questiona a aplicação da pena de inabilitação para
o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na
Administração Pública Estadual e Municipal sob o argumento de
que o rito previsto para tal tipo de sanção teria sido desrespeitado.
Alega o recorrente:
O Regimento Interno do TCEES vigente à época dos fatos, Resolução
n. 182/2002, não trazia disposições a respeito do procedimento a
ser observado para a aplicação da referida sanção.
Já o atual Regimento Interno, Resolução n. 261/2013, traz o
seguinte procedimento a ser observado para a aplicação da sanção
de inabilitação:
Art. 392. O Tribunal, por maioria absoluta de seus membros,
considerada a gravidade da infração cometida, poderá aplicar ao
responsável a pena de inabilitação para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança, por prazo não superior a cinco
anos, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 134 e 135 da Lei
Orgânica do Tribunal e das penalidades administrativas aplicáveis
pelas autoridades competentes.
§ 1º O Tribunal deliberará primeiramente sobre a gravidade
da infração.
§ 2º Se considerada grave a infração, por maioria absoluta
de seus membros, o Tribunal decidirá sobre o período de
inabilitação a que ficará sujeito o responsável.
§ 3º Aplicada a sanção referida no caput, o Tribunal comunicará
a decisão ao responsável e à autoridade competente para
cumprimento dessa medida.
Não se colhe do acórdão recorrido qualquer fundamentação
a respeito da imposição da referida sanção de inabilitação. A
penalidade é abordada somente por ocasião da conclusão do
acórdão, se utilizando de termos genéricos, não havendo qualquer
juízo de valor ou cotejo a respeito da gravidade das irregularidades
para esse fim específico, tal como exige o atual Regimento Interno
do TCEES,
(...)
Considerando que o atual regimento Interno traz normas

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 24 de outubro de 2016
procedimentais expressas para a aplicação da sanção de inabilitação
para exercício de cargo em comissão ou função de confiança na
administração Estadual ou Municipal, entende-se que tais normas
deveriam ter sido observadas, dado que o Direito Processual tem
aplicação imediata, não havendo que se falar em retroatividade da
norma processual.
Prossegue o recorrente alegando que além do vício acima apontado,
a pena de inabilitação deve ser afastada considerando-se as razões
recursais apresentadas.
Análise:
De plano é preciso esclarecer que a pena de inabilitação para o
exercício de cargo em comissão ou função de confiança encontravase prevista na antiga Lei Orgânica do TCEES (LC n. 32/93), bem
como está presente na nova Lei Orgânica do TCEES (LC n. 621/12).
E em ambas as normas a gravidade era um pressuposto da aplicação
da pena, de forma implícita na lei antiga e explícita na lei nova.
Assim, a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão
ou função de confiança só pode ser aplicada a partir de um exame
da gravidade das irregularidades verificadas nos autos. Exame este
que não ocorreu no acórdão recorrido.
Além disso, o atual Regimento Interno deste Tribunal (Resolução
n. 261/2013) estipula um rito específico para tal exame, a saber,
deve ser realizada uma deliberação, por maioria absoluta, acerca
da gravidade da infração e, decidido este ponto, nova deliberação
sobre o período de inabilitação a que ficará sujeito o responsável.
É o que determina o art. 392 da RITCEES:
Art. 392. O Tribunal, por maioria absoluta de seus membros,
considerada a gravidade da infração cometida, poderá aplicar ao
responsável a pena de inabilitação para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança, por prazo não superior a cinco
anos, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 134 e 135 da Lei
Orgânica do Tribunal e das penalidades administrativas aplicáveis
pelas autoridades competentes.
§ 1º O Tribunal deliberará primeiramente sobre a gravidade da
infração.
§ 2º Se considerada grave a infração, por maioria absoluta de seus
membros, o Tribunal decidirá sobre o período de inabilitação a que
ficará sujeito o responsável.
§ 3º Aplicada a sanção referida no caput, o Tribunal comunicará
a decisão ao responsável e à autoridade competente para
cumprimento dessa medida.
Inegável, portanto, assistir razão ao recorrente quanto ao não
cumprimento do rito previsto no regimento Interno, pois a norma
citada tem natureza nitidamente processual, sendo, pois, de
aplicação imediata.
Ademais, independentemente do rito explicitado no RITCEES,
aplicação da pena em debate deve forçosamente ser precedida de
uma análise quanto à gravidade dos fatos, como acima expusemos,
em face das disposições legais sobre o tema. E, reitere-se, o
acórdão recorrido silenciou a respeito da matéria.
Entendemos, portanto, pela nulidade do Acórdão TC-799/2014
quanto a aplicação da pena de inabilitação, devendo a matéria ser
devolvida ao Plenário para deliberação, na forma regimental.
De fato, a Resolução TC 261/2013 estabelece um rito específico
para a aplicação da pena de inabilitação para o exercício de cargo
em comissão ou função de confiança. Nos termos do §1º do artigo
392, o Tribunal deve deliberar primeiramente sobre a gravidade da
infração, o que não ocorreu quando da deliberação que ensejou a
decisão ora recorrida (Acórdão TC 799/2014).
Nesse sentido, assiste razão ao defendente na arguição de não
cumprimento do rito previsto no Regimento Interno.
A invalidade do ato processual ocorre quando o ato processualmente
defeituoso é realizado, e o mesmo não pode ser aproveitado para a
continuidade do processo.
Em relação ao tema, Ovídio A. Baptista da Silva leciona que:
Os atos processuais, como todos os atos jurídicos, podem apresentar
certos vícios que os tornem inválidos e ineficazes. No campo do
processo civil, estes vícios em geral, decorrem da inobservância
de forma por meio da qual um ato determinado deveria realizarse. Observe-se que o conceito de forma, aqui deve corresponder
ao modo pelo qual a substância se exprime e adquire existência,
compreendendo, além de seus requisitos externos, também as
circunstâncias de tempo e lugar, que não deixam de ser igualmente
modus por meio dos quais os atos ganham a existência no mundo
jurídico.
(OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA, Curso de Processo Civil, 8. Ed.,
São Paulo, Ed. RT, 2008, vol. 1, t. I)
O Código de Processo Civil versa sobre o procedimento a ser
adotado para o pronunciamento de nulidade do ato processual, nos
seguintes termos:
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Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os
subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte
do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são
atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que
sejam repetidos ou retificados.
§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não
prejudicar a parte.
§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem
aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a
anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser
praticados os que forem necessários a fim de se observarem as
prescrições legais.
Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados
desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.”
Como se desprende da segunda parte do artigo 281, os atos
independentes ao ato viciado não perderão seus efeitos, devendo
ser preservados os atos que não foram contaminados pelo vício
do ato anterior, incidindo o princípio do aproveitamento dos atos
processuais.
Corroboro o entendimento técnico e do douto Órgão Ministerial de
que o desatendimento do rito previsto para a aplicação da pena de
inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança invalida apenas o item 4 do Acórdão TC 799/2014,
qual seja:
4. Aplicar ao responsável a sanção prevista no art. 99 da Lei
Complementar Estadual nº 32/93, legislação aplicável à época
dos fatos apurados, qual seja, a pena de inabilitação para
exercício de cargo em comissão ou função de confiança na
administração Estadual ou Municipal, pelo prazo de 5 (cinco)
anos;
Resta, portanto, intocada a validade dos demais itens do
Acórdão recorrido.
Uma vez reconhecida a nulidade parcial do Acórdão TC 799/2014,
e considerando que o vício formal versa sobre ausência de
deliberação acerca da gravidade das irregularidades ensejadoras
da aplicação a pena de inabilitação, entendo que o ato privado de
efeito deve ser repetido ab initio, ou seja, a partir de manifestação
do Relator originário dos autos, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun.
No tocante aos demais itens, reitero a ratificação aos termos
da Instrução Técnica de Recurso ITR 63/2015 pelo afastamento
do item 3.1.11 do Acórdão TC 799/2014 e manutenção das
irregularidades remanescentes, pelos motivos expostos na
peça técnica acima transcrita.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, acompanhando integralmente a manifestação da
área técnica contida na Instrução Técnica de Recurso ITR 63/2015
e o opinamento do Ministério Público de Contas, VOTO:
3.1 Preliminarmente, pela decretação de nulidade do item 4
do Acórdão TC 799/2014, relativo à aplicação da penalidade de
inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança ao senhor José de Oliveira Camilo, pelo descumprimento
do rito previsto no §1º do artigo 392 do Regimento Interno desta
Corte de Contas;
3.2 Para devolução ao Plenário da análise quanto à aplicação da
penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança ao senhor José de Oliveira Camilo, a partir de
manifestação do Relator originário dos autos, Excelentíssimo
Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
3.3 No mérito, pelo provimento parcial do presente recurso,
para excluir do Acórdão TC 799/2014 a irregularidade
constante do item 3.1.11, mantendo-se, no entanto, o
julgamento pela irregularidade das contas, tendo em vista a
manutenção das inconsistências descritas nos demais itens.
Dê-se ciência ao recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3127/2015,
ACORDAM 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 Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Preliminarmente, decretar a nulidade do item 4 do Acórdão TC
799/2014, relativo à aplicação da penalidade de inabilitação
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança
ao senhor José de Oliveira Camilo, pelo descumprimento do rito
previsto no §1º do artigo 392 do Regimento Interno desta Corte
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de Contas;
2. Devolver ao Plenário a análise quanto à aplicação da
penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão
ou função de confiança ao senhor José de Oliveira Camilo, a partir
de manifestação do relator originário dos autos, conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
3. No mérito, dar provimento parcial ao presente recurso,
para excluir do Acórdão TC-799/2014 a irregularidade
constante do item 3.1.11, mantendo-se, no entanto, o
julgamento pela irregularidade das contas, tendo em vista
a manutenção das inconsistências descritas nos demais itens;
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader
Borges e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. 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 SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao
procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-914/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4889/2016
JURISDICIONADO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO
SOLICITANTE - THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
EMENTA:
SOLICITAÇÃO
DE
PRONUNCIAMENTO
CONCLUSIVO – REALIZAÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA PRÉVIA
À HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO –
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DESTA
CORTE – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
O presente expediente cuida de solicitação encaminhada pelo
Excelentíssimo senhor Theodorico de Assis Ferraço, objetivando a
realização de análise técnica prévia à homologação de procedimento
licitatório cujo objeto é a contratação dos serviços de transmissão
do sinal de TV ALES para o interior do Estado do Espírito Santo
(fls.2- 3 e documentação de fls. 4 – 691).
Tal procedimento licitatório foi realizado por meio do pregão
eletrônico nº 17/2014, e que por ter apresentado três lotes
fracassados foi parcialmente repetido por meio do pregão eletrônico
nº 26/2014.
Os autos foram encaminhados à 9ª Secretaria de Controle Externo,
que exarou manifestação às fls. 694-696, opinando pela ausência
de competência constitucional desta Corte para atuar em sede de
controle externo no caso exposto.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas manifestou-se de acordo
com a proposição da área técnica (fls. 699).
É o breve relatório.
Fundamentação
Ratifico o posicionamento da área técnica e do Ministério Público
Especial de Contas, pela ausência de competência desta Corte no
presente caso, nos termos exarados na manifestação de fls. 694 –
696, que aqui se transcreve:
“(...) II – Da Competência11- Da Competência
Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo compete atuar
na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado, municípios e das entidades da administração
direta e indireta, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade e
economicidade.
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É papel do TCEES auxiliar a Assembleia Legislativa e Câmaras
Municipais no exercício do controle externo, sem que haja qualquer
subordinação ou poder hierárquico entre os órgãos.
São atribuições do TCEES fixadas no artigo 71 da Constituição
Federal de 1988, no artigo 71 da Constituição Estadual de 1989
e na Lei Complementar 621/2012, em síntese, apreciar e julgar
contas, apreciar atos sujeito a registro dentre outras.
O art. 47, inc. I, alínea c, da Resolução TC 261/2013, dispõe sobre a
competência da 9ª Secretaria de Controle Externo, senão vejamos:
c) 9ª Secretaria de Controle Externo – 9ª SCE, à qual compete o
acompanhamento e a fiscalização da gestão fiscal e previdenciária
dos Poderes e órgãos da Administração Pública estadual, inclusive
com a finalidade de subsidiar a análise das contas prestadas
anualmente pelo Governador do Estado, bem como a execução
das atividades operacionais de fiscalização, exame e instrução de
processos de tomadas e prestações de contas, tomadas de contas
especiais, denúncias, representações, requerimentos, contratos,
convênios e instrumentos congêneres, licitações, pedidos e outras
fiscalizações dos órgãos e entidades dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público Estadual,
da Defensoria Pública Estadual, do próprio Tribunal, do órgão ou
entidade gestora do regime próprio de previdência social do Estado,
das fundações públicas submetidas a regime de direito privado,
empresas públicas e sociedades de economia mista vinculadas à
área de sua atuação, no âmbito do Estado e dos Municípios.
No exercício do controle externo, os processos no Tribunal de
Contas possuem a seguinte natureza, conforme art. 50, inc. 1, da
Lei Complementar nº 621/2012:
1- processos de contas:
a) prestação de contas do Governador;
b) prestação de contas dos Prefeitos;
c) prestação de contas;
d) tomada de contas especial;
II - processos de fiscalização:
a) atos de pessoal sujeitos a registro;
b) denúncia;
c) representação;
d) demais processos relacionados à competência do Tribunal de
Contas, previstos
em lei ou no Regimento Interno;
III - processos de consulta.
Face ao exposto, e considerando que o presente expediente
não abarca os casos acima elencados, portanto, não possuindo
natureza compatível com os processos a serem objetos de análise
por esta Secretaria, assim como, o TCEES não possui competência
constitucional para atuar em sede de controle externo no caso
exposto, submetemos à apreciação do Relator para prosseguimento
do feito.”
Vitória,
DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério
Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, VOTO pelo
arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 330, III
da Resolução nº 261/2013 (Regimento Interno).
Dê-se ciência ao interessado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4889/2016,
ACORDAM 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, arquivar os presentes
autos, nos termos do art. 330, III, do Regimento Interno, nos termos
do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader
Borges e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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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 procuradorgeral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-915/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2123/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ASSUNTO
- FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - LEONARDO SAMARQUE GRAÇA
RESPONSÁVEL - JANDER NUNES VIDAL, MARCOS ROBERTO
RAMOS FERREIRA E RODRIGO DADDA LUGAO
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARATAÍZES – PREGÃO Nº 13/2016 –
CONHECER – INDEFERIR CAUTELAR – IMPROCEDENTE –
RECOMENDAÇÕES – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
A presente documentação refere-se à Representação com pedido
de medida cautelar, em face da Prefeitura Municipal de Marataízes,
apresentada pelo Sr. Leonardo Samarque Graça, noticiando a
ocorrência de possíveis ilegalidades no Pregão nº 13/2016, cuja
abertura dos envelopes ocorreu no dia 06/04/2016, tendo como
objeto a contratação de empresa para aquisição de material para
pavimentação, drenagem e esgotamento sanitário de diversas
ruas, construção de praças e serviços de sinalização no entorno da
Prefeitura (Belvedere, Praia dos Calções, Lagoa do Siri, Atlântico,
Cidade Nova, Candinha, Pontal, Ilmenita, Barra de Itapemirim,
Centro, Nossa Senhora Aparecida, Santa Tereza, Lagoa Funda e no
loteamento de casas do programa “minha casa minha vida”).
Alega o Representante a ocorrência das seguintes irregularidades
no certame licitatório:
Escolha inadequada da modalidade de licitação pregão – inocorrência
de bem e serviço comum, relativo ao lote 19, visto que o mesmo se
enquadra em obra e serviço de engenharia;
Vedação da participação de consórcio;
Fracionamento das despesas e de licitações.
Às fls. 42/43, consta a Decisão Monocrática Preliminar nº 295/2016,
determinando a notificação dos responsáveis.
Notificados, os senhores Jander Nunes Vidal – Prefeito Municipal e
Marcos Roberto Ramos Ferreira – Pregoeiro Oficial não apresentaram
quaisquer justificativas ou documentos.
Os autos seguiram para a SecexEngenharia que elaborou a
Manifestação Técnica nº603/2016 (fls.56/76) opinando pelo
conhecimento da representação, indeferimento do pedido de
medida cautelar, julgar improcedente as alegações apresentadas e
recomendar à Prefeitura Municipal de Marataízes que:
Designe comissão de recebimento dos materiais a serem fornecidos
pelos licitantes vencedores do Pregão 13/2016;
Elabore e utilize metodologia para controle da qualidade e da
especificação dos materiais a serem fornecidos pelos licitantes
vencedores do Pregão 13/2016;
Garanta a formalização do controle de qualidade e da especificação
dos materiais a serem fornecidos pelos licitantes vencedores do
Pregão 13/2016.
Após, o Ministério Público de Contas manifestou-se através do
Parecer nº 1853/2016 (fls. 207/208) por meio do Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira, acompanhando o entendimento da
equipe técnica.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que estão presentes os requisitos/pressupostos de
admissibilidade da presente representação, insertos nos arts. 184
e 177 c/c 186, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte
de Contas, in verbis:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre
matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e
endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de
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que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os
requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá ser
submetida ao Plenário.
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato será
comunicado ao Ministério Público para as medidas legais cabíveis.
Art.184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica
poderá representar ao Tribunal irregularidades na aplicação da
legislação que regule licitações e contratos administrativos.
Art.186. Aplicam-se às representações previstas nesta subseção,
no que couber, as normas relativas à denúncia.
Assim, diante da presença dos requisitos e pressupostos de
admissibilidade, decido pelo recebimento da presente representação.
Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71 da CF/88, o
Tribunal de Contas tem o poder de sustar a execução de atos. Assim
também estabelece o inciso XI da CE/89.
Para que seja concedida uma medida suspensiva de determinado
procedimento, se faz necessário à presença de dois requisitos,
quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.
Desse modo, em juízo de cognição sumária, próprio da análise das
medidas cautelares, faz-se fundamental a presença dos requisitos
autorizadores à concessão de provimento cautelar o fumus boni
iuris e periculum in mora, ou seja, a plausibilidade do que se alega
e o perigo da demora. No presente caso, não observo a presença de
tais requisitos que autorizam a suspensão do certame.
Em relação às irregularidades apresentadas pelo representante,
farei a análise de cada uma delas.
Escolha inadequada da modalidade de licitação pregão
– Inocorrência de bem e serviço comum, relativo ao lote
19, visto que o mesmo se enquadra em obra e serviço de
engenharia.
O representante afirma que a modalidade pregão utilizada seria
inadequada para serviços de engenharia.
Em análise a equipe técnica e o representante do Ministério Público
de Contas entenderam que os serviços que compõem o lote 19
(composto de serviço de sinalização rodoviária) se enquadram na
definição estabelecida pela Lei nº 10.520/2002, por serem passiveis
de especificação que possa subsidiar a orçamentação, execução,
controle e recebimento. E em relação à exigência de atestado ou
declaração de capacidade técnica demonstra que não se trata de
serviço comum, o entendimento técnico e ministerial foi de que
a habilitação técnica demonstra a qualificação como fornecedor
em determinado mercado, cujo objeto de fornecimento pode ser
serviço comum ou não.
Com isso, acompanho o entendimento técnico e do Ministério
Público de Contas, considerando legal a modalidade de licitação
utilizada pelo Município.
Vedação da Participação de Consórcio.
Alega o representante que a vedação de participação de consórcio
seria irregular.
A análise realizada pelo corpo técnico desta Corte de Contas e
pelo Procurador de Contas foi de que não se verifica o receio de
grave lesão ao erário ou a direito, e que se houvesse permissão
de consórcio teríamos uma restrição à competição inerente ao
mercado.
De fato, a participação de consórcios poderia possibilitar a
participação de empresas menores que de outra forma não
participariam do certame, também poderá cerceá-la visto que não
havendo associação de empresas poderiam concorrer entre si.
Ressalta-se que a regra é que as empresas participem
individualmente do certame, podendo, no entanto, unir esforços
em caso de alta complexidade, o que não se verificou na situação
vertente, por se tratar de fornecimento de materiais comuns.
Entendo assim que assiste razão a equipe técnica e acompanho o
entendimento, considerando regular a vedação de consórcio.
Fracionamento das despesas e de licitação.
O representante alegou ser irregular o fracionamento das despesas
e consequentemente das licitações.
A equipe técnica entendeu que não houve fracionamento de despesa
ao analisar a documentação apresentada.
Acompanho a manifestação técnica, por entender que o
fracionamento com a utilização de modalidade de licitação inferior
à requerida para execução total do objeto, realmente não foi
identificado na documentação apresentada, bem como não há nos
autos elementos que subsidiasse essa verificação, nem mesmo
referência aos supostos editais.
Entendo que as supostas irregularidades alegadas pelo
representante não restaram demonstradas, tornando improcedente
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a presente representação.
Consequentemente, não foram verificados os requisitos necessários
pra a concessão de medida cautelar fundado receio de grave lesão
ao erário ou a direito alheio, ou ineficácia da decisão de mérito, que
possa embasar o seu deferimento.
DECISÃO
Ante todo exposto, acompanhando o entendimento da equipe
técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO pelo conhecimento
da presente Representação, tendo em vista que estão presentes os
requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 184 e 177 c/c
186 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
VOTO pelo indeferimento da medida cautelar em face da ausência
dos requisitos autorizadores.
VOTO ainda pela improcedência das alegações apresentadas pelo
representante, com base no artigo 176, inciso II §3º do Regimento
Interno desta Corte de Contas e pelo seu arquivamento.
Que seja expedida recomendações a Prefeitura Municipal de
Marataízes, com base no artigo 1º, inciso XXXV do Regimento
Interno desta Corte, quais sejam:
Designe comissão permanente de recebimento de materiais a serem
fornecidos pelos licitantes vencedores do Pregão nº 13/2016;
Elabore e utilize metodologia para controle da qualidade e da
especificação dos materiais a serem fornecidos pelos licitantes
vencedores do Pregão nº 13/2016;
Garanta a formalização do controle da qualidade e da especificação
dos materiais a serem fornecidos pelos licitantes vencedores do
Pregão nº 13/2016.
Após, dê ciência ao Representante e Representado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2123/2016,
ACORDAM 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 Domingos Augusto Taufner:
1. Conhecer a presente Representação, tendo em vista que estão
presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 184
e 177 c/c 186 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
2. Indeferir a medida cautelar em face da ausência dos requisitos
autorizadores;
3. Considerar improcedente as alegações apresentadas pelo
representante, com base no artigo 176, inciso II, §3º do Regimento
Interno desta Corte de Contas;
4. Recomendar a Prefeitura Municipal de Marataízes, com base
no artigo 1º , inciso XXXV do Regimento Interno desta Corte, que:
4.1 Designe comissão permanente de recebimento de materiais a
serem fornecidos pelos licitantes vencedores do Pregão nº 13/2016;
4.2 Elabore e utilize metodologia para controle da qualidade e da
especificação dos materiais a serem fornecidos pelos licitantes
vencedores do Pregão nº 13/2016;
4.3 Garanta a formalização do controle da qualidade e da
especificação dos materiais a serem fornecidos pelos licitantes
vencedores do Pregão nº 13/2016.
5. Dar ciência ao representante e representado;
6. Arquivar os autos 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, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e a senhora conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, procurador especial de contas em substituição ao procuradorgeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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
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ACÓRDÃO TC-945/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7521/2013
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - UNIDADE TÉCNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL - CARLOS AUGUSTO LORENZONI
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SERRA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº
4065/2013 – 1) PRELIMINARMENTE RESOLVER INCIDENTE
DE INCONSTITUCIONALIDADE PARA NEGAR EFICÁCIA AO
ART. 1º, CAPUT E §§ 1º, 2º E 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº
4065/2013, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4092/13
– FORMAR PREJULGADO – 2) PROCEDÊNCIA – DEIXAR DE
APLICAR MULTA – 3) DETERMINAÇÃO – 4) DAR CIÊNCIA –
5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação com pedido de provimento
liminar inaudita altera parte formulada por Auditores de Controle
Externo, lotados na 6ª Secretaria de Controle Externo em face da
Câmara Municipal da Serra, referente a criação de 03 (três) cargos
de Auditor de Controle Interno, posteriormente com alteração da
forma de provimento de cargo efetivo para cargo em comissão, bem
como alteração da nomenclatura do cargo, passando de Auditor
de Controle Interno para ser denominado Assessor de Controle
Interno.
Alegaram
os
representantes,
preliminarmente,
pela
inconstitucionalidade da Lei nº 4065/2013, a qual criou os cargos
comissionados, frisando haver inconstitucionalidade por se tratar
de criação de cargo que deve pertencer a estrutura administrativa
da Câmara, devendo ser provido por concurso público.
Alegaram ainda, que um dos cargos comissionados criados,
inclusive, já fora provido através da nomeação ad nutum do Sr.
Gustavo Henrique Meira Serpa.
Em análise do feito, o Relator, através de Decisão Monocrática
Preliminar 895/2013 (fls. 134/135), deixou de apreciar o pedido
de concessão cautelar naquela oportunidade e determinou a
notificação do Sr. Carlos Augusto Lorenzoni – Presidente da Câmara
Municipal da Serra.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Cautelares - NAC,
que após analisar a documentação apresentada às fls. 140-150,
elaborou Manifestação Técnica Preliminar – MTP 543/2013 (fls.
154-160) opinando pela procedência da Representação, citação do
responsável e provimento do incidente de inconstitucionalidade da
Lei 4065/2013, além de sugerir ao Parquet de Contas que represente
ao Procurador Geral de Justiça do Espírito Santo para que, caso este
entenda cabível, proponha Ação Direta de Inconstitucionalidade em
face das leis impugnadas.
Ato contínuo, foi elaborada Instrução Técnica Inicial – ITI 921/2013
(fls. 161-171) que identificou como suposta irregularidade a “Criação
de cargos em comissão para atuar no controle interno, que por suas
atribuições, deveriam ser providas por concurso público” e sugeriu
a citação do Sr. Carlos Augusto Lorezoni, proposição encampada
pelo Relator, conforme DECM 1054/2013 às fls. 177-179
Após, o Sr. Carlos Augusto Lorenzoni, embora pessoalmente citado
deixou de apresentar sua defesa, trazendo aos autos apenas defesa
em nome da Câmara Municipal da Serra, assinada pelo Procurador
da Câmara, conforme se confere às fls. 183-193.
Desta forma, foi confeccionada a MTP 206/2014 (fls. 214/221),
que, em razão do responsável não ter apresentado defesa pessoal,
opinou pela decretação de revelia do Sr. Carlos Augusto Lorenzoni.
Em seguida, o Relator, através de DECM 1520/2014 (fls. 222224), determinou a notificação do responsável para ratificação das
justificativas apresentadas às fls. 183-193.
Encaminhadas as justificativas, os autos foram remetidos ao Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que através de
Instrução Técnica Conclusiva – ITC 437/2015 (fls. 261-271), assim
se manifestou:
4. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1. Por todo o exposto e com base nos artigos 95, II2 e 99, § 2º3,
da Lei Complementar Estadual 621/2012,concluí-se opinando pela
procedência da Representação, ante a clara violação ao disposto
no art. 37, II e V da Constituição da República e 32, II e V da
Constituição Estadual, precisamente o princípio do Concurso Público
e em razão da constatação da seguinte irregularidade:
4.1.1. Criação de cargos em comissão para atuar no controle
interno que, por suas atribuições, deveriam ser providos por
concurso público.
Base Legal: Inobservância do disposto no artigo 37, caput e incisos
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II e V, da Constituição Federal.
4.2 Não obstante, sugere-se, em sede preliminar, que seja
promovido o INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE previsto
nos artigos 176 a 179, da Lei Complementar Estadual 621/2012
(Lei Orgânica do TCEES), possibilitando que este Tribunal de Contas
se pronuncie sobre a inconstitucionalidade do artigo 1º, caput e §§
1º, 2º e 3º, da lei municipal 4065/2013, alterada pela lei municipal
4092/2013, em face do artigo 37, incisos II e V, da Constituição da
República e do artigo 32, incisos II e V, da Constituição Estadual.
4.3. Posto isso, e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV,
da Res. TC 261/20134, conclui-se opinando por:
4.3.1. Rejeitar, parcialmente, as razões de justificativas
apresentadas pelo responsável Carlos Augusto Lorenzoni, em razão
da irregularidade acima citada nesta ITC.
4.3.2 Sugere-se aplicação de multa ao responsável Carlos Augusto
Lorenzoni com amparo no artigo 135, II da Lei Complementar
Estadual 621/2012;
4.4. Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante do
teor da decisão final a ser proferida.
O Ministério Público de Contas, em PPJC 428/2015 da lavra do
Excelentíssimo Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira às
fls. 274/275, encampou integralmente ao posicionamento técnico
acima exposto.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Em análise da representação, verifico que das irregularidades
imputadas restou mantida pela área técnica, em consonância com
o Ministério Público de Contas, a irregularidade relativa à criação de
cargos em comissão para atuar no controle interno, que, por suas
atribuições, deveriam ser cargos providos por concurso público.
Nesse contexto, suscita o corpo técnico desta Corte, preliminarmente,
o incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.065/2013,
a qual criou 03 (três) cargos de Auditor de Controle Interno de
provimento em comissão.
A respeito da preliminar, a própria Câmara Municipal de Serra
nas justificativas apresentadas, admite ter editado lei criando
esses cargos comissionados, todavia aduz que a nomenclatura
do cargo utilizada poderia induzir a erro ao se entender que se
estaria a violar a regra do concurso público, motivo pelo qual editou
posteriormente a Lei 4092/2013, alterando a nomenclatura do
cargo de Auditor de Controle Interno, passando a denomina-lo de
Assessor de Controladoria.
No que concerne à prerrogativa da Corte de Contas em apreciar
a constitucionalidade de lei e atos normativos relativos ao
exercício de sua atribuição constitucional, é pacífico pela doutrina
e jurisprudência o posicionamento de que os Tribunais de Contas
possuem competência para realizar o controle difuso, incidental e
inter partes.
A matéria, inclusive, é objeto da Súmula 347 editada pelo Supremo
Tribunal Federal, que assim dispõe: “O Tribunal de Contas, no
exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade
das leis e dos atos do Poder Público”.
Em sentido semelhante caminha nossa Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, que confere ao Tribunal de Contas a competência
para negar aplicação de lei ou ato normativo. In verbis:
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão
de controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da
Constituição Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei
Complementar, compete:
(...)
XXXV - negar a aplicação de lei ou ato do Poder Público considerado
ilegal ou inconstitucional;
Destarte, resta claro a competência desta Corte de Contas para
analisar o incidente suscitado.
No tocante ao mérito, objeto da controvérsia, se possível o
provimento do cargo de Auditor de Controle Interno em cargo de
livre nomeação e exoneração, necessário analisar se as atividades
inerentes ao cargo são de direção, chefia e/ou assessoramento.
Entendo que não. Explico.
O exercício do controle interno, assim como do controle externo
se trata do desempenho de atividades permanentes, cujo
mister é o de assegurar que os órgãos da Administração atuem
em consonância com os princípios constitucionais, como o da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência,
economicidade, entre outros.
Nesse contexto, a atuação do controle interno é tão importante,
senão mais importante, que o do próprio controle externo, haja
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vista ser o controlador interno que possui o contato direto com
os órgãos da administração, tem uma atuação mais próxima na
produção e acompanhamento do ato administrativo, além de
possuir a missão constitucional de apoiar o controle externo no
exercício de sua missão institucional. Vejamos:
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual,
a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia
e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias,
bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
É claro que é possível diante de um núcleo de controle interno que
01 (um) dos cargos criados seja destinado ao cargo de Chefia e
possa, por conseguinte, ser um cargo comissionado.
A Resolução desta Corte de Contas, Res. TC 227/2011, que nos
serve de “Guia de Orientação para implantação do Sistema de
Controle Interno na Administração Pública”, estabelece que a
critério do Poder ou órgão, a unidade central de controle interno
pode ser constituída com o status de Secretaria.
Contudo, isso não autoriza que a totalidade dos cargos criados para
atuarem no controle interno seja de livre nomeação e exoneração.
Aliás, se verifica da redação da lei municipal que assim foi
autorizado pelo legislativo, ou seja, composição permanente para o
cargo de Auditor de Controle Interno e cargo comissionado para os
cargos de chefia, de Controlador Geral e Subcontrolador:
LEI Nº 4080, DE 29 DE AGOSTO DE 2013.
INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DOS PODERES
EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DA SERRA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Capítulo II
Do Provimento dos Cargos
Art. 8º Fica mantido na estrutura organizacional de pessoal do
Município, 01 cargo de provimento em comissão de Controlador
Geral, que responderá como titular da Unidade Central de Controle
Interno – UCCI e 01 cargo de provimento em comissão de
Subcontrolador.
Art. 9º O Controlador Geral em cada Poder é, para todos os efeitos,
a autoridade de que trata o artigo 74 da Constituição da República
Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, no que se refere
aos Poderes Executivo e Legislativo do Município da Serra.
Art. 10 O cargo de Controlador Geral, criado pela Lei Municipal nº
2.356, de 29 de dezembro de 2000, com redação dada pela Lei
Municipal nº 3.890, de 15 de maio de 2012, de livre nomeação e
exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, deve ser preenchido,
preferencialmente, por servidor efetivo, devidamente capacitado,
o qual responderá como titular da Unidade Central de Controle
Interno.
Parágrafo Único. O ocupante deste cargo deverá possuir nível de
escolaridade superior e demonstrar conhecimento sobre matérias
orçamentária, financeira, contábil, jurídica e administração pública,
além de deter conhecimento dos conceitos relacionados ao controle
interno e à atividade de auditoria.
Art. 11 Na composição do quadro permanente de pessoal da
Unidade Central de Controle Interno do Município, deverá conter
cargos de Auditor Público Interno, a serem ocupados por servidores
efetivos que possuam escolaridade superior, em quantidade
suficiente para o exercício das atribuições a eles inerentes.
A resolução desta Corte de Contas, TC 227/2011, já mencionada,
também recomenda que até a realização do concurso sejam
recrutados servidores já pertencentes ao quadro de pessoal
efetivo, o que demonstra expressa posição desta Corte aos seus
jurisdicionados recomendando que não sejam criados cargos em
comissão para o exercício dessas atividades.
Deste modo, em razão do provimento do cargo se dá para o
exercício de atividades típicas de Estado, bem como ser de
necessidade permanente da Administração, entendo que deva
ser provido por concurso público, em consonância com a previsão
do art. 37, II da CF/88, razão pela qual acolho o incidente de
inconstitucionalidade suscitado em face do artigo 1º, caput
e §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Municipal 4065/2013, alterada pela Lei
Municipal 4092/2013 e mantenho a irregularidade de “criação
de cargos em comissão para atuar no controle interno que, por suas
atribuições, deveriam ser providos por concurso público”.
Contudo, deixo de aplicar multa, pois verifico do portal da
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transparência que a determinação que nesta representação seria
imputada, já fora providenciada, qual seja, atualmente o sistema
de controle interno da Câmara da Serra já foi implantado, inclusive
com o provimento de cargos efetivos, com servidores selecionados
por meio de concurso público. Além disso, verifico que a infração
não apresenta dano ao erário, prática de ato com grave infração a
norma legal, tampouco identifico a ocorrência de má-fé.
Desta forma, considerando que durante o trâmite da presente
representação o ente envidou dos esforços necessários a corrigir a
situação outrora narrada, entendo que o provimento dos cargos por
meio de nomeação ad nutum se deu de forma temporária enquanto
a Câmara preparava a realização do concurso público para sanar
eventual irregularidade, motivo pela qual, acolho a representação
sem aplicação de sanção.
DECISÃO
Ante o exposto, acompanho parcialmente o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO:
Preliminarmente, resolver o incidente de inconstitucionalidade
suscitado, acompanhando a manifestação da área técnica, no
sentido de negar eficácia ao artigo 1º, caput e §§ 1º, 2º e 3º, da
Lei Municipal 4065/2013, alterada pela Lei Municipal 4092/2013,
formando o respectivo prejulgado, nos termos do artigo 335, do
Regimento Interno desta Corte.
Pelo conhecimento e PROCEDÊNCIA da presente Representação,
nos termos do art. 178, II, c/c o art. 182, parágrafo único, ambos
do Regimento Interno, sem aplicação de MULTA, bem como
expedição de DETERMINAÇÃO no sentido que a Câmara Municipal
da Serra adote as providências necessárias hábeis a manter seu
sistema de controle interno em atendimento ao que preceitua a
Resolução TC 227/2011.
Por fim, para que seja dada ciência ao Representante do teor da
decisão final a ser proferida por esta Corte, conforme art. 307,
§7º, do RITCEES, bem como arquivem-se os presentes autos, nos
termos do artigo 176, §3º, inciso I do RITCEES.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7521/2013,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de
outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1.
Preliminarmente,
resolver
o
incidente
de
inconstitucionalidade suscitado, acompanhando a manifestação
da área técnica, no sentido de negar eficácia ao artigo 1º, caput
e § § 1º, 2º e 3º, da Lei Municipal nº 4065/2013, alterada pela Lei
Municipal nº 4092/2013, formando o respectivo prejulgado, nos
termos do artigo 335, do Regimento Interno desta Corte;
2. Conhecer e considerar procedente a presente Representação,
nos termos do art. 178, II, c/c o art. 182, parágrafo único, ambos
do Regimento Interno, sem aplicação de multa;
3. Determinar à Câmara Municipal de Serra que adote as
providências necessárias hábeis a manter seu sistema de controle
interno em atendimento ao que preceitua a Resolução TC 227/2011;
4. Dar ciência ao representante do teor da decisão final a ser
proferida por esta Corte, conforme art. 307, § 7º, do Regimento
Interno;
5.
Arquivar
os
presentes
autos,
nos
termos
do
artigo
176,
§
3º,
inciso
I,
do
Regimento
Interno.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto
Taufner, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e a senhora conselheira em substituição
Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira,
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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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-074/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-12428/2015 (APENSO: TC-2438/2012)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
ASSUNTO
- RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTES - JOSÉ GUILHERME GONÇALVES AGUILAR E
MARIA DA GLÓRIA DE PAULA
ADVOGADOS - JOSÉ CARLOS STEIN JUNIOR (OAB/ES Nº 4.939) E
JORGE ELIAS ZUCOLOTO JÚNIOR (OAB/ES Nº 21.921)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALEGRE - EXERCÍCIO DE 2011 - 1) PARECER
PRÉVIO PELA REJEIÇÃO - 2) DETERMINAÇÕES - RECURSO
DE RECONSIDERAÇÃO - NÃO CONHECER - MANTER PARECER
PRÉVIO TC-019/2015 - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1. RELATÓRIO
Cuidam os autos de Recurso de Reconsideração, interposto
pelos Srs. José Guilherme Gonçalves Aguiar, Prefeito Municipal
de Alegre durante o exercício de 2011, e Maria da Glória de
Paula, Técnica de Contabilidade, em face do Parecer Prévio TC
nº 019/2015 (fls.1065/1089 do Processo TC 2438/2012), que
julgou irregulares as contas analisadas sob a responsabilidade dos
recorrentes, estabelecendo algumas determinações que deverão
ser seguidas pelo atual gestor, conforme trecho do Parecer Prévio
abaixo transcrito:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2438/2012,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quatorze de abril de dois mil e quinze, por maioria, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto:
1. Recomendar à Câmara Municipal de Alegre a rejeição da
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal Alegre, referente
ao exercício de 2011, sob a responsabilidade dos Srs. José
Guilherme Gonçalves Aguilar e Maria da Glória de Paula, tendo em
vista os procedimentos irregulares constantes do voto do Relator;
2. Determinar ao atual gestor que:
2.1 Demonstre somente as receitas e as despesas orçamentárias,
bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes
do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício
seguinte, no Balanço Financeiro; conforme dispõe os arts. 85 e 103
da Lei nº 4320/1964 e seu Anexo 13 (Item 3.3);
2.2 Proceda ao cancelamento de restos a pagar prescritos, conforme
dispõe os arts. 85, 101, 103 e 105 da Lei nº 4.320/1964; e art. 1º
do Decreto 20.910/32 (Item 3.9);
2.3 Reconheça como receita o Imposto de Renda Retido na Fonte;
conforme dispõe o art. 158, inciso I, da Constituição Federal/1988,
e os arts. 85, 89, 91, 92, 93, 101, 102, 103 e 105 da Lei nº
4.320/1964 (Item 3.11);
2.4 Regularize os saldos constantes do Demonstrativo da Dívida
Flutuante e da conta “Créditos a Receber”; nos termos dos artigos
85, 87, 88, 89, 92, 93, 101, 103 e 105 da Lei nº 4.320/1964 (Item
3.12);
2.5 Recolha as obrigações patronais no prazo de vencimento;
conforme dispõe o art. 195, inciso I, da Constituição Federal/1988;
art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991; e art. 21,
§ 1º, da Lei Municipal nº 2.813/2007 (com redação da Lei Municipal
nº 3.230/2012, de 10/12/2012) (Item 3.14);
2.6 Empenhe previamente as despesas, respeitando o Princípio da
Competência; conforme dispõe o art. 60 da Lei nº 4.320/1964, a
Resolução CFC nº 1.330/2011 e a Resolução CFC nº 1.111/2007,
alterada pela Resolução CFC nº 1.367/2011) (Item 3.14);
2.7 Regularize os registros realizados na conta “Outros Créditos
a Receber” (código 112199900000); conforme dispõe os arts. 85,
87, 88, 89, 92, 93, 101, 103 e 105 da Lei 4.320/1964; e art. 50,
inciso III, c/c o art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 (Item
3.16);
2.8 Regularize os registros realizados na conta “Parcelamento
Dívida RPPS” (código 223290100008); conforme dispõe os arts. 85,
87, 89, 98, 101 e 105 da Lei 4.320/1964; e art. 50, inciso III, da
Lei Complementar nº 101/2000 (Item 3.17);
2.9 Registre as despesas nos elementos de despesa que identifiquem
o objeto do gasto; conforme dispõe os arts. 75, 76, 77 e 85, da Lei
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Federal nº 4.320/1964; art. 37 da Constituição Federal/1988; art.
32 da Constituição Estadual; e Portaria Interministerial nº 163, de
04/05/2001 (Itens 3.18 e 3.19);
2.10 Consigne ações (projeto/atividade) que classifiquem a
merenda escolar em sua subfunção específica, que é a 306
(Alimentação e Nutrição), conforme prevê o Anexo e os artigos 1º
e 4º da Portaria nº 42, de 14/04/1999, do Ministério do Orçamento
e Gestão – MOG (Item 3.21);
2.11 Encaminhe, junto à PCA, relatório contábil que identifique as
despesas empenhadas, liquidadas e pagas com Merenda Escolar,
conforme dispõe o art. 85 da Lei 4.320/1964 e o art. 188, § 1º, da
Resolução TC 261/2013 (Item 3.21);
2.12 Aprimore o setor de contabilidade para assegurar que os
demonstrativos contábeis sejam elaborados nos termos da Lei
Federal nº 4.320/1964 e dos princípios de contabilidade sob a
perspectiva do setor público;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.[...]
[grifos originais]
Inconformado com a referida decisão proferida por esta Corte
de Contas, o Recorrente apresentou o presente Recurso de
Reconsideração, que foi encaminhado à SecexRecursos - Secretaria
de Controle Externo de Recursos que, por sua vez, confeccionou
a Instrução Técnica de Recurso ITR 55/2016, propondo,
basicamente, o não conhecimento do recurso em razão de sua
intempestividade.
Enviados os autos para o Ministério Público Especial de Contas, lá
foi elaborado o Parecer PPJC 1728/2016, cujo conteúdo faz alusão
à proposta de encaminhamento feita pela área técnica.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Em consonância com a ITR 55/2015, constata-se que os requisitos
de admissibilidade, vale dizer, parte capaz, o interesse recursal e
a legitimidade processual, o que torna o presente recurso cabível.
Sobre a tempestividade do caso em tela, não há como deixar
de fazer uma menção à sucinta, porém precisa análise realizada
pela área técnica deste Tribunal de Contas, a qual transcrevo logo
abaixo:
[...]
Verifica-se que o expediente foi protocolizado em 14.09.2015
e que a notificação do Parecer Prévio TC nº 019/2015, prolatado
no processo TC-2438/2012 foi disponibilizada no Diário Oficial
Eletrônico deste Tribunal no dia 18.05.2015, considerando-se
publicada no dia 19.05.2015, nos termos dos artigos 62 e 66,
parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n ° 621/2012
c/c o art. 5° da Resolução TC n° 262/2013, conforme informação
prestada pela SGS à fl. 151 dos presentes autos.
Portanto, considerando que o prazo para interposição do Recurso de
Reconsideração é de trinta dias, conforme disposto no art. 405, § 2º,
do Regimento Interno deste Tribunal, tem-se que o presente feito
é INTEMPESTIVO, uma vez que o prazo expirou em 18.06.2015.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, somos pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso, em
razão de sua intempestividade
3. DECISÃO
Ante o exposto, de acordo com o posicionamento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no seguinte sentido:
Pelo não conhecimento do Recurso de Reconsideração,
interposto em face do Parecer Prévio TC nº 019/2015 (fls.1065/1089
do Processo TC 2438/2012), que julgou irregulares as contas
analisadas sob a responsabilidade dos recorrentes, estabelecendo
algumas determinações que deverão ser seguidas pelo atual gestor,
em razão de sua intempestividade.
Dê ciência ao recorrente do teor da decisão.
Dê ciência a Câmara Municipal de Alegre do teor desta decisão.
Encaminhem-se, após a confecção do Acordão, estes autos ao
Ministério Público Especial de Contas. Após o trânsito em julgado
administrativo, arquivem-se os presentes autos.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-12428/2015,
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 Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Não conhecer o Recurso de Reconsideração, interposto em
face do Parecer Prévio TC-019/2015 (fls.1065/1089 do Processo
TC 2438/2012), em razão de sua intempestividade, mantendo a
rejeição da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal
Alegre, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade dos
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Srs. José Guilherme Gonçalves Aguilar e Maria da Glória de Paula,
bem como as determinações constantes do referido Parecer;
2. Dar ciência ao recorrente e à Câmara Municipal de Alegre;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os senhores conselheiros
José Antônio Almeida Pimentel, vice-presidente no exercício da
presidência, Sérgio Manoel Nader Borges, relator, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e a senhora conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, procurador especial de contas em substituição ao procuradorgeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Vice-Presidente no exercício da presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-932/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2786/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEIS - PEDRO COSTA FILHO E CEZAR JOSÉ DE
OLIVEIRA
ADVOGADO - FÁBIO MACHADO COSTA (OAB/ES 9.704)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ECOPORANGA – CONTRATO Nº 31/2014 - 1)
PROCEDÊNCIA - 2) REJEITAR RAZÕES DE JUSTIFICATIVA MULTA - 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Trata-se nestes autos de representação com pedido de provimento
liminar cautelar formulada por Auditores de Controle Externo
desta Corte de Contas, na data de 24 de abril de 2014, em face
da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, onde relatam supostas
irregularidades detectadas em procedimento de dispensa de licitação
para contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia,
efetivada no Contrato nº 31/2014 de 26 de fevereiro de 2014,
com a empresa Geomap Projetos e Empreendimentos Topografia
e Georeferenciamento Eireli ME, no valor de R$200.000,00, cujo
objeto é o que se segue:
(...) a contratação de empresa para prestação de serviços de
engenharia, contendo: elaboração de projetos (arquitetônico,
estrutural, estrutural metálico, hidrossanitário, elétrico, telefônico,
sonorização,
telecomunicação,
drenagem,
terraplenagem
urbanismo, paisagismo, sinalização ou qualquer outro), acrescido de
planilha orçamentária, topografia, memorial descritivo, cronograma
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físico-financeiro, levantamento planialtímétrico, sondagem, dentre
outros, além de medições, laudos, vistoria, pareceres, perícia,
relatórios, dentre outros necessários, sempre atendidos às normas
técnicas em exigência e vigente. (g.n.)
Em exame inicial dos autos proferi a Decisão Monocrática Preliminar
DECM 394/2014-6 (fls.83-84) onde decidi pela notificação ao
responsável, senhor Pedro Costa Filho - Prefeito Municipal
de Ecoporanga, para que apresentasse em 5 dias informações
preliminares que entendesse cabíveis acerca da presente
representação. O notificado encaminhou suas tempestivas
justificativas (fls. 89-137).
Encaminhados os autos ao Núcleo de Cautelares exarou esta a
Manifestação Técnica Preliminar MTP 288/2014 (fls.140-144),
onde analisa toda a documentação inserta nos autos, com enfoque
nos fundamentos e pressupostos da cautelar, com base no
art. 307 § 2º do RITCEES, opinando pela suspensão cautelar:
[...]
3. DOS PRESSUPOSTOS DE CONCESSÃO DA CAUTELAR:
Os pressupostos de concessão da cautelar são aqueles dispostos no
artigo 376 do RITCEES, aprovado pela Res. 261/13:
Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o Tribunal
poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva
da parte, determinar medidas cautelares, observado o rito sumário
previsto nos arts. 306 a 312 deste Regimento, desde que presentes
os seguintes requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito.
O inciso I trata do fumus boni iuris, comumente denominado
pela doutrina de fumaça do bom direito, definido como juízo de
probabilidade de existência do direito.
[...]
Já o inciso II trata do periculum in mora, definido pela doutrina
como a irreversibilidade da situação em face da futura resolução
de mérito.
[...]
Como apontado pelos Auditores de Controle Externo, representantes,
os motivos ensejadores para a celebração do Contrato n. 31/2014
são dissonantes das informações dispostas no Decreto 5159/2013,
que declara Situação de Emergência.
De fato, o Decreto tem por base a ocorrência de desastre classificado
como “Alagamentos – COBRADE 1.2.3.0.0, conforme IN/MI
nº 01/2012” (conforme fl. 80 dos autos). Como se pode ver, às
fls. 79 dos autos, as considerações para declaração da Situação
de Emergência foram fortes chuvas tendo como consequência:
“cerca de 10 (dez) casas foram afetadas (estando uma em estado
precário), 19 (dezenove) famílias foram desalojadas, todas as
famílias de um único povoado foram afetadas pelas chuvas, cerca
de 08 (oito) bueiros foram destruídos e 03 (três) pontes arrancadas,
até o presente momento;”.
O Contrato tem por objeto: “a contratação de empresa para
prestação de serviços de engenharia, contendo: elaboração
de projetos (arquitetônico, estrutural, estrutural metálico,
hidrossanitário, elétrico, telefônico, sonorização, telecomunicação,
drenagem, terraplanagem urbanismo, paisagismo, sinalização ou
qualquer outro), acrecido de planilha orçamentária, topografia,
memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, levantamento
planialtimétrico, sondagem dentre outros, além de medições,
laudos, vistoria, pareceres, perícia, relatórios, dentre outros
necessários, sempre atendidas às normas técnicas em exigência e
vigente” (conforme fls. 70 dos autos).
Diante de tal incongruência, traz-se à baila a Teoria dos Motivos
Determinantes, amplamente adotada pela doutrina pátria. Por
esta, os atos praticados pelo agente público devem guardar razão
lógica aos motivos por ele declarados, sob pena de invalidação. Nos
dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello:
De acordo com esta teoria, os motivos que determinaram a
vontade do agente, isto é, os fatos que serviram de suporte
à sua decisão, integram a validade do ato. Sendo assim, a
invocação dos “motivos de fato” falso, inexistentes ou
incorretamente qualificados vicia o ato mesmo quando,
conforme já se disse, a lei não haja estabelecido, antecipadamente,
os motivos que ensejariam a prática do ato. Uma vez enunciados
pelo agente os motivos em que se calçou, ainda quando a
lei não haja expressamente imposto essa obrigação de
enunciá-los, o ato será válido se estes realmente ocorreram
e o justificavam. (g.n.)
Vale trazer, ainda, as informações apresentadas pelo Responsável
que demonstram a desvinculação do objeto contratual com o seu
motivo ensejador, qual seja, a situação emergencial. Segue excerto
extraído das fls. 97 dos autos:
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Assim, a dispensa da licitação, com fulcro no art. 24, inciso IV,
da Lei Federal n. 8.666/93 está mais do que fundamentada, ora
que a Administração Pública, com tal dispensa, comprovou a
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer obras, serviços, equipamentos e
outros bens públicos, ora que a não contratação emergencial
teria ocasionado um prejuízo superior a cinco milhões de
reais aos cofres públicos de Ecoporanga, já que o Município
teria perdido mais de dois milhões em pavimentação, três
quadras poliesportivas, uma creche, uma academia da
saúde, uma unidade de saúde nova e a ampliação de outras
cinco unidades. (g.n.)
Depreende-se da afirmação que a contratação emergencial ocorreu
com o objetivo de agilizar a confecção de projetos de engenharia
para a realização de obras públicas a serem custeadas pelos
recursos estaduais e federais, motivos que não estão justificados
pela situação emergencial declarada.
Assim sendo, e diante de uma análise sumária, há fundamentos
para a caracterização do fumus boni iuris.
O periculum in mora também se encontra caracterizado haja vista
o contrato estar vigente.
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Ante o exposto, submetemos a consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento:
4.1. Com fundamento nos termos artigo 376, incisos I e II,
do RITCEES, aprovado pela Res. 261/13, c/c artigo 124 da
Lei Complementar Estadual 621/12, presentes os requisitos
autorizativos, a concessão da medida cautelar determinando
à autoridade competente a suspensão da execução do Contrato
Administrativo n. 31/2014, nos moldes do disposto no art. 377,
inciso II, do Regimento Interno.
4.2 Com fundamento no artigo 307, §4º, do RITCEES, aprovado
pela Res. 261/13, a notificação dos responsáveis para cumprirem a
decisão no prazo assinalado, publicarem extrato na imprensa oficial
quanto ao teor da decisão e comunicarem as providências adotadas
ao Tribunal.
4.3 Nos termos do artigo 307, §7º, do RITCEES, dar ciência ao
Representante.
Vitória, 28 de Maio de 2014.
[...]
Com amparo na análise sumária da peça inicial de representação,
em conjunto com as justificativas e documentos acostados pelo
responsável, o Núcleo de Cautelares observando a verossimilhança
do fato como suficiente para a concessão da cautelar, verificou a
plausibilidade jurídica dos argumentos deduzidos na Representação
como de flagrante ilegalidade, ou seja, o fumus boni iuris, e da
constatação do periculum in mora, acompanhei à análise técnica
conforme a Decisão Monocrática Preliminar DECM 504/2014 (fls.
145-149).
Entretanto, o Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, em Voto
Vista nº 1736/2014-6 (fls.154-157), alega que o “Núcleo de
Cautelares não analisou em sua Manifestação Técnica Preliminar
MTP 288/2014 as justificativas e documentos acostados pelo
responsável, limitando-se a analisar os fundamentos e pressupostos
para concessão da medida cautelar.”, e, amparado no periculum in
mora reverso, votou pela não concessão da medida liminar cautelar
e pela citação do responsável, Voto este acompanhado por esta
Corte de Contas, na forma da Decisão TC 3713/2014–Plenário
(fls. 158-159).
Com fins de regularizar o curso processual votei pela notificação
do senhor Pedro Costa Filho sobre a perda de eficácia da medida
cautelar concedida por meio da Decisão Monocrática 504/2014,
haja vista que a cautelar já tinha sido concedida e que as decisões
monocráticas não ratificadas perdem sua eficácia; e pela anulação
da citação já realizada (Termo de Citação 1116/2014) por conta da
inexistência de uma Instrução Técnica Inicial nos autos, ato este
essencial e imprescindível ao estabelecimento do contraditório.
Restabelecida a ordem processual (Decisão TC 4920/2014 Plenário) a 5ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução
Técnica Inicial ITI 1041/2014 (fls. 178-192). Foram ainda
encaminhados os autos ao Núcleo de Engenharia e Obras Públicas –
NEO para análise, que elaborou a Manifestação Técnica Preliminar
MTP 566/2015-8 (fls. 199-220) e a Instrução Técnica Inicial ITI
1544/2015 (fls. 221-222) de 27 de julho de 2015, acompanhando
a ITI 1041/2014, onde sugere a citação dos responsáveis pelos
seguintes indicativos de irregularidades:
[...]
.Em face dos indicativos de irregularidades apontados na MTP
566/2015 (fls. 199-220), em respeito aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa, sugere-se a esta Corte de

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 24 de outubro de 2016
Contas a citação dos responsáveis descritos a seguir, nos termos do
art. 358, I do Regimento Interno do TCEES aprovado pela Resolução
TC 261/2013, art. 56, II c/c art. 63, I, da Lei Complementar
621/2012 do TCEES, para que, no prazo estipulado, apresentem
razões de justificativa, esclarecimentos e documentos, individual ou
coletivamente, que entenderem necessários:
As citações e notificações foram feitas conforme Decisão
Monocrática Preliminar DECM 1794/2015 (fls. 224-226) e
protocolizadas tempestivas peças de justificativas pelos citados (fls.
235-269).
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, esta elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 195/2016-1 (fls. 272-287) onde propõe pela PROCEDÊNCIA
da presente representação, tendo em vista indícios de irregularidade
quanto aos fatos representados, quais sejam:
[...]
3.1.1. Falta de definição clara e detalhada do objeto, conforme
narrado no item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva.
Base legal: alínea “f” do inciso IX do art. 6º c/c inciso II do § 2º e §
9º do art. 7º, todos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
Responsável: Pedro Costa Filho
3.1.2. Dispensa de licitação sem ocorrência da situação
emergencial, conforme narrado no item 2.2 desta Instrução
Técnica Conclusiva.
Base legal: art. 2º c/c inc. IV do art. 24 da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Pedro Costa Filho e Cézar José De Oliveira
3.1.3. Ausência da razão da escolha do executante, conforme
narrado no item 2.3 desta Instrução Técnica Conclusiva.
Base legal: inc. II do parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/93.
Responsável: Pedro Costa Filho
3.1.4. Ausência de justificativa do preço, conforme narrado no
item 2.4 desta Instrução Técnica Conclusiva.
Base legal: inciso III do parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/1993.
Responsável: Pedro Costa Filho
[...]
Manifestando-se em seguida, o Ministério Público de Contas proferiu
o parecer (Parecer 429/2016-7) de folhas 290 a 296, da lavra
do Procurador de Contas Luciano Vieira, manifestando-se de acordo
com área técnica.
Por despacho às fls. 297 vieram os autos a este Gabinete.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A análise dos autos permite verificar que o feito encontra-se
devidamente instruído e saneado, apto, portanto, a um julgamento
de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva
ITC 195/2016-1 (fls. 272-287), e no Parecer do Ministério Público
de Contas nº 429/2016-7 (fls. 290-296), abaixo transcritos:
Da ITC 195/2016-1:
“[...]
2 ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES
2.1 Falta de definição clara e detalhada do objeto (item 3.1
da MTP 566/2015 - ITI 1544/2015) e finalidade contratual
genérica (item II.2 da ITI 1041/2014)
Base legal: Alínea “f” do inc. IX do art. 6º c/c inc. II do § 2º e § 9º
do art. 7º, todos da Lei 8.666/93; e art. 55, incs. I e II c/c art. 61,
caput, da Lei 8.666/93.
Responsável: - PEDRO COSTA FILHO – Prefeito Municipal.
Conduta/nexo: Realizar contratação com base em orçamento
inconsistente, que não apresenta nível de precisão adequado para
caracterizar o objeto, resultando na contratação de serviços que
não foram propriamente avaliados, em descumprimento ao que
determina a Lei 8.666/1993.
Relato MTP 566/2015 - ITI 1544/2015:
Quanto à irregularidade supramencionada, consignou o NEO na
MTP 566/2015, que embasou a ITI 1544/2015, o seguinte:
Os representantes argumentam que o Contrato 31/2014 não define
clara e detalhadamente o seu objeto, o qual foi descrito de maneira
vaga e genérica, sem informar os quantitativos e as respectivas
unidades de custo. Alegam que o único documento que apresenta
a estimativa dos serviços (fl. 65), planilha que foi juntada ao
processo em momento posterior a assinatura do contrato, o faz de
forma precária.
Nas contrarrazões apresentadas o prefeito afirma que a definição
do objeto é clara e objetiva, “não estando vaga, já que trata da
realização de projetos básicos e executivos e que estes possuem
Tabela Referencial (IOPES - 2013), de forma que os serviços a
serem executados encontravam-se dentro das formalidades legais”.
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Afirma, ainda, que a empresa contratada já elaborou os seguintes
projetos:
- para a aplicação dos recursos do FDM em pavimentação:
recapeamento asfáltico na Avenida Milton Motta e Rua Cristalino
de Abreu (Centro/Sede), ruas Clauzito José Vicente, José Mathias,
Luiza Antônia da Silva, Jonas Pinheiro de Farias e Nossa Senhora
Aparecida (Bairro Nossa Senhora Aparecida) e das ruas Principal
e Dourada (Distrito de Santa Terezinha), além da drenagem e
calçamento em blocos de concreto nas Ruas Curitiba, 1, 2, 3, e
4 (Bairro Bela Vista) e ruas Ailton Tecche, Antônio Fernandes de
Aguiar, Olavo Coelho e Virgílio Ferreira de Freitas (Bairro Benedita
Monteiro);
- de quadras poliesportivas cobertas nos Assentamentos Miragem
e Franqueza;
- para realização da Academia da Saúde no Distrito de Muritiba;
- para realização da construção da UBS - Unidade Básica de Saúde
de Santa Terezinha;
Os projetos para realização das ampliações das UBS - Unidade
Básica de Saúde de Divino Espírito Santo, Imburana, Cotaxé, Prata
dos Baianos e Joassuba, estariam em fase final de entrega.
No entanto, no orçamento estimativo não há previsão para
elaboração de alguns destes projetos, como os de quadra
poliesportiva e academia de saúde (que não pode ser considerada
uma UBS). Tendo em vista que não consta nos autos cópia integral
do processo relativo ao Contrato 31/2014 (inclusive medições)
e que tampouco foram inseridos no Sistema Informatizado de
Controle de Obras Públicas – GEO-OBRAS TCEES os documentos
obrigatórios, não se sabe de que forma estes projetos foram ou
serão pagos, considerando a falta de previsão contratual.
A falta de previsão para elaboração destes projetos demonstra
a deficiência de planejamento na contratação, da mesma forma
que a estimativa de quantidade de projetos e planilhas para o
Fundo Cidades, a qual foi estabelecida em 15.000 m² na planilha
orçamentária, mas que já perfaz 28.671,54 m² (recapeamento
e calçamento), conforme verificado nos projetos apresentados
pelo prefeito. Assim, constata-se um acréscimo de quantitativo
de 13.671,54 m² de projetos de pavimentação e de planilhas
orçamentárias, o que acarreta um aumento de R$ 97.371,36,
correspondente a 48,68% do valor do contrato (R$ 200.000,00).
Este percentual ultrapassa significativamente o limite de 25%
permitido pela Lei 8.666/1993. Tendo em vista que não constam
nos autos as cópias dos processos de medição, não se sabe de que
forma estes acréscimos de quantitativos foram ou serão pagos.
Percebe-se que os itens e quantitativos do orçamento estimativo
não foram propriamente avaliados. Ademais, não há qualquer
identificação do responsável pela sua elaboração. Nesse sentido,
cabe ao gestor a responsabilidade pela contratação com base em
orçamento inconsistente, sem a indicação e assinatura do seu
responsável e sem a respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART.
Por não apresentar orçamento com nível de precisão adequado
para caracterizar o objeto contratado, a Administração Municipal
de Ecoporanga não observou o que determina a alínea “f” do inciso
IX do art. 6º c/c inciso II do § 2º e § 9º do art. 7º, todos da Lei
8.666/1993[...]
Relato - ITI 1041/2014:
Por sua vez, a 5ª Secretaria de Controle Externo, conforme consta
na ITI 1041/2014, também se pronunciou no sentido de que o
objeto do contrato firmado com a empresa Geomap Projetos &
Empreendimentos, topografia & Georeferenciamento Eirele – ME
não restava claramente definido, de forma a contratação em apreço
teria infringido os artigos 55, incs. I e II c/c art. 61, caput, todos da
Lei Federal nº 8.666/93.
Justificativas dos responsáveis:
Em síntese, os defendentes trouxeram as seguintes justificativas:
Que basta compulsar o Processo Administrativo nº 8.135/2013
da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, que gerou o Contrato
Administrativo 031/2014, para evidenciar que o objeto da referida
avença é claro e preciso.
Que a Administração Municipal definiu quais os casos em que
se pode contratar os serviços de engenharia para elaboração de
projetos, nos termos indicados às fls. 238-239.
Análise:
As alegações trazidas pela defesa não possuem o condão de
afastar as irregularidades apontadas neste tópico. Isso porque os
defendentes se restringiram a informar, de maneira genérica, que
o objeto do contrato 031/2014 é claro e preciso, fato esse refutado
pela simples leitura da cláusula contratual que o define. Assim
dispõe a indigitada cláusula:
“CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
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O presente CONTRATO tem por objeto a contratação de empresa
para prestação de serviços de engenharia, contendo: elaboração
de projetos (arquitetônico estrutural, estrutural metálico,
hidrossanitário, elétrico, telefônico, sonorização, telecomunicação,
drenagem, terraplenagem, urbanismo, paisagismo, sinalização ou
qualquer outro), acrescido de planilha orçamentária, topografia,
memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, levantamento
planialtímétrico, sondagem, dentre outros, além de medições,
laudos, vistoria, pareceres, perícia, relatórios, dentre outros
necessários, sempre atendidos às normas técnicas em exigência
e vigente.”
A Lei 8.666/93, ao disciplinar a forma como devem ser formulados
os contratos administrativos, determina que:
Art. 54.  Os contratos administrativos de que trata esta Lei
regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público,
aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado.
§ 1o  Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão
as condições para sua execução, expressas em cláusulas
que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das
partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta
a que se vinculam.
§ 2o  Os contratos decorrentes de dispensa ou de
inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato
que os autorizou e da respectiva proposta.
Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que
estabeleçam:
I - o objeto e seus elementos característicos;
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; [...]
(destacamos)
No caso em apreço, o contrato firmado com a empresa Geomap
Projetos e Empreendimentos se deu por meio de dispensa de
licitação, com fulcro no inc. IV do art. 24 da Lei 8.666/93. Contudo,
tal fato não isenta a Administração de revestir o instrumento
contratual das formalidades legais necessárias.
Nesse contexto, restou comprovado que a contratação foi embasada
em orçamento estimativo inconsistente, com itens e quantitativos
que não foram propriamente avaliados, em desacordo com o que
preceitua a alínea “f” do inc. IX do art. 6º c/c inc. II do § 2º e § 9º
do art. 7º, todos da Lei 8.666/93; e o art. 55, incs. I e II c/c art.
61, caput, da Lei 8.666/93.
Portanto, apesar dos responsáveis legais buscarem qualificar o
objeto do contrato como sendo “claro e preciso”, fazendo o uso de
tais expressões de forma recorrente no item 2.1 da defesa, concluise que o mesmo não possui elementos suficientes à necessária
averiguação e quantificação dos serviços que efetivamente seriam
prestados pela empresa contratada, de forma que se mantém a
irregularidade apontada.
2.2 Dispensa de licitação sem ocorrência da situação
emergencial (item 3.2 da MTP 566/2015 - ITI 1544/2015 e
item II.1 da ITI 1041/2014)
Base legal: art. 2º c/c inc. IV do art. 24 da Lei 8.666/93.
Responsáveis: - PEDRO COSTA FILHO – Prefeito Municipal
- CÉZAR JOSÉ DE OLIVEIRA – Secretário Municipal de
Administração
Conduta/nexo: utilizar situação ocasionada por inércia
administrativa para justificar a dispensa de licitação, resultando em
contratação indevida.
Relato MTP 566/2015 - ITI 1544/2015
No que toca a este ponto, o Núcleo de Obras e Engenharia, analisando
as razões apresentadas pelo Prefeito Municipal de Ecoporanga às
fls. 89-137, ressaltou que o Decreto que reconheceu a situação
emergencial naquela Municipalidade acabou sendo o instrumento
de respaldo para contratação, por dispensa de licitação, de empresa
prestadora de serviços de engenharia.
Contudo, apesar da situação de emergência ter decorrido das fortes
chuvas que assolaram a cidade no final do ano de 2013, foi apontado
que a elaboração de projetos por parte da empresa contratada não
possuía nexo com as obras necessárias à reconstrução das áreas
afetadas pelas chuvas. Os referidos projetos eram necessários sim
para liberação de recursos junto às esferas federal e estadual.
Ressalta neste item, por fim, que a argumentação do Prefeito
Municipal relativa à contratação por designação temporária de três
engenheiros civis ao longo do ano de 2013, com o consecutivo
insucesso na elaboração de projetos necessários a liberação
de recursos, apenas vem a corroborar o fato consignado na
Representação de que a ausência de planejamento da Administração
é que foi o verdadeiro pano de fundo da utilização da dispensa de
licitação para a contratação de uma empresa prestadora de serviços
de engenharia.

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

Página 24
No mesmo sentido se manifestou a 5ª SCE, por meio da ITI
1041/2014.
Justificativas dos responsáveis:
Alegam os defendentes que não apenas os projetos básicos e
executivos de engenharia relativos às obras de reconstrução da
cidade estariam amparados por situação emergencial, como também
poderiam se enquadrar na hipótese de dispensa mencionada no
inc. IV do art. 24 da Lei 8.666/93, a elaboração dos projetos de
construção de unidades Básicas de Saúde (itens 34 a 43 da defesa
– fls. 242/243), de quadras poliesportivas cobertas (itens 44 a
52 da defesa – fls. 243/244), de construção e pavimentação de
diversas ruas do Município (itens 53 a 60 da defesa – fls. 244/245).
Alegam, ainda, que os prazos impostos pela União e pelo Estado
para cumprimento de exigências necessárias para liberação de
recursos eram por demais exíguos, o que inviabilizaria a realização
de procedimento licitatório regular para contratar empresa
especializada para elaboração dos projetos de engenharia.
Análise:
O Decreto Municipal que embasou a contratação de empresa de
engenharia por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inc. IV
do art. 24 da Lei 8.666/93, em seu artigo 6º, autorizou a referida
dispensa para que fossem firmados contratos de aquisição de bens
necessários às atividades de resposta ao desastre ocasionado pelas
fortes chuvas, bem como contratação de prestadores de serviços e
obras relacionados com a reabilitação dos cenários dos desastres,
desde que pudessem ser concluídos no prazo máximo de cento
e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da
caracterização dos eventos, vedada a prorrogação dos contratos.
Contudo, a municipalidade promoveu a contratação de empresa
para prestação de serviços de engenharia que não demonstravam
relação alguma com as chuvas. Conforme se extrai do processo
administrativo 8.135/2013, que culminou na formalização do
Contrato 031/2014, o Secretário de Administração solicita ao
Prefeito que os seguintes serviços fossem contratados por dispensa
de licitação:
a) Para atendimento de todas as necessidades de serviços de
engenharia oriundos do Decreto n. 5.159/2013, que decretou
Situação de Emergência neste Município, no tocante à implementação
de medidas que possam atender à população ecoporanguense,
seja na percepção de recursos para minimizar os estragos, seja na
correção, recuperação ou qualquer outro das situações anteriores
ao Estado de Emergência;
b) Para a realização dos serviços de engenharia, no tocante a
FEADM, o Fundo das Cidades (Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urba os), que fora criado pelo Governo do Estado para
atender aos Municípios, tendo o prazo de 31 de março de 2014,
como marco final para a liberação dos recursos após aprovado os
projetos;
c) Para a realização dos serviços de engenharia, no tocante ao
SIMEC-PAR e ao PRÓ-INFÂNCIA (Secretaria Municipal de Educação,
Esporte, Cultura e Lazer), o primeiro quanto a construção de 06
(seis) e reforma/ampliação de 03 (três) unidades escolares.
O segundo, quanto a construção de uma creche de quase R$ 2
milhões, já que por informação da respectiva Secretaria, tendo o
prazo de 25 de Fevereiro de 2014, como marco final para a liberação
dos recursos após a aprovação dos projetos;
d) Para a realização dos serviços de engenharia, no tocante ao
SISMOB (Secretaria Municipal de Saúde), quanto a finalização da
UBS - Unidade Básica de Saúde da Vila Nova, da construção da UBS
de Santa Terezinha, da reforma/ampliação de outras 05 (cinco) UBS
(Joassuba, lmburana, Cotazé, Prata dos Baianos e Divino Espírito
Santo) e a construção da Praça da Saúde do Distrito de Muritiba, já
que por informação da respectiva Secretaria, tendo o prazo de 25
de Março de 2014, como marco final para a liberação dos recursos
após a aprovação dos projetos, já tendo a primeira parcela sido
depositada desde Agosto/2013;
e) Para a realização dos serviços de engenharia, no tocante a
emissão de Laudos, Vistorias, Relatórios, Pareceres, Perícias, ou
quaisquer outros que atendam às condições de situação emergencial
enquanto perdurar o contrato de prestação de serviços objeto do
presente;
f) Para a realização dos serviços de engenharia, no tocante a
medição, análise documental, ou quaisquer outras situações que
atendam às condições de situação emergencial enquanto perdurar
o contrato de prestação de serviços objeto do presente.
O referido Despacho, assinado pelo Secretário de Administração,
senhor CÉZAR JOSÉ DE OLIVEIRA, data de 10 de janeiro de 2014.
Nele é possível verificar que a justificativa de contratação por
dispensa de licitação em virtude da situação emergencial vivida
pelo Município não se pautou apenas nas chuvas (em que pese
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apenas esse fato natural ter servido de embasamento para a
decretação do estado de emergência), mas também na falta de
planejamento prévio da Administração em empreender as ações
necessárias, durante o curso do ano de 2013, para elaboração de
projetos necessários à aquisição de recursos junto à União e ao
Estado.
Analisando os argumentos constantes da defesa apresentada pelos
responsáveis, infere-se que a dispensa do regular procedimento
licitatório é atrelada, pois, ao curto prazo estabelecido pelos entes
supracitados para cumprimento de tarefas que visavam à liberação
de verbas para financiamento das obras.
Contudo, verificando as Portarias 339/2013 e 340/2013, do Ministério
da Saúde apresentada pela própria defesa (fls. 251/252), constatase que os referidos normativos, que disciplinam a redefinição do
Componente de Ampliação do Programa de Requalificação de
Unidades Básicas de Saúde (USB), datam do início de março do
ano de 2013.
E, em que pese a argumentação no sentido de que a Administração,
por meio da contratação de engenheiros por designação
temporária, teria promovido os esforços necessários à habilitação
do Município nos referidos programas, esta, por si só, não respalda
uma contratação emergencial por dispensa de licitação, uma vez
que o reiterado insucesso do desempenho daqueles profissionais
apenas reforçou a demonstração do fato de que o Município teria
conhecimento das dificuldades para executar os serviços e que,
por isso, deveria ter decidido há mais tempo pela contratação de
empresa especializada, por meio de licitação.
Sendo assim, não parece razoável o argumento de que a União e
o Estado estariam ensejando uma inversão da regra constitucional
da realização de regular procedimento licitatório ao impor “prazos
exíguos” aos municípios que optassem por aderir aos programas
instituídos por tais entes. O não cumprimento de tais prazos estaria
sim vinculado a uma falta de planejamento da Administração, de
forma que se mantém a irregularidade apontada.
2.3 Ausência da razão da escolha do executante (item
3.3 da MTP 566/2015 - ITI 1544/2015 e item II.3 da ITI
1041/2014)
Base legal: inc. II do parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/93
Responsáveis: - PEDRO COSTA FILHO – Prefeito Municipal
Conduta/nexo: não comprovar as razões alegadas para a escolha
do executante, resultando em descumprimento ao que determina
a Lei 8.666/93.
Relato MTP 566/2015 - ITI 1544/2015:
Em sua manifestação inicial, o NEO informa que, segundo
justificativas apresentadas pelo Prefeito, seis cotações foram
promovidas por ocasião da escolha da empresa Geomap Projetos
e Empreendimentos Topografia e Georeferenciamento Eirieli ME.
Contudo, as mesmas não foram apresentadas a este Tribunal de
Contas para comprovar o alegado.
Questiona, ainda, a justificativa apresentada pelo responsável
alusiva ao desconto oferecido pela empresa contratada sobre os
preços da tabela referencial do IOPES.
Relato - ITI 1041/2014:
A 5ª SCE, por meio da ITI 1041/2014, informa neste tópico
que, nos termos da Representação formulada pelos Auditores de
Controle Externo desta Corte, há indícios de direcionamento da
contratação objurgada com a consequente infringência ao Princípio
da Impessoalidade, uma vez que não consta dos autos justificativa
fundamentada da escolha do fornecedor dos serviços.
Justificativas do responsável:
Instado a se manifestar acerca da presente irregularidade, o
Prefeito Municipal se limitou a informar que atendeu aos preceitos
estipulados na Lei 8.666/93, uma vez que a empresa contratada
teria apresentado melhor proposta, dentre cinco empresas que
se interessaram e apresentaram cotações de preços, destacando
ainda a capacidade técnica da vencedora.
Análise:
O inc. II do parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/93 é categórico
ao estipular que:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no
inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento
previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco)
dias, como condição para a eficácia dos atos.
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou
de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que
couber, com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que
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justifique a dispensa, quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
(destacamos)
A citação promovida nestes autos oportunizou ao responsável legal
contradizer as alegações da Área Técnica desta Corte referentes
à ausência de elaboração de orçamentos que comprovassem
ser a proposta da empresa vencedora a mais vantajosa para a
Administração.
Contudo, instado a se manifestar, o mesmo não apresentou cópia
dos referidos orçamentos, restringindo-se a reiterar, nos termos do
item 67 da defesa juntada aos autos às fls. 246-247, o fato de que:
“[...] a empresa vencedora do procedimento licitatório de dispensa
de licitação, dentre 05 (cinco) empresas que se interessaram
e apresentaram cotações de preços, a empresa vencedora
fora a escolhida porque é do ramo pertinente; detém capacidade
para entrega dos serviços relacionados, quais sejam, elaboração
dos projetos básicos e executivos de engenharia; estava dentre as
empresas que atenderam a solicitação e apresentaram interesse
em disputar o presente certame, bem como, apresentou orçamento
estimativo, bem como, encontrava-se prontificada para atender
as necessidades dispostas no objeto da dispensa de licitação em
questão, tanto é, que os fez .”
Nesse ponto, verifica-se, inclusive, uma aparente contradição nas
alegações trazidas aos autos pelo responsável legal. Às fls. 97 dos
autos, no penúltimo parágrafo, o Prefeito Municipal afirma que:
“E, fundamentando o art. 26, inc. II, com a escolha do fornecedor,
ora que após a coleta de 06 (seis) Orçamentos Estimativos,
efetuou-se a contratação da empresa que ofertou o maior desconto
sobre a referida Tabela Referencial do IOPES.”
(destacamos)
Portanto, numa oportunidade o responsável legal afirma que foram
realizadas cinco cotações e em outro momento, informa terem
sido feitos seis orçamentos. Contudo, em momento algum foram
apresentadas tais planilhas a este órgão de controle para dirimir
eventuais dúvidas acerca da vantajosidade da proposta elaborada
pela empresa contratada.
Por mais que a contratação tenha se dado por meio de dispensa de
licitação, o processo administrativo que culminou na formalização
do instrumento contratual deveria estar instruído com as propostas
das demais empresas que se interessaram pelo objeto do contrato,
a fim de comprovar a vantajosidade da proposta vencedora em
detrimento das demais.
Dessa forma, mantém-se a irregularidade.
2.4 Ausência de justificativa do preço (item 3.4 da MTP
566/2015 - ITI 1544/2015 e item II.4 da ITI 1041/2014)
Base legal: inciso III do parágrafo único do art. 26 da Lei
8.666/1993.
Responsável: PEDRO COSTA FILHO (Prefeito Municipal).
Conduta/nexo: não comprovar as razões alegadas para o valor
contratado, resultando em descumprimento ao que determina a Lei
8.666/1993.
Relato MTP 566/2015 - ITI 1544/2015:
O NEO relata, quanto a este tópico, que o Prefeito faz menção à
realização de seis orçamentos e, contudo, tais cotações não foram
apresentadas nos autos para comprovar o alegado pela defesa
que a proposta vencedora fora a que concedeu maior desconto em
relação aos preços da tabela referencial do IOPES.
Verifica, ainda, que os itens e quantitativos do orçamento
estimativo não foram propriamente avaliados e que a referida
peça não contempla a elaboração de alguns projetos que foram
entregues pela empresa contratada (para construção de quadras
poliesportivas e academia de saúde). Soma a isso, ainda, o fato de
não haver qualquer indicação do responsável pela elaboração do
orçamento estimativo.
Relato - ITI 1041/2014:
Por sua vez, a 5ª SCE chama a atenção para o fato da Representação
indicar a existência de indício de irregularidade consubstanciada
na inserção extemporânea de “Orçamento Estimativo” aos autos
do processo administrativo 8.135/2013, além de informar que
não há metodologia de cálculo, designação de pessoa responsável
pela quantificação ou outros elementos que sustentem as medidas
apresentadas.
Além disso, ressalta que não consta no referido documento a data
de sua confecção nem o responsável por produzi-lo, concluindo que
o orçamento estimativo foi confeccionado apenas para justificar
o preço, atendendo ao questionamento dos auditores de controle
externo presentes na Prefeitura.
Justificativas do responsável:
No que concerne a presente irregularidade apontada, o responsável
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legal, no item 70 de sua defesa, assevera que os preços são os
mesmos praticados no mercado, estando devidamente adequados,
haja vista a utilização de descontos percentuais sobre a Tabela
Referencial de Serviços do IOPES.
Finaliza este tópico informando que o TCU considera legal o referido
procedimento, juntando cópia de acórdão do referido órgão de
controle federal.
Análise:
Compulsando os autos, verifica-se à fl. 64 que o Departamento
de Licitação e Contratos encaminhou o processo administrativo
8.135/2013 ao Setor Contábil da Prefeitura Municipal de Ecoporanga,
em 20 de fevereiro de 2014. Em atendimento à solicitação do
Departamento de Licitação e Contratos, verifica-se à fl. 66 que
o Setor Contábil providenciou reserva de dotação necessária à
contratação da empresa no valor de R$ 200.000,00 (fls 67).
Nesse ínterim, restou nítida a inserção do “Orçamento Estimativo”
à fl. 65 destes autos, paginado sob o “número 116-A” nos autos
do processo administrativo 8.135/2013, denotando que o mesmo
só fora produzido em virtude dos questionamentos da equipe de
fiscalização deste Tribunal que se faziam presentes na repartição
pública municipal.
A existência de uma planilha detalhada é de fundamental
importância para nortear as contratações da administração pública.
Nesse sentido, o Professor Rafael Carvalho informa que
O “orçamento detalhado em planilhas”, mencionado acima, é
importante para saber se as propostas que serão apresentadas
pelos interessados na licitação estão de acordo com o mercado.
O Poder Público tem criado sistemas de referência de preços que
norteiam a elaboração do referido orçamento, por exemplo, o
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil (SINAPI), mantido pela Caixa Econômica Federal.
O TCU tem exigido que as planilhas de referência e as propostas dos
licitantes apresentem a discriminação de todos os custos unitários
envolvidos, com a explicitação dos custos diretos e indiretos
(Bonificações e Despesas Indiretas – BDI)
Dessa forma, assiste razão ao Núcleo de Obras e Engenharia ao
afirmar que as inconsistências existentes no processo de contratação
indicam que as justificativas para o valor contratado, que tiveram
como base o orçamento estimativo e o suposto desconto da empresa
contratada, não foram capazes de atender o que determina o inciso
III do parágrafo único do artigo 26 da Lei de Licitações e Contratos.
3 – CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES:
3.1. Por todo o exposto e com base no inciso II do artigo 95, c/c
§2º do artigo 99, ambos da Lei Complementar Estadual 621/2012,
sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente
Representação, tendo em vista o reconhecimento das seguintes
irregularidades:
3.1.1. Falta de definição clara e detalhada do objeto, conforme
narrado no item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva.
Base legal: alínea “f” do inciso IX do art. 6º c/c inciso II do § 2º e
§ 9º do art. 7º, todos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
Responsável:
- PEDRO COSTA FILHO, Prefeito Municipal de Ecoporanga.
3.1.2. Dispensa de licitação sem ocorrência da situação
emergencial, conforme narrado no item 2.2 desta Instrução
Técnica Conclusiva.
Base legal: art. 2º c/c inc. IV do art. 24 da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
- PEDRO COSTA FILHO – Prefeito Municipal de Ecoporanga.
- CÉZAR JOSÉ DE OLIVEIRA – Secretário Municipal de
Administração de Ecoporanga.
3.1.3. Ausência da razão da escolha do executante, conforme
narrado no item 2.3 desta Instrução Técnica Conclusiva.
Base legal: inc. II do parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/93.
Responsável:
- PEDRO COSTA FILHO, Prefeito Municipal de Ecoporanga.
3.1.4. Ausência de justificativa do preço, conforme narrado no
item 2.4 desta Instrução Técnica Conclusiva.
Base legal: inciso III do parágrafo único do art. 26 da Lei
8.666/1993.
Responsável:
- PEDRO COSTA FILHO, Prefeito Municipal de Ecoporanga.
3.2. Diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV,
da Res. TC 261/13, conclui-se a presente instrução opinando por:
3.2.1. Rejeitar as razões de justificativas do senhor PEDRO
COSTA FILHO, Prefeito Municipal de Ecoporanga, em razão
das irregularidades dispostas nos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 desta
Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa ao
responsável, com amparo no art. 135, inc. II, da Lei Complementar
Estadual 621/2012;
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3.2.2. Rejeitar as razões de justificativas do senhor CEZAR
JOSÉ DE OLIVEIRA, Secretário Municipal de Administração
de Ecoporanga, em razão da irregularidade disposta no item 2.2
desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de
multa ao responsável, com amparo no art. 135, inc. II, da Lei
Complementar Estadual 621/2012;
3.2.3. Não remeter este processo para análise conclusiva do Núcleo
de Engenharia e Obras Públicas, conforme suscitado na introdução
desta peça;
3.2.4. Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA aos signatários
da representação do teor da decisão final a ser proferida.
Em 20 de janeiro de 2016.
[...]”
Parecer do MPEC 429/2016-7, da lavra do Procurador de Contas
Luciano Vieira:
[...]
No caso vertente, observam-se presentes os requisitos de
admissibilidade elencados no art. 94 da LC n. 621/2012.
Quanto ao mérito, evitando-se repetições desnecessárias, nesta
manifestação, ante a exauriente análise técnica constante dos
autos, limitar-se-á a acrescentar os seguintes julgados a respeito
da matéria tratada no item 2.1 da ITC 195/2016 - Falta de
definição clara e detalhada do objeto:
“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. FORNECIMENTO DE VEÍCULOS
PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. EDITAL LICITATÓRIO
COM REGRAS IMPREVISÍVEIS. SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
I - Na espécie dos autos, constatada a falta de objetividade
e clareza do edital licitatório que visa o fornecimento de veículo
para atendimento do Sistema Único de Saúde através da Rede de
Urgência e Emergência - SAMU, a suspensão do procedimento
licitatório é medida que se impõe, sob pena de se abrir
lacuna a subjetivismos, o que não condiz com o princípio do
julgamento objetivo (Lei 8.666/93, art. 3º).(grifo nosso)
II - Agravo de instrumento provido.”
Processo:
AG
163443720134010000
DF
001634437.2013.4.01.0000
“Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão
Extraordinária da 2ª Câmara, em 3/5/2005, ACORDAM, por
unanimidade, com fundamento nos arts”. 17, inciso IV, e 143, inciso
III, do Regimento Interno, em conhecer da Representação constante
do processo a seguir relacionado para, no mérito, considerá-la
procedente, e arquivar os autos, sem prejuízo das determinações
sugeridas nos pareceres da Unidade Técnica:
[...]
7.1.2 a necessidade da definição clara e precisa dos serviços
objeto da licitação, em obediência ao artigo 7º, §2º, inciso
I, da Lei nº 8.666/93, bem como ao artigo 3º, II, da Lei nº
10.520/2002, e ao artigo 3º do Decreto nº 2.271/1997 c/c o item
1.1.3 da IN/MARE nº 18/1997, evitando descrições genéricas e
imprecisas, como as constantes da minuta apresentada do novo
Edital de Licitação CPL-TRT6 nº 07/04, de modo a fazer com que
cada serviço a contratar seja precisamente definindo em termos
descritivos de sua unidade de medida, da quantidade prevista,
dos locais de realização, e, se for o caso, também em termos dos
materiais a serem fornecidos junto com o serviço;” (grifo nosso)
ACÓRDÃO 653/2005 - Segunda Câmara – TCU
“Ementa: DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes
da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por
unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
CÍVEL PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PARCIALMENTE
PROCEDENTE A DEMANDA. Tudo nos termos da fundamentação do
voto do relator.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.LICITAÇÃO. BANCO
DO BRASIL. LEILÃO DE IMÓVEL. ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE
DO BEM. AUSÊNCIA DE CLAREZA NA DEFINIÇÃO DO OBJETO.
OFENSA À PUBLICIDADE.ARREMATAÇÃO E PAGAMENTO DE
GALPÃO CONSTRUÍDO EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO
DE ZONEAMENTO URBANO.REGULARIZAÇÃO IMPOSSÍVEL. LESÃO
AOS INTERESSES DO LICITANTE EM DECORRÊNCIA DA
REDAÇÃO DEFEITUOSA DO ATO CONVOCATÓRIO.EDITAL
NULO QUANTO AO ITEM CONSIDERADO. DESFAZIMENTO, VIA DE
CONSEQUÊNCIA, DO CONTRATO PACTUADO. RESSARCIMENTO
DOS VALORES PAGOS NO NEGÓCIO E DOS VALORES RELATIVOS
A MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELA MUNICIPALIDADE E
PAGAS PELO AUTOR.DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.INEXISTÊNCIA
DE PROVAS QUE REVELEM OFENSA AO BOM NOME, FAMA OU
IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA.SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.APELAÇÃO CIVEL
PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.PROCEDÊNCIA
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PARCIAL DA DEMANDA.”A descrição do objeto da licitação
contida no edital não pode deixar margem a qualquer dúvida
nem admite complementação a posteriori. Entre a opção
de uma descrição sucinta e uma descrição minuciosa, não
pode haver dúvida para a Administração Pública: tem de
escolher a descrição completa e minuciosa. Certamente, a
descrição deve ser clara. No caso, ‘sucinto’ não é sinônimo
de ‘obscuro’. Se a descrição do objeto da licitação não for
completa e perfeita, haverá nulidade (...)” (in Comentários
à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, MARÇAL JUSTEN
FILHO, 14ª ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 538).” (grifo nosso)
TJPR - 5ª Câmara Cível - AC - 1382364-8 - Curitiba - Rel.: Rogério
Ribas - Unânime - - J. 21.07.2015
Compulsando os autos, ao verificar a descrição do objeto contratado,
é notório que o mesmo é obscuro, desorganizado e não contém
informações suficientes para o dimensionamento dos trabalhos
necessários à sua implementação, como termo de referência.
Insta frisar que o representado argumentou o uso de tabela
referencial do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo,
contudo, vale destacar, que alguns projetos apresentados não
possuem previsão na referida tabela, conforme destacado pela
Unidade Técnica.
Desta forma, diante da falta de especificações e quantidades
necessárias para a execução do contrato, ficou evidente a deficiência
do mesmo, constatando acréscimos significativos no seu valor, que
ultrapassaram o limite de 25% estabelecido na Lei de Licitações,
conforme ponderado pelo Núcleo de Engenharia e Obras Públicas às
fls. 211/214, representando grave infração à norma.
Item 2.2- Dispensa de licitação sem ocorrência da situação
emergencial
Em análise detida aos autos, ficou evidente que a dispensa da
licitação almejada não foi motivada pela situação emergencial
estipulada no inciso IV do artigo 24 da Lei n. 8.666/93.
Os fatos apontados nos autos demonstram a inércia da administração
em não realizar as licitações, ficando notório que a contratação
emergencial foi realizada a fim de elaborar projetos para solicitação
de recursos em programas de educação, assistência social e
saúde, não encontrando, portanto, suporte no aduzido decreto de
calamidade pública.
Insta frisar que a contratação emergencial, quando a situação
urgente é causada pela própria Administração, é indesejável. A
falta de planejamento, o atraso ou a omissão do administrador não
podem abrir as portas para se dispensar a competição decorrente do
certame licitatório, pois isso dá espaço para direcionamento da
contratação pública, contrariando a exigência constitucional
da impessoalidade, fato que efetivamente ocorreu, conforme
demonstram as provas dos autos.
Nesse sentido, a Orientação Normativa nº 11/2009 da AGU
estabelece que a contratação direta com fundamento no inc. IV do
art. 24 da Lei n. 8.666, de 1993, exige que, concomitantemente,
seja apurado se a situação emergencial foi gerada por falta de
planejamento, desídia ou má gestão, hipótese que quem lhe deu
causa será responsabilizado na forma da lei.
Neste diapasão, a jurisprudência do TCU é recorrente no sentido de
que o administrador público deve em suas atividades cotidianas ser
diligente e responsável, planejando com a antecedência medidas a
serem adotadas para o atendimento das necessidades do município,
conforme se observa nos julgados in verbis:
“A contratação direta com fundamento em situação emergencial
deve decorrer de evento incerto e imprevisível, e não da falta
de planejamento ou desídia administrativa do gestor. Acórdão
3267/2007 Primeira Câmara”
“Observe que a contratação com base no art. 24, IV, da Lei no
8.666/93, aplica-se aos casos em que a situação adversa, a titulo de
emergência ou de calamidade publica, não se tenha originado, total
ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia administrativa
ou da má gestão dos recursos disponíveis. Ou seja, que ela não
possa, em alguma medida, ser atribuída a culpa ou dolo do agente
publico que tinha o dever de agir para prevenir a ocorrência de tal
situação. Acórdão 3754/2009 Primeira Câmara”
“Efetue planejamento adequado das contratações, de modo a realizar
tempestivamente os respectivos procedimentos licitatórios e evitar
que a prestação dos serviços ou o fornecimento de bens ocorram
sem amparo contratual, contrariando o art. 60, paragrafo único,
da Lei no 8.666/1993, ou que seja firmado ajuste emergencial, em
desacordo com as hipóteses contempladas no art. 24, inciso IV, da
citada lei. Acórdão 890/2007 Plenário”
Destarte, ciente de que a situação exigia a realização de licitação,
o responsável decidiu por realizar a contratação emergencial,
incorrendo no crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/93 e
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no ato de improbidade administrativa, capitulado no art. 10,
VIII, da Lei n. 8.429/93, cometendo, portando, grave infração
à norma, passível de punição por esse Tribunal de Contas.
Item 2.3 - Ausência da razão da escolha do executante.
No que se refere à irregularidade referente à ausência da razão da
escolha do executante do contrato, mister uma breve análise ao
art. 26 da Lei de Licitações, in verbis:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no
inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento
previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco)
dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela
Lei nº 11.107, de 2005)
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade
ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no
que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que
justifique a dispensa, quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justificativa do preço
(grifo nosso)
Como facilmente se conclui da leitura do dispositivo acima transcrito,
a contratação direta tem como requisito a necessidade de justificar
os motivos da escolha do executante, a fim de dar fiel cumprimento
ao principio da motivação.
Nesse sentido, já se manifestou o TCU quanto a necessidade de
exigência dos motivos da escolha do executante, conforme se
depreende dos julgados in verbis:
“É dever da Administração instruir os processos de dispensa
e de inexigibilidade de licitação com as razões para a escolha
do fornecedor ou executante.” (TCU, Decisão n.º 302/1998, 1ª
Câmara, Rel. Min. Humberto Guimarães Souto, DOU de 16.10.1998,
veiculado na Revista Zênite de Licitações e Contratos - ILC, Curitiba:
Zênite, n. 95, p. 65, jan. 2002, seção Tribunais de Contas)
“Afigura-se como ilegal a inexistência nos autos da razão
da escolha do fornecedor e da justificativa do preço do bem
adquirido.” (TCU, Decisão n.º 35/1996, 1ª Câmara, Rel. Min.
Humberto Guimarães Souto, DOU de 18.03.1996)
“Em qualquer contratação efetuada com dispensa de
licitação, observe, com rigor, o disposto no art. 26 da Lei
nº 8.666/93, de modo que sejam devidamente justificados
os motivos da escolha do fornecedor ou executante e os
preços pactuados.” (TCU, Decisão nº 30/2000, Plenário, Rel. Min.
Guilherme Palmeira, DOU de 04.02.2000.(grifo nosso)
Ocorre que, conforme ponderado pela área técnica, não ficou
demonstrado nos autos as razões da escolha da empresa
executante do contrato, apontando para um direcionamento da
contratação.
Item 2.4 – Ausência de justificativa do preço.
No concernente a irregularidade em epígrafe, conforme análise
outrora realizada ao art. 26 da Lei de Licitações, é sabido que o
processo de contratação emergencial deverá ser instruído com as
justificativas da escolha do preço.
Desta forma, conforme exaustiva análise do corpo técnico dessa
Corte de Contas, constatou-se que o gestor trouxe aos autos do
processo de contratação emergencial um orçamento estimativo em
tempo inoportuno, sugerindo que tal orçamento tenha sido
juntado tão somente para justificar o preço, após inquirição
dos auditores de controle externo.
Neste diapasão, o TCU é categórico em afirmar da necessidade de
justificativa da escolha do preço nas contratações emergenciais,
conforme destaca os julgados a seguir:
“3. Mesmo no caso de dispensa de licitação, é dever do
contratante formalizar o respectivo processo, caracterizando
a situação emergencial, a razão da escolha do prestador de
serviço e a justificativa do preço, e publicar o ato de dispensa na
imprensa oficial, conforme prevê o art. 26, caput, parágrafo único
e incisos I, II e III, da Lei n. 8.666/1993. Acórdão 3083/2007 –
Primeira Câmara”
TCU - 00897020078 (TCU)
Ementa: LEVANTAMENTO DE AUDITORIA. FISCOBRAS/2007.
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA USINA HIDROLÉTRICA DE SIMPLÍCIO.
AUDIÊNCIA DO RESPONSÁVEL E OITIVA DO CONSÓRCIO
INTERESSADO. AUSÊNCIA DE RAZÕES ADEQUADAS DA
ESCOLHA DOS CONTRATADOS E DE JUSTIFICATIVA DO
PREÇO. SOBREPREÇO. DETERMINAÇÕES CORRETIVAS. Na
hipótese de dispensa de licitação prevista no art. 32 da Lei
nº 9.074 /1995, deve ser observado o disposto nos arts. 3º ,
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25 , parágrafo único , e 61 , parágrafo único , da Lei nº 8.666
/1993, e no art. 50 , inciso IV e parágrafo único, da Lei nº
9.784/1991, no sentido de demonstrar as razões de escolha do
contratado, justificar o preço e publicar no Diário Oficial da União,
tão logo sejam celebrados os contratos definitivos derivados dos
pré-contratos, além do resumo dos instrumentos firmados, os atos
que declararam a dispensa de licitação, com sua motivação.
TCU - 01940120047 (TCU)
Ementa: PEDIDO DE REEXAME. MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. CONTRATO 40/2004. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DE PREÇOS. IRREGULARIDADES
NA
CONDUÇÃO
DO
PROCESSO.
CONHECIMENTO.
NÃO
PROVIMENTO. 1. A pesquisa de preços, o orçamento detalhado
e a demonstração de vantagem são requisitos de validade
nas contratações com a Administração Pública, mesmo se
oriundas de dispensa ou inexigibilidade de licitação. 2. Na busca
da verdade material, auditorias pretéritas não têm o condão de
fazer coisa julgada e não impedem que diante de outras situações
se apontem falhas não identificadas por quaisquer outros motivos
(grifo nosso)
Embora não se tenha, nestes autos, apontado dano ao erário,
a irregularidade em exame é de natureza grave, pois não
demonstrada a vantajosidade da contratação, notadamente pela
falta de demonstração da compatibilidade do preço contratado com
o praticado no mercado.
Em suma, os elementos dos autos evidenciam a burla explícita ao
princípio licitatório e também grave violação ao princípio da
impessoalidade, vez que a contratação perpetrou-se à revelia dos
dispositivos legais que regulamentam a contratação direta.
Ante ao exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja CONHECIDA a presente representação, para, no mérito,
julgá-la PROCEDENTE, nos termos do art. 95, inciso II, da LC n.
621/12;
2 – seja infligida multa pecuniária a Pedro Costa Filho e Cézar
José de Oliveira, com espeque nos art. 114, parágrafo único, e
135, inciso II da LC nº 621/12 c/c art. 207, § 4º art. 389, inciso II
e III, da RITCESS, ante a constatação da prática de ato ilegítimo
e com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;;
Reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento, na forma do inciso III do art.
41 da Lei n. 8.625/93, bem como no parágrafo único do art. 53 da
Lei Complementar nº 621/12.
Vitória, 13 de maio de 2016.
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
Ministério Público de Contas”
Neste sentido, ante a documentação trazida aos autos e analisada
em comparação com as manifestações da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas, tornam-se desnecessárias maiores
considerações.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica e do Ministério
Público Especial de Contas, VOTO:
3.1 Pela PROCEDÊNCIA da presente representação com base no
art. 95, inc. II, c/c. art. 101, parágrafo único, da Lei Complementar
nº 621/2012, tendo em razão das seguintes irregularidades:
3.1.1. Falta de definição clara e detalhada do objeto,
conforme narrado no item 2.1 da ITC 195/2016-1.
Base legal: alínea “f” do inciso IX do art. 6º c/c inciso II do § 2º e §
9º do art. 7º, todos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
Responsável:
- Pedro Costa Filho, Prefeito Municipal de Ecoporanga.
3.1.2. Dispensa de licitação sem ocorrência da situação
emergencial, conforme narrado no item 2.2 da ITC 195/20161.
Base legal: art. 2º c/c inc. IV do art. 24 da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
- Pedro Costa Filho – Prefeito Municipal de Ecoporanga.
- Cézar José De Oliveira – Secretário Municipal de Administração
de Ecoporanga.
3.1.3. Ausência da razão da escolha do executante,
conforme narrado no item 2.3 da ITC 195/2016-1.
Base legal: inc. II do parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/93.
Responsável:
- Pedro Costa Filho, Prefeito Municipal de Ecoporanga.
3.1.4. Ausência de justificativa do preço, conforme narrado
no item 2.4 da ITC 195/2016-1.
Base legal: inciso III do parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/1993.
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Responsável:
- Pedro Costa Filho, Prefeito Municipal de Ecoporanga.
3.2 Rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo senhor
PEDRO COSTA FILHO, Prefeito Municipal de Ecoporanga, em razão
das irregularidades dispostas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4
deste VOTO, com amparo no artigo 114, parágrafo único da Lei
Complementar 621/2012 c/c artigo 207, §4º do RITCEES, e pela
aplicação de multa correspondente a R$4.000,00 (quatro
mil reais), com amparo no artigo 135, II da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012 e art. 389, II do RITCEES;
3.3 Rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo senhor
CEZAR JOSÉ DE OLIVEIRA, Secretário Municipal de Administração
de Ecoporanga, em razão da irregularidade disposta no item 3.1.2
deste VOTO, com amparo no artigo 114, parágrafo único da Lei
Complementar 621/2012 c/c artigo 207, §4º do RITCEES, e pela
aplicação de multa correspondente a R$3.000,00 (três mil
reais), com amparo no artigo 135, II da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012 e art. 389, II do RITCEES;
3.4 Que seja dada CIÊNCIA aos signatários da representação do
teor da decisão final a ser proferida por este Egrégio TCEES.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2786/2014,
ACORDAM 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 Sebastião Carlos Ranna
de Macedo:
1. Considerar procedente a presente Representação, nos
termos do art. 95, inciso II, c/c. o art. 101, parágrafo único, da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em razão das seguintes
irregularidades:
1.1. Falta de definição clara e detalhada do objeto, conforme
narrado no item 2.1 da ITC 195/2016-1.
Base legal: alínea “f” do inciso IX do art. 6º c/c inciso II do § 2º e §
9º do art. 7º, todos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
Responsável:
- Pedro Costa Filho, Prefeito Municipal de Ecoporanga.
1.2. Dispensa de licitação sem ocorrência da situação
emergencial, conforme narrado no item 2.2 da ITC 195/20161.
Base legal: art. 2º c/c inc. IV do art. 24 da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
- Pedro Costa Filho – Prefeito Municipal de Ecoporanga.
- Cézar José De Oliveira – Secretário Municipal de Administração
de Ecoporanga.
1.3. Ausência da razão da escolha do executante, conforme
narrado no item 2.3 da ITC 195/2016-1.
Base legal: inc. II do parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/93.
Responsável:
- Pedro Costa Filho, Prefeito Municipal de Ecoporanga.
1.4. Ausência de justificativa do preço, conforme narrado no
item 2.4 da ITC 195/2016-1.
Base legal: inciso III do parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/1993.
Responsável:
- Pedro Costa Filho, Prefeito Municipal de Ecoporanga.
2. Rejeitar as razões de justificativa:
2.1 Apresentadas pelo senhor Pedro Costa Filho, Prefeito Municipal
de Ecoporanga, à época dos fatos, em razão das irregularidades
dispostas nos itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 deste acórdão, com amparo
no artigo 114, parágrafo único da Lei Complementar 621/2012 c/c
artigo 207, § 4º, do Regimento Interno, e aplicar penalidade
de multa correspondente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com amparo no artigo 135, II, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012 e art. 389, II, do Regimento Interno;
2.2 Apresentadas pelo senhor Cezar José de Oliveira, Secretário
Municipal de Administração de Ecoporanga, à época dos fatos,
em razão da irregularidade disposta no item 1.2 deste acórdão,
com amparo no artigo 114, parágrafo único da Lei Complementar
621/2012 c/c artigo 207, §4º do RITCEES, e aplicar penalidade
de multa correspondente a R$3.000,00 (três mil reais),
com amparo no artigo 135, II da Lei Complementar Estadual nº
621/2012 e art. 389, II, do Regimento Interno;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados a partir
da publicação deste Acórdão, obrigados a comprovar perante o
Tribunal o recolhimento da multa aplicada, nos termos do art. 454,
inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os senhores
conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente,
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Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, e a senhora conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em
substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador especial de contas em substituição ao
procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-954/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-4050/2015
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - MARCIEL MALINI COSTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2014 – REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO –
DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I - RELATÓRIO:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal
de Rio Novo do Sul relativa ao exercício de 2014, cuja gestão
esteve sob responsabilidade do senhor Marciel Malini Costa.
A documentação que compõe os autos foi examinada pela
SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas que
elaborou o Relatório Técnico Contábil RTC 60/2016-1 (fls. 10/37)
no qual se apurou possíveis irregularidades.
Com base nestes achados, promoveu-se a citação do agente
responsável por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM
533/2016-6 (fls. 40/41), conforme Instrução Técnica Inicial ITI
302/2016-5 (fls. 38).
Apresentados os esclarecimentos, a Secretaria de Controle Externo
de Contas elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 01986/20161 (fls. 53/64), recomendando o julgamento pela irregularidade das
contas, nos seguintes termos:
4 – CONCLUSÃO
As contas anuais, ora avaliadas, refletiram a conduta da mesa diretora
da Câmara Municipal de Rio Novo do Sul, sob a responsabilidade do
Sr. MARCIEL MALINI COSTA, Vereador Presidente, como ordenador
de despesas no exercício de 2014.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, a
análise consignada nesta Instrução Técnica Conclusiva teve por
referência o Relatório Técnico Contábil (RTC) nº 60/2016 bem
como as peças iniciais e os argumentos de defesa apresentados
pelo responsável pelas contas do Legislativo Municipal em análise.
Pelo exposto nos itens anteriores e com base no inciso III, do artigo
84, da Lei Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de 2012,
opinamos por considerar IRREGULARES as contas do Sr. MARCIEL
MALINI COSTA, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Rio
Novo do Sul – exercício de 2014.
Ao final, também o Ministério Público Especial de Contas pronunciouse no mesmo sentido, como se lê no Parecer PPJC 1644/2016-9 (fls.
67).
II
FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de mérito, eis
que observados todos os trâmites legais e regimentais.
A irregularidade diz respeito ao descumprimento ao art. 29-A da
CF (gastos com a folha de pagamento – descumprimento ao limite
constitucional).
Quanto aos apontamentos da área técnica, as razões lançadas na
ITC 01986/2016-1 (fls. 53/64) para manutenção da inconsistência
apontada no RTC 60/2016 (item 5.2.1), foram as seguintes:
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
Gastos com a folha de pagamento indicam descumprimento
ao limite constitucional (ITEM 5.2.1 do RTC 60/2016).
Base Legal: Art. 29-A da CF
Conforme relatado no RTC 76/2016,
Da análise dos números demonstrados pela Câmara, verifica-se
que a despesa com folha de pagamento, deduzida a licença prêmio
indenizada e incluídos os subsídios dos vereadores, totalizou R$
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809.837,46 (oitocentos e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais
e quarenta e seis centavos), a qual, ao ser confrontada com o
limite determinado constitucionalmente, no valor de R$ 804.698,85
(oitocentos e quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e
oitenta e cinco centavos), resulta em descumprimento ao ditame
constitucional (APÊNDICE C).
Ressalta-se que o Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Poder
Legislativo (arquivo 04-39-DEMPES), constante da presente
prestação de contas, considera o adicional de 1/3 férias como
“despesas não computadas”. Entretanto, o Manual de Contabilidade
Aplicado ao Setor Público, de observância obrigatória para União,
Estados e Municípios, classifica as despesas de Adicional 1/3 Férias
no elemento “11- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL
CIVIL”, por não possuírem caráter indenizatório, devendo compor
a remuneração dos servidores e respeitar o limite previsto no art.
29-A § 1º da Constituição Federal.
Assim, diante do fato de a Câmara Municipal de Rio Novo do Sul ter
executado gastos com folha de pagamento, no exercício de 2014,
superiores ao limite máximo permitido pela Constituição Federal,
em R$ 5.138,61, sugere-se citar o agente responsável, para que
apresente as justificativas que julgar pertinentes.
Tabela 2
Assim, a despesa com folha de pagamento, incluindo os subsídios
dos vereadores, totalizou em R$ 809.837,46 (oitocentos e nove
mil oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos)
ultrapassando o limite constitucional que seria de R$ 804.698,85
(oitocentos e quatro mil seiscentos e noventa e oito reais e oitenta
e cinco centavos).
Por sua vez, o gestor esclarece em sua defesa que o total de
despesas com folha de pagamento, incluindo os subsídios dos
vereadores correspondeu ao valor de R$ 825.329,57 (oitocentos e
vinte e cinco mil trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete
centavos).
Aduz que a Câmara Municipal de Rio Novo do Sul deduziu o
montante de R$ 24.746,99 (vinte e quatro mil setecentos e
quarenta e seis reais e noventa e nove centavos) referentes às
despesas com Licença Prêmio indenizada (R$ 15.492,11) e 1/3
de Férias (R$ 9.254,88), por entender que esses valores teriam
natureza indenizatória.
Nesse contexto, continua esclarecendo que excluído o montante de
R$ 24.746,99 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta e seis reais
e noventa e nove centavos), o gasto com folha de pagamento da
Câmara corresponderia a R$ 800.852,58 (oitocentos mil oitocentos
e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), ou seja,
69,94% (sessenta e nove inteiros e noventa e quatro centésimos
por cento) do Duodécimo de 2014, sendo, portanto, abaixo do
limite constitucional de 70% (setenta por cento).
Por fim, esclarece que a partir do ano de 2015 o legislativo começou
a incluir no cômputo das despesas com folha de pagamento
as verbas referentes a 1/3 de férias e licença prêmio, tendo em
vista o disposto no Acórdão TC 172/2015 que julgou Regular com
Ressalva a Prestação de Contas da Câmara Municipal de Rio Novo
do Sul relativa ao exercício financeiro de 2012 e recomendou ao
atual gestor que inclua no cômputo das despesas com folha de
pagamento as verbas cima citadas.
Pois bem.
Analisando os argumentos trazidos pela defesa, a área técnica
entende que a licença prêmio e o 1/3 das férias não possuem
caráter indenizatório, devendo, portanto, ser incorporados ao total
dos gastos com folha de pagamento do Legislativo Municipal de Rio
Novo do Sul, razão pela qual sugere a irregularidade das contas.
Destaco que a matéria encontra-se em apreciação no Supremo
Tribunal Federal (RE 593068) em sede de repercussão geral
aguardando julgamento quanto à caracterização do 1/3 de férias
como remuneração e, portanto, insertos ou não na base de cálculo
do tributo.
Além disso, ressalta-se que o responsável somente teve ciência
do Acórdão TC 172/2015 que o recomendou computar essas
verbas (1/3 de férias e licença prêmio) das despesas com folha de
pagamento no exercício de 2015, sendo que a presente prestação
de contas se refere ao exercício de 2014.
Desse modo, essa irregularidade já foi analisada por este Tribunal
em exercício anterior e foi julgada as contas Regulares com
Ressalvas. Entendo que julgar as contas no exercício seguinte como
irregulares seria excessivo, sendo suficientes que se mantenha
a determinação pertinente, posto que o próprio responsável em
sua defesa esclareceu que a partir do ano de 2015 tais despesas
passaram a compor a folha de pagamento.
Por essas razões, entendo que é razoável julgar a presente Prestação
de Contas da Câmara Municipal de Rio Novo do Sul Regulares com
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Ressalva, com determinação para que o atual presidente da Câmara
Municipal inclua no cômputo das despesas com folha de pagamento
as verbas acima consideradas.
III
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, divergindo do entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público Especial de Contas e VOTO por:
III.1
que sejam julgadas REGULARES COM RESSALVAS as
contas da Câmara Municipal de Rio Novo do Sul referentes ao
exercício de 2014, de responsabilidade do senhor Marciel Malini
Costa, nos termos do artigo 84 inciso II da Lei Complementar
Estadual 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos
do art. 85 do mesmo diploma legal.
III.2
DETERMINAR ao atual gestor da Câmara Municipal de
Rio Novo do Sul que inclua no cômputo das despesas com folha de
pagamento as verbas referente a 1/3 de férias e licença prêmio.
III.3
dar CIÊNCIA ao interessado e, por fim, ARQUIVAR o
feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4050/2015,
ACORDAM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia cinco de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
1. Julgar regular com ressalvas a Prestação de Contas Anual
da Câmara Municipal de Rio Novo do Sul, sob a responsabilidade
do senhor Marciel Malini Costa, relativa ao exercício de 2014,
nos termos do artigo 84 inciso II da Lei Complementar Estadual
621/2012, dando-lhe a devida quitação, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal;
2. Determinar ao atual gestor da Câmara Municipal de Rio Novo do
Sul que inclua no cômputo das despesas com folha de pagamento
as verbas referente a 1/3 de férias e licença prêmio;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da
presidência, o senhor conselheiro convocado José Antônio Almeida
Pimentel, nos termos do art. 10, § 5º, do Regimento Interno, 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, 5 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Convocado nos termos do art. 10, § 5º, do Regimento
Interno
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-955/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5784/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO
LOURENÇO
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - MIGUEL LOURENÇO DA COSTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – ABERTURA
E 1º BIMESTRE DE 2015 – SANEAMENTO DA OMISSÃO –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente à abertura e ao 1º bimestre de 2015 da Prefeitura de
Divino de São Lourenço.
Na Instrução Técnica 00037/2016-1 (fls. 88/92), a área técnica
verificou que a Prefeitura de Divino de São Lourenço apresentou
a Prestação de Contas Bimestral referente à abertura e ao 1º
bimestre de 2015, dada a perda do objeto, sugeriu o arquivamento
dos autos, sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de
Contas através do Em. Luis Henrique Anastácio da Silva que pugnou
pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
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Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
Após as providências de estilo, encaminha-se ao Ministério Público
Especial de Contas, para acompanhamento e monitoramento da
cobrança dos débitos e das multas, atendendo o que pressupõe o
art. 305, parágrafo único da Resolução TC nº 261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5784/2015,
ACORDAM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
cinco de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, tendo em
vista o saneamento da omissão, arquivar o presente processo, com
fundamento no art. 330, IV, do Regimento Interno, e encaminhar
ao Ministério Público Especial de Contas, para acompanhamento e
monitoramento da cobrança dos débitos e das multas, atendendo
o que pressupõe o art. 305, parágrafo único, do Regimento Interno,
nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os senhores
conselheiros Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da
presidência, José Antônio Almeida Pimentel, convocado nos termos
do art. 10, § 5º, do Regimento Interno, 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, 5 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Convocado nos termos do art. 10, § 5º, do Regimento
Interno
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
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-933/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-6207/2015
JURISDICIONADO - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - ALCIONE DIAS DA SILVA, CARLA DA COSTA
ARAÚJO E EDMAR LYRIO TEMPORIM
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 da DATACI – Companhia
de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim,
referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade dos
ordenadores acima nomeados.
Por meio do Relatório Técnico Contábil RTC 496/2015 (fls.
93/126) e da Instrução Técnica Inicial ITI 75/2016 (fl. 127),
manifestou-se a área técnica pela citação dos responsáveis acima,
para apresentarem alegações de defesa em razão dos achados
detectados.
Devidamente citados (fls. 135), os responsáveis se manifestam às
fls. 148, solicitando a prorrogação do prazo inicialmente concedido,
o que foi deferido por esta Relatora, nos termos do despacho de
fls. 144.
Apresentados os esclarecimentos requeridos, entendeu a área
técnica pela regularidade da Prestação de Contas Anual da
DATACI – Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro
do Itapemirim, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva n.º
2295/2016 (fl. 170/190).
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira, se manifesta às fls. 194/195,
acompanhou a manifestação técnica.
É o Relatório.
Considerando que as demonstrações contábeis representaram
adequadamente a posição orçamentária, financeira e patrimonial da
entidade, quanto aos aspectos relevantes, e que as inconsistências
verificadas que ensejaram a citação dos responsáveis foram

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 24 de outubro de 2016
devidamente esclarecidas, entendo que as presentes Contas devem
ser julgadas regulares.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85 da Lei
Complementar n.º 621/2012, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, proponho VOTO pela REGULARIDADE
da Prestação de Contas Anual da DATACI-COMPANHIA
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM, relativa ao exercício de 2014, dando-se quitação
aos responsáveis.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6207/2015,
ACORDAM 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,
julgar regular a Prestação de Contas Anual do Companhia de
Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim, relativa ao
exercício de 2014, sob a responsabilidade dos senhores Alcione Dias
da Silva, Carla da Costa Araújo e Edmar Lyrio Temporim, dandolhes a devida quitação, arquivando-se os presentes 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 Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, a
senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas,
relatora, e o senhor 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, 28 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Relatora
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-905/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-4047/2015
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE ARACRUZ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - ROBSON LOPES FRACALOSSI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Aracruz, relativa
ao exercício de 2014, de responsabilidade do Senhor Robson
Lopes Fracalossi.
Submetidos os autos à análise, por meio da Secretaria de Controle
Externo de Contas - SecexContas, nos termos do Relatório Técnico
Contábil – RTC nº 248/2016-4 (fls. 31/41) e da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC nº 2045/2016-9 (fls. 42/43), a unidade opinou
pela regularidade das contas em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr.
Luciano Vieira, mediante despacho de fl. 47, em consonância com a
área técnica, manifestou-se no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art.
29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério
Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas
em apreço, dando-se quitação ao responsável.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos
da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 2045/2016-9 (fls. 42/43),
verbis:
[...]
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Considerando a completude apresentada na análise de mérito
contida no Relatório Técnico Contábil RTC 00248/2016-4,
que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 319
do RITCEES, nos manifestamos pelo julgamento do presente feito
nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e
jurídicos descritos na referida peça técnica, que nestes termos se
pronunciou:
6 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual ora avaliada refletiu a gestão
da Sr. Robson Lopes Fracassoli, no exercício de suas funções
como ordenador de despesas do Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Aracruz (SAAE) no período de 01/01/2014 a
31/12/2014, de acordo com a Relação de Responsáveis (ROLRES.
pdf) encaminhada a este TCEES.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, a
análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base
as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC 28/2013.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se no sentido de
julgar REGULAR a prestação de contas do Sr. Robson Lopes
Fracassoli, gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Aracruz (SAAE) no exercício de 2014, na forma do artigo 84,
I da Lei Complementar Estadual 621/2012. (g.n.).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua
manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar nº 621/2012 estabelece o seguinte,
litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e
objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a
legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e
a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará
quitação ao responsável. (g.n.).
Assim sendo, verifico da documentação constante dos autos, que a
análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela
qual acompanho seu posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico
e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram pela
regularidade da presente prestação de contas.
Por todo o exposto, considerando os dispositivos legais
supracitados, em consonância com a área técnica e com o Ministério
Público Especial de Contas, proponho VOTO no sentido de que o
Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas julgue
REGULAR a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Aracruz, relativa ao exercício de 2014, de
responsabilidade do Senhor Robson Lopes Fracalossi, Diretor
do SAAE Aracruz, no exercício de 2014, dando-lhe a devida
quitação.
Por fim, VOTO no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os
presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4047/2015,
ACORDAM 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,
julgar regular a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Aracruz, relativa ao exercício de 2014,
sob a responsabilidade do senhor Robson Lopes Fracalossi, com
fundamento no inciso I do art. 84 da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012, dando-lhe a devida quitação, com fundamento no
art. 85 do mesmo diploma legal, arquivando-se os presentes
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator,
conselheiro convocado Marco Antonio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício
da presidência, o senhor conselheiro convocado Marco Antonio
da Silva, relator, e a senhora conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, procurador especial de contas em substituição ao procuradorgeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 21 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
		
No exercício da presidência
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CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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-906/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-4054/2015
JURISDICIONADO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
DE PINHEIROS
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - ANTÔNIO CARLOS MACHADO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo
de Desenvolvimento Municipal de Pinheiros, relativa ao exercício
de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Antonio Carlos Machado,
Prefeito Municipal.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas
- Secex Contas, nos termos do Relatório Técnico nº 00187/2016-1
(fls. 14/21) e da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 01744/20161 (fl. 22), sob o aspecto técnico contábil opinou no sentido de que
sejam julgadas regulares as contas em apreço.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr.
Luciano Vieira, nos termos do Parecer, de folha 26, em consonância
com a área técnica, opinou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art.
29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto
representante do Parquet de Contas opinaram pela regularidade
das contas em apreço, dando-se quitação ao agente responsável.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos
da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 01744/2016-1, verbis:
[...]
Considerando a completude apresentada na análise de mérito
contida no Relatório Técnico nº 00187/2016-1, que preenche,
portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 319 do RITCEES,
nos manifestamos pelo julgamento do presente feito nos moldes ali
sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos
na referida peça técnica, que nestes termos se pronunciou:
5 - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual ora avaliada refletiu a gestão do Sr.
Antonio Carlos Machado, Prefeito, no exercício de funções como
ordenador de despesas do Fundo de Desenvolvimento Municipal de
Pinheiros, no exercício de 2014.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC nº 273/2014, a
análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base
as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC nº 28/2013.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se no sentido de julgar
regular a prestação de contas do Sr. Antonio Carlos Machado,
na forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
(g.n.).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas
acompanhou a área técnica, na íntegra.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012, estabelece
o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e
objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a
legalidade, a legitimidade, a economicidade, a efetividade e
a razoabilidade dos atos de gestão do responsável.
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará
quitação ao responsável. (g.n.).
Desta feita, efetivamente, da análise dos autos, verifico
que a área técnica entendeu como regulares os atos
praticados sob o aspecto técnico-contábil, estando correto
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o posicionamento técnico e do representante do Parquet de
Contas que, no mesmo sentido, se manifestaram pela regularidade
da presente prestação de contas, de acordo com os ditames
estabelecidos nos artigos 84, inciso I e 85 da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012.
Assim sendo, em se verificando da documentação constante
dos autos que a análise procedida pela área técnica mostra-se
adequada, acompanho sua manifestação, adotando-a como razão
de decidir.
Por todo o exposto, considerando os dispositivos legais supracitados,
em consonância com a área técnica e com o Ministério Público
Especial de Contas, proponho VOTO no sentido de que seja
julgada REGULAR a Prestação de Contas Anual, do Fundo de
Desenvolvimento Municipal de Pinheiros, relativa ao exercício de
2014, sob a responsabilidade do Sr. Antonio Carlos Machado,
Prefeito Municipal, dando-lhe a devida quitação.
Por fim, VOTO no sentido de que promovidas às comunicações
devidas, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4054/2015,
ACORDAM 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,
julgar regular a Prestação de Contas Anual do Fundo de
Desenvolvimento Municipal de Pinheiros, relativa ao exercício de
2014, sob a responsabilidade do senhor Antônio Carlos Machado,
com fundamento no inciso I do art. 84 da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, dando-lhe a devida quitação, com
fundamento no art. 85 do mesmo diploma legal, arquivandose os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do
voto do relator, conselheiro convocado Marco Antonio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício
da presidência, o senhor conselheiro convocado Marco Antonio
da Silva, relator, e a senhora conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da
Silva, procurador especial de contas em substituição ao procuradorgeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 21 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
		
No exercício da presidência
CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
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 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-958/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-627/2008
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO
MONTEIRO
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - MÁRCIO AULETE DE RONAI PEREIRA
RESPONSÁVEL - WANDERLEY DA SILVA SANTOS
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 24 de outubro de 2016
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE JERÔNIMO MONTEIRO – POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RECONHECER
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINGUIR O
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
Tratam os autos de processo de Denúncia protocolada nesta Casa
de Contas pela Procuradoria de Justiça de Jerônimo Monteiro
noticiando possível irregularidade no recolhimento de contribuições
previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social daquele
Município.
Por meio da Instrução Técnica Inicial ITI 705/2013, fls.
81/84, foi sugerida a citação do Sr. Wanderely da Silva Santos,
gerando a Decisão Preliminar TC-823/2013, fl. 86.
Devidamente citado, por edital, o gestor deixou de apresentar
defesa, sendo declarado revel consoante se verifica à fl. 104.
Os autos foram remetidos ao Núcleo de Estudos Técnicos
Conclusivos – NEC, para análise conclusiva do feito, o qual elaborou
a Instrução Técnica Conclusiva ITC 6687/2014, fls. 105/109,
que assim concluiu:
2 CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
2.1. Levando em consideração as análises procedidas e as
motivações adotadas nestes autos, com base no art. 95, inciso
II, da Lei Complementar Estadual 621/20121 , sugere-se que
seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da Denúncia haja vista a
manutenção da seguinte irregularidade descrita na Instrução
Técnica Inicial ITI 705/2013:
2.1.1 Ausência de repasse de contribuição previdenciária
patronal Base legal: Artigo 40, da Constituição Federal e artigo
90, incisos I e 11, da Lei 1.163/2005.
Responsável: Wanderlei da Silva Santos – Presidente da Câmara 1
Art. 95. Encerrada a fase de instrução, a denúncia será submetida
ao Plenário, que decidirá: I - pela improcedência, quando não
constatada ilegalidade ou irregularidade; II - pela procedência,
quando constatada ilegalidade ou irregularidade, com a incidência
das medidas cabíveis e a aplicação das sanções previstas em lei.
2.2. Não obstante, diante do preceituado no art. 319, § 1º,
incisos I ao IV, da Res. TC 261/132, conclui-se opinando por
declarar extinta a punibilidade em relação ao Sr. Wanderlei
da Silva Santos – Presidente da Câmara Municipal de Jeronimo
Monteiro no exercício 2007, haja vista a implementação da perda
da pretensão punitiva operada pela ocorrência da prescrição da
irregularidade apontada na ITI 705/2013, uma vez que os fatos
em exame, ocorridos no exercício de 2007, não configuraram dano
ao erário, e que a citação ocorreu em 11/02/2014, extinguindo-se
o processo com resolução de mérito, com base no art. 71, da Lei
Complementar nº 621/20123 .
Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas através
de parecer da lavra do Procurador Luciano Vieira, acolheu na íntegra
a manifestação técnica.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
Compulsando os autos, como já salientado a irregularidade apontada
refere-se a fato ocorrido em 2007, sendo que a citação ocorreu tão
somente em 11/02/2014, quando já ultrapassados cinco ano da
ocorrência. Portanto, justo fazer algumas considerações quanto ao
fenômeno prescricional.
O instituto da prescrição consiste na extinção da pretensão punitiva
em razão da inércia do titular durante razoável espaço de tempo.
Muitas vezes, o tempo atua como fato de grande influência nas
relações jurídicas, acarretando a manutenção de situações já
consolidadas. Tal instituto busca, na realidade, preservar a paz
social, a ordem jurídica, a estabilidade social e, principalmente, a
segurança jurídica.
Em relação à utilização do instituto da prescrição na função
de controle, a doutrina e jurisprudência vêm entendendo pela
possibilidade de incidência em razão do direito à segurança jurídica
prevista no artigo 5º, da Constituição Federal, vez que se encontra
fortemente relacionada ao Estado Democrático de Direito. Merece
relevo registrar que, esse direito está mais conectado aos direitos
fundamentais, mais especificamente ao princípio do devido processo
legal, do direito adquirido e da razoável duração do processo.
Nesse caminhar, este Tribunal de Contas atento às mudanças e
aplicador dos direitos fundamentais, zelando para que as relações
jurídicas não fiquem à mercê de uma perene instabilidade,
expressamente previu a prescrição no artigo 71, da sua Lei
Orgânica, Lei Complementar nº 621/2012, in verbis:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.
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§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante
provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo
prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos de
processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em que
houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado, prevista em
lei ou ato normativo, incluindo os atos de pessoal sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência no
processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
§ 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 (g.n.).
O citado diploma legal estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para
a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas.
No § 2º, II, reza o início da contagem do prazo prescricional do
presente feito, visto que o indício de irregularidade foi apontado em
um “processo de fiscalização” e não em um “processo de contas”,
ou seja, o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a
data da ocorrência do fato.
A citação do gestor indicado como responsável foi emitida em
11/02/2014, ou seja, já ultrapassados os cincos anos da ocorrência
dos fatos.
Dessa forma, é claro identificar que o curso do prazo prescricional
iniciado em 2007 teve seu término em 2012, não ocorrendo
nenhuma hipótese de interrupção ou suspensão neste interregno.
Consoantes informações contidas nos autos e pelas razões já
exposta quanto a natureza jurídica das determinações por este
Tribunal de Contas, verifico que os indícios de irregularidades
apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 705/2013 não
considera a possibilidade de imputação de ressarcimento ou
apresenta relevância que se possa substituir em expedição
de determinações.
Estabelece o artigo 374 do RITCEES que o processo deverá ser
julgado ou apreciado pelo colegiado quando subsistir o dever de
ressarcimento. Nesse contexto, tendo em vista que não ocorreram
quaisquer causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, e
ainda, não houve constatação de que o indício de irregularidade
inicialmente apontado acarretasse qualquer devolução de recurso
público, ao meu sentir, está presente a perda da pretensão punitiva
deste Tribunal de Contas.
Ante a todo o exposto, dissentindo em parte da manifestação
técnica e ministerial que pugnam pela procedência da Denúncia,
VOTO:
com base no artigo 374 do RITCEES, deixo de levar a julgamento o
presente feito por inexistir dever de ressarcimento e determinações;
com base nos artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do TCEES,
RECONHEÇO a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva desta
Corte de Contas, EXTINGUINDO-SE os autos com solução de
mérito com base no artigo 374 do Regimento Interno desta Casa
de Contas, c/c o artigo 487, II, do CPC.
Dê-se ciência aos interessados.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-627/2008,
ACORDAM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
cinco de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, com base
nos artigos 70 e 71 da Lei Orgânica deste Tribunal, reconhecer
a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas,
extinguindo-se os autos com resolução de mérito, com base
no artigo 374 do Regimento Interno, c/c o artigo 487, II, do Código
de Processo Civil, e arquivar os presentes autos após o trânsito
em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio
Almeida Pimentel, relator, e Domingos Augusto Taufner. Presente,
ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial
de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
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-959/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3108/2013
JURISDICIONADO
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIMOSO DO SUL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - ÂNGELO CÉRGIO RODRIGUES REIS E LÚCIA
MARIA FONTES GOMES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2012 – 1) IRREGULAR – MULTA PARA LÚCIA MARIA FONTES
GOMES – 2) REGULAR – QUITAÇÃO PARA ÂNGELO CÉRGIO
RODRIGUES REIS – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de
Mimoso do Sul, referente ao exercício financeiro de 2012, sob a
responsabilidade dos Senhores Lúcia Maria Fontes Gomes
(01/01 a 16/10/2012) e Ângelo Cérgio Rodrigues Reis
(18/10 a 31/12/2012).
A 5ª SCE – Secretaria de Controle Externo, através da Instrução
Técnica Inicial nº 293/2014 de fl. 269, acolhendo o Relatório
Técnico Contábil RTC 128/2014 (fls. 239/268), opinou pela
citação dos responsáveis.
Atendendo DECM nº 409/2014, o responsável Ângelo Cérgio
Rodrigues Reis devidamente citado apresentou justificativas e
documentos visto às fls. 276/304.
Quanto a Sra. Lúcia Maria Fontes Gomes foi declarada sua revelia
consoante se vê à fl. 309.
Instada a se manifestar a 5ª Secretaria de Controle Externo, por
meio da Instrução Contábil Conclusiva nº 140/2014 de fls. 311/318,
afastou algumas impropriedades apontas da ITI permanecendo as
irregularidades de:
Não recolhimento das contribuições INSS e INSS serviços de
terceiros;
Gastos Administrativos do RPPS acima do limite legal.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC às
fls. 320/322, acolhendo a manifestação técnica contábil, assim
manifestou-se:
“Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na ICC 140/2014
e diante do preceituado no art. 319¹, parágrafo único, inciso
IV, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por Julgar
IRREGULARES as contas da senhora Lúcia Maria Fontes Gomes
– Diretora-Presidente (01/01 a 16/10/2012) e do senhor Ângelo
Cergio Rodrigo Reis – Diretor-Presidente (18/10 a 31/12/2012),
frente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais
de Mimoso do Sul - IPREV, no exercício de 2012, na forma do inciso
III, alínea “c” do artigo 84² da Lei Complementar 621/2012, tendo
em vista as seguintes irregularidades:
- NÃO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Base Legal: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas a e b,
e art. 37 da Constituição da República;
- GASTOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS ACIMA DO LIMITE
LEGAL Base Normativa: Art. 201 da Constituição Federal/1988, art.
1º, III, e 6º, VIII, da Lei 9.717/1998; art. 15 da Portaria MPS nº
402/2008; e arts. 138 e 188 da Resolução TC 261/2013 (RITCES).
Deve-se alertar que o não recolhimento de contribuições retidas
dos servidores e terceiros configura apropriação indébita.
Em razão disso, sugere-se que seja determinado ao atual
gestor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Mimoso do Sul - IPREV que providencie de
imediato o levantamento e o recolhimento do montante das
contribuições previdenciárias retidas dos servidores e de terceiros
ainda não recolhidas, bem como que tome as providências
administrativas cabíveis objetivando identificar os responsáveis
e reaver para os cofres públicos os encargos derivados do não
pagamento tempestivo das referidas contribuições.
Sugere-se, ainda, que seja fixado prazo para que o Instituto de
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Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul
- IPREV envie a esta Corte de Contas as medidas administrativas
adotadas e o resultado alcançado”.
O Ministério Público Especial de Contas, pronunciando-se às fls.
325/327 por meio de Parecer nº 680/2015 da lavra do Procurador
Luiz Henrique Anastácio da Silva, acolheu na íntegra a manifestação
técnica.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
As contas foram encaminhadas a este Tribunal por meio da
documentação de fls. 01/236, sendo autuadas em 01/04/13,
atendendo as disposições contidas no art. 105 do RITCEES,
compostas por arquivos digitais, e pelas demonstrações contábeis
e demais peças e documentos que integram a referida Prestação de
Contas Anual, à exceção da ausência de alguns extratos bancários
com saldo de 31/12/2012. Constata-se, ainda, que os arquivos
foram assinados eletronicamente pelos senhores Ângelo Cergio
Rodrigues Reis – diretor do IPREV e Ulissis Verdam da Silva Contador.
Analisando as contas apresentadas, a unidade técnica apontou
inicialmente as seguintes irregularidades:
Não recolhimento das contribuições do INSS e INSS serviços de
terceiros;
Acúmulo de Saldo na Dívida Flutuante;
Gastos Administrativos do RPPS Acima do Limite Legal.
Em manifestação conclusiva, analisando a documentação acostada
nos autos, entendeu por sanado o item referente ao acúmulo de
saldo na dívida flutuante, que ora acolho o entendimento fazendo
parte integrante deste voto.
Passo a tratar das irregularidades apontadas pela unidade técnica:
Não recolhimento das contribuições do INSS e do INSS
serviços de terceiros:
Analisando o Anexo 17 a unidade técnica evidenciou a princípio
que havia indícios de falta de recolhimento de contribuições do
INSS e INSS de serviços de terceiros, anteriores ao período de
dezembro/2012.
Em justificativa o responsável Ângelo Cérgio Rodrigues Reis
que todos os valores a título de INSS estão sendo recolhidos e
considerando que o Instituto estaria passando por auditorias por
parte do Ministério Público Estadual, Ministério da Previdência
Social e Tribunal de Contas, estão aguardando conclusões dos
trabalhos referentes a possíveis irregularidades da gestão passada,
onde serão objeto de parcelamentos.
Analisando os argumentos trazidos em sede de defesa e verificando
a unidade técnica que em pesquisa realizada até junho de 2014, o
valor total de R$ 21.473,82 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta
e três reais e oitenta e dois centavos), apontado no relatório
contábil inicial, permanece sem regularização, sugere a mantença
da irregularidade.
Pois bem, compulsando os autos, embora a unidade técnica tenha
promovido pesquisa em junho de 2014 verificando que permanecia
a pendência de regularização junto ao INSS, em consulta ao
Processo TC 2642/2014 que trata da Prestação de Contas Anual
do IPREV de Mimoso do Sul referente ao exercício de 2013, ou
seja, posterior ao ora analisado, que ora encontra-se julgado pela
Regularidade das Contas da responsabilidade do Sr. Ângelo Cérgio
Rodrigues Reis, verifiquei que o Legislativo Municipal aprovou a
Lei 2012/2012 objetivando o reparcelamento e parcelamento dos
valores das contribuições previdenciárias devidas e não repassadas
pela Prefeitura de Mimoso do Sul e a Lei 2078/2013 reparcelou
novamente a dívida da Prefeitura com o IPREV, sendo cumprida
rigorosamente até a data da justificativa apresentada na ocasião.
Analisando os argumentos, a unidade técnica consultando as
informações encaminhadas ao Ministério da Previdência verificou
que o Instituto possuía certificado de regularidade previdenciária
emitido em 16/04/2015, válido até 13/10/2015.
Diante das constatações acima, verifico que os argumentos do
responsável Sr. Ângelo merecem acolhimento em razão de seu
curto período no exercício de 2012 de outubro a dezembro e diante
da constatação de adoção de medidas para regularizar pendências
junto Ministério da Previdência inclusive com emissão de certificado
de regularidade previdenciária no exercício posterior.
Nesse contexto, mantenho a irregularidade em relação à Sra. Lúcia
Maria Fontes Gomes referente ao período de janeiro a setembro de
2012, revelando, contudo ao Sr. Ângelo Cérgio Rodrigues reis pelas
razões acima expostas.
Gastos Administrativos do RPPS Acima do Limite Legal:
A unidade técnica verificou com base nas informações extraídas
dos Demonstrativos Previdenciários do Regime Próprio referente ao
exercício de 2011 e nos Balancetes da Despesa por Elemento de
Despesa dos exercícios de 2012, verificou que a despesa liquidada,
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com exceção àquela destinada aos benefícios previdenciários,
representa 2,32% da base de cálculo, descumprindo o limite de 2%
previsto na Portaria MPS 402/2008.
Argumentou o responsável Ângelo Cérgio Rodrigues Reis que ao
assumir a diretoria do Instituto em outubro de 2012, e durante o
período de outubro a dezembro de 2012 teve uma economia na
ordem de R$ 21.528,15, o que entende estar cumprindo a Portaria
Ministerial.
Compulsando os autos, observo fl. 316 que os gastos administrativos
do RPPS durante o período de janeiro a setembro/2012 de
responsabilidade da Sra. Lúcia Maria Fontes Gomes já haviam
ultrapassado o limite de 2%.
De outra banda, vejo que o responsável Ângelo, adotou algumas
medidas para tentar minimizar os gastos administrativos, não
podendo ser exigida conduta diversa da adotada em razão da
necessidade de pagamentos com os gastos administrativos como:
despesas com pessoal material de consumo, passagens e despesas
com locomoção, diárias, serviços de terceiros e obrigações
tributárias.
Quadra relevo registrar que em consulta ao Processo TC 2642/2014
que trata da Prestação de Contas Anual do IPREV de Mimoso do Sul
referente ao exercício de 2013, ou seja, posterior ao ora analisado,
que ora encontra-se julgado pela Regularidade das Contas da
responsabilidade do Sr. Ângelo Cérgio Rodrigues Reis, não aponta
a irregularidade de gastos administrativos acima do permitido, o
que leva a crer que o Sr. Ângelo, adotou critérios para obedecer aos
ditames legais.
Assim, diante do ponderado, mantenho a irregularidade de gastos
administrativos acima do permito a Sra. Lúcia Maria Fontes Gomes,
relevando, contudo a responsabilidade imputada ao Sr. Ângelo, por
entender que adotou conduta compatível com as circunstâncias na
ocasião.
CONCLUSÃO:
Assim, encampando parcialmente os fundamentos e conclusões
explicitadas pelo corpo técnico e pelo digno Ministério Público
Especial de Contas e VOTO:
Pela IRREGULARIDADE das contas do Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul,
referente ao período de janeiro a setembro de 2012, sob a
responsabilidade da Senhora Lúcia Maria Fontes Gomes, na
forma do inciso III, alínea “d” do art. 84, da Lei Complementar nº
621/2012, aplicando-lhe multa no valor de 1.000 VRTE, nos
termos do art. 62 da LC 32/93, vigente à época;
Pela REGULARIDADE das contas do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul, referente
ao período de outubro a dezembro de 2012, sob a responsabilidade
d Senhor Ângelo Cérgio Rodrigues Reis, na forma do inciso I, do
art. 84, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-lhe a devida
quitação com base no artigo 85 do mesmo diploma legal.
Por fim, quanto à determinação sugerida pela área técnica e o
Ministério Público de Contas, deixo de acatá-la por entender que
foram adotadas medidas saneadoras para regularização do repasse
devido das contribuições previdenciárias.
Após o trânsito em julgado dos presentes autos, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3108/2013,
ACORDAM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
cinco de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos
do voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do
Sul, referente ao período de janeiro a setembro de 2012, sob a
responsabilidade da Senhora Lúcia Maria Fontes Gomes, na
forma do inciso III, alínea “d”, do art. 84, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, aplicando-lhe multa no valor de 1000
VRTE, nos termos do art. 62 da Lei Complementar Estadual nº
32/93, vigente à época;
2. Julgar regular a Prestação de Contas Anual do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do
Sul, referente ao período de outubro a dezembro de 2012, sob
a responsabilidade do Senhor Ângelo Cérgio Rodrigues Reis,
na forma do inciso I do art. 84 da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, dando-lhe a devida quitação, com base no artigo 85 do
mesmo diploma legal;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento da multa aplicada, nos termos do art. 454, inciso I,
do Regimento Interno deste Tribunal.
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Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio
Almeida Pimentel, relator, e Domingos Augusto Taufner. Presente,
ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial
de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
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-960/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2739/2014
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - WAGNER DUFFRAYER SOUZA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2013 – 1) REGULAR – QUITAÇÃO – 2) RECOMENDAÇÃO – 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Guaçuí, referente ao exercício financeiro
de 2013, sob a responsabilidade do Senhor Wagner Duffrayer
Souza - Presidente da Câmara.
A 4ª Controladoria Técnica, através do Relatório Técnico Contábil
nº177/2015, de fls. 22/53, analisando os documentos apresentados,
sugeriu a citação do responsável, em razão de indícios de
irregularidades apontados, elaborando a Instrução Técnica Inicial
nº 1056/2015, de fl. 54/55.
Devidamente citado, o responsável compareceu aos autos,
apresentando esclarecimentos e documentação, os quais foram
acostados às fls. 64/117.
Instada a se manifestar a 4ª SCE por meio da Instrução Contábil
Conclusiva nº 279/2015 de fls. 121/128, concluiu que quanto ao
aspecto técnico contábil as contas se apresentavam regulares,
ressalvando a necessidade de análise quanto ao mérito apontados
no RTC 177/2015.
Encaminhados os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC foi elaborada a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 5388/2015, fls.130/142, acolhendo a Instrução
Contábil Conclusiva emitida pela 4ª SCT concluiu nos seguintes
termos:
“4. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
4.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos,
relativo às contas do Sr. Wagner Duffrayer Souza - Presidente da
Câmara Municipal de Guaçuí no exercício 2013, têm-se as seguintes
conclusões:
4.1.1 Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros, o
Relatório Técnico Contábil RTC 127/2014 não detectou qualquer
irregularidade. Verificou-se, também, o atendimento a todos os
limites legais e constitucionais quanto à despesa com pessoal, folha
de pagamento, subsídios de vereadores e gasto total com poder
legislativo.
4.1.2 Quanto a Gestão Fiscal, levando em conta as análises aqui
procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pela manutenção
do seguinte indício de irregularidade:
4.1.2.1. Pagamento Irregular de verba indenizatória ao Presidente
da Câmara. (item 3.1 desta ITC)
Base Legal: Art. 37, inciso X, art. 39, § 4º, da Constituição Federal;
Art.38, § 3º da Constituição Estadual c/c art. 3º da IN TCEES
26/2010. Responsável: Wagner Duffrayer Souza
Ressarcimento: R$ 5.640,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta
reais), equivalentes a 2.367,76 VRTE 4.2.
Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, §1º, IV2
da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por:
4.2.1. Preliminarmente, negar a exequibilidade ao art. 2 da Lei
Municipal n° 3.904/2012, por ofensa aos artigos art. 39, § 4º,
da Constituição Federal; Art. 38, § 3º da Constituição Estadual,
promovendo-se o incidente de inconstitucionalidade, conforme nos
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artigos 1º, XXXV, 176 e seguintes, da Lei Complementar 621/2012,
com fulcro na Súmula n. 347 do STF3 .
4.2.2. Julgar IRREGULARES as contas do senhor Wagner Duffrayer
Souza – Presidente da Câmara Municipal de Guaçuí no exercício de
2013 pela prática de ato que causou dano injustificado ao erário
disposto no item 3.1 desta ITC, condenando-o, com amparo no
artigo 844 , inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012,
ao ressarcimento no valor de R$ 5.640,00, equivalentes a 2.367,76
VRTE.
4.3 Sugere-se a imputação de multa ao responsável com amparo
no artigo 135, inciso III, da Lei Complementar 621/12”.
O Ministério Público Especial de Contas, através de Parecer
PPJC nº6655/14, de fl. 145/146, da lavra do Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira, manifesta-se de acordo com a proposição
do NEC, pugnando pela IRREGULARIDADE das contas da Câmara
Municipal de Guaçui, referente ao exercício de 2013.
FUNDAMENTAÇÃO
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE:
De início faço registrar que foi arguida a preliminar de
inconstitucionalidade pela unidade técnica em desfavor da Lei
Municipal nº 3.904/2012 que dispõe acerca da fixação de subsídio
para os vereadores e presidente da Câmara de Guaçui na legislatura
2013/2016, verbis:
“Art. 2º . Ao Vereador ocupante do cargo de Presidente da Câmara
Municipal de Guaçui, em razão e suas atribuições na administração
da Casa Legiferante, fica estabelecida uma verba indenizatória no
valor de R$ 470,0 (quatrocentos e setenta reais), correspondente a
10% (dez por cento) do subsídio que será pago mensalmente aos
demais vereadores”.
Em síntese, a equipe técnica entende pela inconstitucionalidade da
lei mencionada em razão de que em seu artigo 2º prevê pagamento
de verba indenizatória para o ocupante do cargo de Presidência da
Câmara em descumprimento ao §4º do art. 39 da CF e §3º do art.
38 da CE.
De outra banda, compulsando os autos, verifico que o valor pago a
título de “verba indenizatória” não ultrapassou o teto constitucional
previsto no artigo 29, VI, “b”, da Constituição Federal.
É notório que esta Casa de Contas, ao analisar o pagamento de
Presidente de Câmara, pauta sua análise prioritariamente ao limite
constitucional, relevando impropriedade técnicas na legislação
fazendo o julgamento no caso concreto.
Rememoro ainda, Vossas Excelências que a matéria foi objeto de
discussão plenária deste Tribunal quando através da IN nº 26/2010,
passou-se ao novo entendimento que o pagamento ora em análise,
deveria ser em parcela única limitado ao teto constitucional.
Não obstante, houve por bem mitigar a “nomenclatura” dada
nas Leis Municipais que dispunha acerca do assunto, observando
sua natureza jurídica, refletindo e pautando as decisões quanto
ao extrapolar ou não o teto constitucional, no sentido de julgar
Regulares ou irregulares as contas analisadas.
Aduz o parágrafo único do artigo 949 do novo CPC que:
“Art. 949. Se a arguição for:
..
...
Parágrafo único: Os órgãos fracionários dos tribunais não
submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de
inconstitucionalidade quando já houve pronunciamento destes ou
do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.
O Regimento Interno desta Corte de Contas, nos mesmos moldes
do código de ritos, estabelece em seu artigo 178 que:
“A Câmara não submeterá a arguição de inconstitucionalidade ao
Plenário, quando há houver o pronunciamento deste ou do Supremo
Tribunal de Federal sobre a questão”.
Nessa linha de intelecção, levando em consideração o breve relato
acima e destacando que para melhor celeridade processual e melhor
eficiência do Tribunal de Contas do Espírito Santo foram criadas
as Câmaras, penso, neste caso concreto, que se faz desnecessária
a remessa da matéria ao Plenário desta Casa, ressaltando que já
existe manifestação plenária em matéria semelhante.
Passo a examinar a única irregularidade imputada ao responsável:
Pagamento Irregular de Verba Indenizatória ao Presidente
da Câmara:
Analisando a Lei Municipal nº 3.904/2012 observou a unidade
técnica que o valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais)
correspondentes a 10% (dez por cento) do valor do subsídio
do vereador pago a título de Presidência da Câmara está em
desconformidade com o artigo 39,§4º da CF e art. 38,§3º da CE,
sendo passível de devolução o valor equivalente a 2.367,76 VRTE.
Compulsando os autos, de fato observo no documento de fl.
116/117, que a Lei fixadora do subsídio mensal do Presidente e
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dos vereadores da Câmara de Guaçui prevê pagamento a maior
ao Presidente da Câmara estabelecendo verba indenizatória para
tanto.
Lado outro, observo nos documentos de fls. 71 usque 114, o trâmite
do Projeto de Lei do Legislativo nº 009/2012 que culminou com
a lei em comento, especificamente os documentos de fls. 86/89,
que houve preocupação no sentido de que os valores fixados não
ultrapassasse o limite máximo constitucional.
Vejo, no caso concreto, que a redação constante do artigo 2º da
Lei 3.094/12 possui atecnia que ao meu sentir, não descaracteriza
a natureza jurídica da verba a título de pagamento de Presidente
da Câmara, inclusive, por restar claramente demonstrado que a
fixação do valor obedeceu ao limite constante do artigo 37, VI, b da
Constituição Federal.
Outro não foi o entendimento desta Corte nos autos TC 2547/2014
que tratou da PCA da Câmara de Alfredo Chaves, onde acompanhando
o entendimento técnico e ministerial, votei pela regularidade das
contas apresentadas em razão de que o valor pago ao Presidente
da Câmara estava dentro do limite constitucional, nesse sentido
permito a transcrever parte da fundamentação da área técnica que
serviu de parâmetro:
“Assevera que o subsídio do vereador foi fixado pela Lei Municipal
204/2008 em R$ 2.900,00, e foi atualizado pela Lei Municipal
409/2012 para 3.116,34 e que a Lei Municipal prevê a verba de
representação de R$ 800,00 ao Presidente da Câmara.
[...]
Aduz que o Ministério Publico Estadual reconheceu não haver
qualquer óbice no recebimento da verba indenizatória já que os
valores não ultrapassam o teto constitucional.
Argumenta que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
“[...] no Acórdão TC 578/2013, reconheceu a possibilidade de verba
desta natureza, desde que não extrapolado o limite previsto na
Constituição Federal
[...]
O presente item refere-se ao indevido pagamento de verba
remuneratória ao presidente da Câmara em clara afronta ao
estabelecido nos artigos 37, inciso X, e 39, § 4º, da CRF/88 e na
Instrução Normativa TC 26/2010. Os Vereadores, assim como os
demais Agentes Políticos, por determinação do art. 39, § 4º da
Constituição Federal/1988, são remunerados exclusivamente por
subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou
outra espécie remuneratória. Vejamos:
Art. 39. omissis [...] § 4º O membro de Poder, o detentor de
mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais
e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado
em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie
remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37,
X e XI. (gn)
Tendo como fundamento o estabelecido no dispositivo supracitado,
o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidou
entendimento de que o pagamento de verba indenizatória ao
vereador Presidente da Câmara Municipal é inconstitucional.
A natureza remuneratória da verba paga em virtude do exercício
de funções representativa e administrativa ao presidente da
Câmara de Vereadores é questão já definitivamente julgada pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, (Ações Diretas
de Inconstitucionalidade nº. 100090015247,100090005446 e
100090028448).
Destaca-se, contudo, que a Lei Municipal 204/2008, que fixou os
subsídios dos vereadores para a legislatura 2009-2012, foi editada
sob a égide da Instrução Normativa TC nº 03/2008, que em seu
artigo 3º estabelecia o seguinte:
Art. 3º Observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, poderá o Presidente da Câmara de Vereadores,
além dos subsídios pagos a todos os vereadores, receber valor
especificado como verba indenizatória, compatível com as
responsabilidades e a carga extra, decorrente do exercício das
funções representativa e administrativa, desde que conste do
instrumento legal que fixou os subsídios para a legislatura.
Percebe-se que a previsão contida no supracitado artigo ia de
encontro à pacífica jurisprudência do TJES. Posteriormente, revendo
a impropriedade da norma regulamentar de sua competência, o
TCEES editou a Instrução Normativa nº 026, de 20/05/2010,
permitindo apenas a fixação de subsídio diferenciado, da seguinte
forma: Art. 3º. Para o Presidente de Câmara Municipal poderá ser
fixado subsídio diferenciado, em razão do exercício das funções
representativa e administrativa, observados, contudo, os limites
constitucionais e legais.
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Assim, considerando que, nos termos da IN nº 026/2010, o
Presidente da Câmara poderá receber subsídio diferenciado e que
a Lei Municipal 204/2008 foi editada na vigência da IN nº 03/2008,
que permitia o pagamento de verba indenizatória, entendesse
que o ponto a ser analisado neste processo deve se restringir à
observância do teto constitucional imposto pelo art. 29, VI, “b”, da
Constituição Federal.
...
Assim sendo, o valor máximo do subsídio a ser pago aos edis,
incluindo o presidente da Câmara, é de R$ 6.012,70, correspondente
a 30% do subsídio pago aos deputados estaduais em 2013 que foi
de R$20.042,34 (Lei Estadual nº. 9.612/2010). O valor limite para
o pagamento dos subsídios do presidente da Câmara deve reportarse ao menor dos dois: a lei fixadora dos subsídios (e suas revisões
se for o caso) ou o limite constitucional.
...
Assim, considerando que o pagamento do subsídio do Presidente
da Câmara no exercício de 2013 esteve em conformidade com o
teto constitucional estabelecido no art. 29, VI, “b”, da Constituição
Federal, opina-se pelo afastamento da irregularidade”.
Nesse contexto, por visualizar que o pagamento referente ao
Presidente da Câmara está dentro do limite constitucional e,
observando que, neste caso concreto, diante da motivação do
Projeto de Lei do Legislativo nº 009/2012 já analisado neste voto,
demonstra ter havido uma atecnia na norma legal determinando o
pagamento da verba de Presidente da Câmara, afasto a presente
irregularidade.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, divergindo do entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO nos seguintes
termos:
Pela Regularidade das contas do senhor Wagner Duffrayer
Souza, Presidente da Câmara Municipal de Guaçui, no exercício de
2013 na forma do inciso I do artigo 84 da LC 621/2012, dando-lhe
a devida quitação na forma do art. 85.
Pela expedição de recomendação ao atual gestor da Câmara
Municipal de Guaçuí que atenda na íntegra a Portaria Conjunta
deste Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual no
sentido de que ao dispor acerca do subsídio do Presidente da
Câmara que oriente que se faça em parcela única sem indicação
de percepção de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio,
verba de representação, verba de indenização ou outra espécie de
remuneração.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2739/2014,
ACORDAM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
cinco de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos
do voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal
de Guaçuí, relativa ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do
senhor Wagner Duffrayer Souza, na forma do inciso I do artigo 84
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, dando-lhe a devida
quitação, na forma do art. 85 do mesmo diploma legal;
2. Recomendar ao atual gestor da Câmara Municipal de Guaçuí
que atenda na íntegra a Portaria Conjunta deste Tribunal de Contas
e do Ministério Público Estadual no sentido de que, ao dispor acerca
do subsídio do Presidente da Câmara, oriente que se faça em
parcela única sem indicação de percepção de qualquer gratificação
adicional, abono, prêmio, verba de representação, verba de
indenização ou outra espécie de remuneração;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José
Antônio Almeida Pimentel, relator, 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, 5 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador especial de contas em substituição ao
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procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-961/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-12837/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINHEIROS – 1) NÃO CONHECER – 2)
DEVOLVER À ORIGEM PROCESSO ADMINISTRATIVO – 3)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
Tratam os autos de expediente autuado como Representação,
originário de requerimento da então Procuradora-Geral de Justiça
do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Catarina Cecin
Gazele, que teve como base o processo administrativo MPEES nº
10/2004 (oriundo da Promotoria de Justiça Geral de Pinheiros e
encaminhado ao Conselho Superior do MP), dando conta de suposta
irregularidade “nos serviços de engenharia e coleta de lixo domiciliar”
e, “saber se houve superfaturamento dos serviços contratados” no
município de Pinheiros, proveniente do procedimento licitatório na
modalidade Convite nº 006/2004.
Cumpre registrar que; o início dos procedimentos de apuração por
parte do Ministério Público se deram em 2004; que o expediente foi
remetido a este Tribunal de Contas em 07/06/2006; que somente
em 19/12/2013 a SEGEX encaminhou o feito à área técnica para
manifestação.
A 4ª SCE – Secretaria de Controle Externo, por meio da
Manifestação Técnica de fls. 137/138, verifica não haver
elementos capazes de sustentar o indicativo de superfaturamento
do serviço contratado, entretanto, por tratar-se de matéria afeta ao
Núcleo de Engenharia e Obras – NEO, sugere remessa a esse setor
para que se posicione a respeito da conveniência e oportunidade de
realização de procedimento fiscalizatório específico. Registra, por
fim, que o indicativo de irregularidade aqui apontado não foi objeto
de auditoria por parte desta Corte de Contas.
Ato contínuo, manifesta-se o NEO, às fls. 139/141, e diante das
colocações feitas, ao final concluiu, in verbis:
Neste caso, em que os serviços referem-se a “coleta de lixo” e
ainda mais, passados mais de 10 (dez) anos de sua realização,
não é possível obter com precisão os quantitativos dos serviços
executados, para que pudéssemos obter o preço total dos serviços
e compara-los com os preços pagos, de forma que uma auditoria de
engenharia neste contrato na atualidade não seria capaz de obter
com segurança um possível superfaturamento.
De forma que atualmente consideramos a realização de uma
Auditoria de Engenharia, neste contrato intempestiva e inoportuna.
Compulsando os arquivos do NEO – Núcleo de Engenharia e Obras
verificamos que não foram encontrados outros procedimentos de
auditoria sobre a matéria.
O Ministério Público Especial de Contas pronuncia-se por meio
de Parecer da lavra do Procurador Luciano Vieira, ressaltando que
a documentação encaminhada pelos egrégios órgãos do Ministério
Público Estadual requer tão somente a realização de auditoria
para apurar suposto superfaturamento, sem, contudo, mencionar
indícios mínimos de que este tenha ocorrido. Assim, pugna pelo não
conhecimento da representação.
Diante de todo o exposto, sem mais a acrescentar, encampo o
posicionamento do Ministério Público de Contas, bem como acolho
as razões colocadas pelo NEO, e VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO
da presente Representação, nos termos dos artigos 94, §1º, e
99, §2º, da Lei Complementar nº 621/2012.
Por fim, VOTO pela devolução do processo administrativo MP:
1199/2006 ao órgão de origem, Ministério Público do Estado do
Espírito Santo.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-12837/2015,
ACORDAM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
cinco de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos
do voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Não conhecer da presente Representação, nos termos dos
artigos 94, § 1º, e 99, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012;
2. Devolver o processo administrativo MP: 1199/2006 ao órgão de
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origem, Ministério Público do Estado do Espírito Santo;
3. Arquivar os presentes 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, relator, 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, 5 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
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-962/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2148/2016
JURISDICIONADO - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - DONATILA LIMA NAVA MARTINS, ÉDER PONTES
DA SILVA, ELDA MÁRCIA MORAES SPEDO, MARIA CRISTINA
FAUSTINI DE OLIVEIRA, MARIA HELENA GASPARINI COLA,
MARIANA ANDRADE COVRE, NÉLIA PAULA CALDEIRA PEZZIN E
TEREZINHA ESPÍNDULA TRAVASSOS NEVES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente
ao exercício de 2015, do FUNEMP - Fundo Especial do Ministério
Público do Estado do Espírito Santo, sob a responsabilidade do Sr.
Eder Pontes da Silva.
À fl. 07 a SecexGoverno - Secretaria de Controle Externo de
Macroavaliação Governamental, por meio da Análise Inicial de
Conformidade – AIC nº. 0036/2016 averiguou que os documentos/
arquivos atendem as especificações técnicas mínimas aceitáveis,
estando o processo de acordo com as exigências estabelecidas no
Anexo 5 da IN 28/2013.
Assim, foi elaborado pela SecexContas o Relatório Técnico
00284/2016 (fls.21/36), que deu ensejo à confecção da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC 02271/2016-7 (fls. 239/240), opinando,
sob o aspecto técnico contábil, pelo julgamento REGULAR da
prestação de contas do Fundo Especial do Ministério Público do
Estado Espirito Santo (FUNEMP), no exercício de 2015, sob a
responsabilidade do Sr. Procurador Geral de Justiça Eder Pontes
da Silva, e da Sra. Elda Márcia Moraes Spedo, Procuradora Geral
de Justiça Administrativa e Presidente do Grupo Coordenador do
FUNEMP.
Entendimento esse que foi seguido pelo Parquet de Contas, em
parecer de lavra do Procurador Luciano Vieira (fl. 244).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem
suas competências previstas nos artigos 31, § 1º, 71 a 75, da
Constituição Federal; nos artigos 71 a 75 da Constituição Estadual;
e na Lei Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES,
de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destacase a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resultados
da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional,
traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente
julgamento pela regularidade, regularidade com ressalvas ou
irregularidade das contas.
A Lei Orçamentária Anual – LOA Estadual Lei 10.347/2015 fixou
a Despesa do Fundo Especial do Ministério Público do Estado
Espirito Santo - FUNEM em R$ 16.550.000,00 (dezesseis milhões
quinhentos e cinquenta mil reais), conforme Anexo II da citada Lei.
Observa-se da Tabela 01(fl. 29) que, ao longo do exercício de
2015, houve abertura de crédito suplementar, totalizando o
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montante de R$ 13.384.699,00 (treze milhões trezentos e
oitenta e quatro mil e seiscentos e noventa e nove reais).
A área técnica verificou a legalidade de tais aberturas de crédito,
através de Decretos do Executivo.
Os documentos apresentados pelo gestor possibilitaram aferir a
execução orçamentária da despesa, evidenciando o montante de
R$ 12.801.355,54 (doze milhões oitocentos e um mil, trezentos
e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), que
corresponde a 42,76% das despesas autorizadas, conforme
Tabela 02, à fl. 30.
Denota-se, ainda, da Tabela 03 (fl. 30) que houve superávit
orçamentário, correspondente ao montante de R$ 2.783.894,35
(dois milhões setecentos e oitenta e três mil oitocentos e
noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos).
No que concerne a Gestão Patrimonial, registra-se que situação
patrimonial consolidada do FUNEMP mostra-se positiva, conforme
consta da Tabela 06 (fl. 33), que apresenta uma síntese do
Balanço Patrimonial.
Cabe constar, ainda, que não foram registrados recolhimentos de
contribuições previdenciárias, tão pouco consta débitos junto à
previdência no exercício de 2015.
Diante de tais considerações, não havendo inconsistências, tenho
que devem ser consideradas regulares as contas do gestor.
DECISÃO
Face ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que sejam
julgadas REGULARES as contas do Fundo Especial do Ministério
Público do Estado Espirito Santo (FUNEMP), sob a responsabilidade
o Sr. Procurador Geral de Justiça Eder Pontes da Silva, e da Sra. Elda
Márcia Moraes Spedo, Procuradora Geral de Justiça Administrativa e
Presidente do Grupo Coordenador do FUNEMP, relativas ao exercício
de 2015, nos termos do inciso I do art. 84 da Lei Complementar
621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do art.
85 do mesmo diploma legal.
Dê-se ciência ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquivese.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2148/2016,
ACORDAM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia cinco
de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, julgar regular
a Prestação de Contas Anual do Fundo Especial do Ministério Público
do Estado do Espírito Santo, relativa ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade do sr. Procurador-Geral de Justiça Eder Pontes
da Silva, e da Sra. Elda Márcia Moraes Spedo, Procuradora Geral
de Justiça Administrativa e Presidente do Grupo Coordenador do
FUNEMP, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, dando-lhes a devida quitação, na forma
do art. 85 do mesmo diploma legal, arquivando-se os presentes
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator,
conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, Domingos
Augusto Taufner, relator, e José Antônio Almeida Pimentel. Presente,
ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial
de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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-963/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO -TC-10015/2014
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IDURB
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - INSPEÇÃO
RESPONSÁVEIS - HELENA ZORZAL NODARI, PAULIER STORCH
VASCONCELOS, RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA E ROBERTO
MANNATO VALENTIM
EMENTA: INSPEÇÃO – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
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URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
– 1) ACOLHER PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM
RELAÇÃO AO SR. ROBERTO MANNATO VALENTIM – 2)
REJEITAR PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– 3) AFASTAR IRREGULARIDADES – 4) ACOLHER RAZÕES DE
JUSTIFICATIVA – 5) RECOMENDAÇÃO – 6) DAR CIÊNCIA –
7) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1. RELATÓRIO
Tratam os autos de fiscalização ordinária, RA-O 106/2014,
constante às fls. 03-13, realizada a partir do Plano e do Programa
de Fiscalização nº 0186/2014, no Instituto de Desenvolvimento
Urbano e Habitação do Estado do Espírito Santo - IDURB, referente
ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do Senhor
Roberto Mannato Valentin – Diretor Geral.
Em cumprimento às determinações contidas no Plano de Fiscalização
Nº 0186/2014, foi realizada, de 09/10/2014 a 28/11/2014,
fiscalização ordinária no IDURB, em que se firmou, em 26/11/2014,
o Relatório de Auditoria RA-O 106/2014 (fls. 03-13 e documentação
suporte de fls.14-124).
No RA-O 106/2014, a equipe técnica concluiu pela existência de 02
indícios de irregularidades.
Em 18/12/2014, foi apresentada a ITI 1814/2014 (fls.812-828),
apontando os mesmos indícios de irregularidades encontrados no
RA-O 106/2014.
Em 07/01/2015, a DECM 7/2015, determinou a citação dos
Responsáveis para, no prazo improrrogável de 30 dias, apresentarem
justificativas (fls. 127/128), tendo sido expedidos, às fls. 129/132,
os Termos de Notificação 101/2015 (Raquel Ferreira Magste Lessa),
102/2015 (Roberto Mannato Valentin), 103/2015 (Helena Zorzal
Nodari) E 232/2015 (Paulier Storch Vasconcelos).
As contrafés aos Termos de Notificação nº 101 e 102/2015 (Raquel
Ferreira Magste Lessa e Roberto Mannato Valentin) foram juntadas
em 12/03/2015, como se vê no Termo de Juntada de fl. 133. A
Contrafé ao Termo de Citação 232/2015 (Paulier Storch Vasconcelos)
foi juntada, em 18/05/2015, conforme Termo de Juntada de fl. 291,
verso. Já, a Contrafé ao Termo de Citação 103/2015 (Helena Zorzal
Nodari) foi juntada em 14/04/2015, conforme Termo de Juntada
de fl. 139.
Desta forma, em observância ao art. 362, inciso VI, da Res.
261/2013 (RITCEES), o prazo 30 dias para a apresentação das
defesas/justificativas e manifestação venceu em 17/06/2015.
Dos autos, extrai-se que foram protocolizadas tempestivamente:
1) em 24/03/2015 (fl. 144), as justificativas apresentadas pelo
responsável Roberto Mannato Valentin (fls. 145-153 e Documentação
Suporte de fls. 154-290); 2) em 07/05/2015, a peça conjunta
de justificativas apresentada pelos responsáveis Raquel Ferreira
Mageste Lessa, Helena Zorzal Nodari e Paulier Storch Vasconcelos
(fls. 298-320 e documentação suporte de fls. 321-414).
Após, foram os autos encaminhados para Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas NEC, onde foi elaborada a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 05766/2015-2.
Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de
Contas para emissão de Parecer.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os
autos conclusos.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1. PRELIMINARMENTE
2.1.1. DA ILEGITIMIDADE DE PARTE DO SR. ROBERTO
MANNATO VALENTIN
Conforme se extrai das justificativas juntadas pelo Sr. Roberto
Mannato Valentim, o referido gestor aduz e comprova que, de fato,
somente assumiu a Presidência do IDURB em 04/04/2014, ao passo
que o contrato mantido com a empresa MS Construtora foi assinado
em 19/02/2014. Nessa toada, por meio da ITC 05766/2015-2, a
área técnica assinala que:
[...] apesar de o Sr. Roberto Mannato Valentim não ter
suscitado formalmente uma preliminar de sua ilegitimidade
de parte, a alegação comprovada (fls. 163/164) de que
apenas assumiu a Presidência do IDURB em 04/04/2014
afasta sua legitimidade para responder pela irregularidade
de “Contratação irregular de dispensa de licitação por não
se tratar de caso que se enquadre nas hipóteses do art. 24 e
26 da lei 8666/93.”
Isto porque referida irregularidade diz respeito à fase de
contratação, ocorrida em 19/02/2014 (fls. 210/219), antes mesmo
do Sr. Roberto Mannato Valentim ter assumido a Presidência do
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IDURB.
De igual forma, o Responsável também não tinha assumido
seu cargo quando foi autorizado o início das obras, em
26/03/2014.
Opina-se, portanto, pelo reconhecimento da ilegitimidade
de parte do Sr. ROBERTO MANNATO VALENTIM e pela
consequente extinção do feito sem resolução de mérito
em relação à sua pessoa, com fulcro no artigo 70 da LCE
621/2012 – LOTCEES c/c o artigo 267, inciso VI, do CPC.
Dessa forma, acompanhando o posicionamento da área técnica,
corroborado pelo Parecer do Ministério Público de Contas, reconheço
a ilegitimidade passiva do Sr. Roberto Mannato Valentim, de modo
a extinguir o feito sem resolução do mérito em relativamente à sua
pessoa, nos moldes do art. 70 da LCE 621/2012 – LOTCEES c/c o
artigo 267, inciso VI, do CPC.
2.1.2. DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
ENTRE AS CONDUTAS NARRADAS NO RA-O 106/2014 E AS
IRREGULARIDADES APONTADAS – PREJUÍZO AO PRINCÍPIO
DA AMPLA DEFESA
De acordo com a ITC 05766/2015-2, os responsáveis Raquel Ferreira
Mageste Lessa, Helena Zorzal Nodari e Paulier Storch Vasconcelos
aduzem, em suas justificativas de fls. 298-320, que as condutas
dos Responsáveis, descritas no RA-O 106/2014, não têm nenhum
nexo causal com as duas irregularidades apontadas no Relatório de
Auditoria, o que teria prejudicado seu direito de ampla defesa. Isto
porque, a conduta de não ter avisado expressamente à PMS que,
por ter o prazo exíguo, poderia não haver tempo para execução do
objeto, não guarda nenhuma relação com a suposta contratação
irregular das obras por dispensa de licitação.
Em conformidade com a mesma área técnica e com o Ministério
Público de Contas, tais alegações não devem prosperar, tendo em
vista que:
[...] pela leitura do corpo da irregularidade, no RA-O 106/2014,
era perfeitamente possível compreender que o Auditor de Controle
Externo entendeu que não se tratava de caso de contratação
emergencial, porque não ficou evidente que pessoas estavam com a
segurança comprometida pelo fato de não estarem em suas casas,
que haviam sido atingidas pelas enchentes de dezembro de 2013.
“Por fim há de se ter em mente que uma contratação por dispensa
visa resolver a situação que possa ocasionar prejuízo à comunidade
(com consequente gasto público) ou que comprometa a segurança
de pessoas o que entendo não foi caracterizada.” (destacou-se)
Nesse sentido, a maior prova da clareza do motivo do apontamento
da irregularidade no RA-O 106/2014 foi a apresentação de
justificativas muito bem fundamentadas por todos os Responsáveis.
Inconteste, assim, que não houve prejuízo algum à ampla defesa
dos Responsáveis.
Opina-se, portanto, pela rejeição da preliminar suscitada.
Por tudo isso, rejeito a preliminar suscitada pelos supracitados
responsáveis.
2.2. DA CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO POR NÃO SE TRATAR DE CASO QUE SE ENQUADRE
NAS HIPÓTESES DO ART. 24 E 26 DA LEI 8666/93
Base legal: Art. 24. Inciso IV e art. 26 Da lei 8666/93.
Responsáveis:
Identificação: Identificação- RAQUEL FERREIRA MAGESTE
LESSA
Conduta / Nexo: Omissão, culposa por não ter o responsável
querido produzir o resultado, mas deveria ter avisado expressamente
à PMS que por ter o prazo exíguo poderia não haver tempo para
execução do objeto.
Identificação: ROBERTO MANNATO VALENTIN
Conduta / Nexo - Omissão, culposa por não ter o responsável
querido produzir o resultado. O administrador deveria, ao tomar
conhecimento de que a empresa não estava cumprindo o contrato,
avisar expressamente tanto a PMS quanto ao Secretário responsável
pela pasta, à qual o IDURB está subordinado, para que se tomasse
uma decisão conjunta.
Identificação: HELENA ZORZAL NODARI
Conduta / Nexo- Omissão, culposa por não ter o responsável
querido produzir o resultado, porém acatou sem questionamento
e sem alertar seus superiores hierárquicos a possibilidade de
ocorrência de problemas com a empresa, uma vez que um contrato
emergencial destina-se exclusivamente a sanar ou evitar situação
de risco iminente.
No presente caso, ao analisar ITC 05766/2015-2, confeccionada
pelo NEC, percebe-se que após minuciosa análise esta unidade
técnica chega à seguinte conclusão a respeito deste item:
[...]
Não há como se negar a situação emergencial vivida pela
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quase totalidade do Estado do Espírito Santo em decorrência
das chuvas de dezembro de 2013.
Os danos causados pela chuva de dezembro de 2013 ao
Município da Serra podem ser verificados no “Formulário
de Informações do Desastre – FIDE”, juntado às fls. 26/33.
Percebe-se à fl. 28 dos autos que 196 habitações foram
destruídas e 300 foram danificadas.
Colaciona-se, a seguir, o didático acórdão do TCU que trata da
análise a ser feita no julgamento da licitude ou não da contratação
emergencial fulcrada no inciso IV do artigo 24 da Lei 8.666/93:
“Acórdão: 1138/2011 - Plenário
Data da Sessão: 04/05/2011
Relator: UBIRATAN AGUIAR
Colegiado: Plenário
Área: CONTRATAÇÃO DIRETA
Tema: Dispensabilidade de licitação
Subtema: Emergência ou calamidade pública (IV)
Assunto: Responsabilidade do agente público
Enunciado:
A contratação emergencial se dá em função da essencialidade do
serviço ou bem que se pretende adquirir, pouco importando os
motivos que tornam imperativa a imediata contratação. Na análise
de contratações emergenciais não se deve buscar a causa da
emergência, mas os efeitos advindos de sua não realização.
Excerto:
[VOTO]
5. Inicio pela afirmativa de que a emergência não poderia ser
alegada porque motivada por omissão da própria Chesf. Essa tese
não pode prosperar. Na verdade, há que se separar a ausência
de planejamento da contratação emergencial propriamente dita,
tratando-as como questões distintas.
6. A contratação emergencial se dá em função da
essencialidade do serviço ou bem que se pretende adquirir,
pouco importando os motivos que tornam imperativa a
imediata contratação. Na análise de contratações emergenciais
não se deve buscar a causa da emergência, mas os efeitos advindos
de sua não realização. A partir dessa verificação de efeitos, sopesase a imperatividade da contratação emergencial e avalia-se a
pertinência da aplicação, pelo administrador, da excepcionalidade
permitida pelo art. 24, IV, da Lei de Licitações.
7. Exemplificando esse ponto com uma situação extrema, imaginese que a falta de planejamento de algum gestor conduza à ausência
de medicamentos em determinado hospital. Poderá o hospital deixar
de adquirir os medicamentos, em caráter emergencial, porque
decorreu de omissão da própria entidade? Evidente que não.
8. Essa questão foi suficientemente tratada nos autos do TC
019.365/1995-0, quando o Plenário prolatou a Decisão n° 138/98.
No voto condutor, o relator relativizou a tese constante da Decisão
n° 347/94 - Plenário, invocada pela unidade técnica nestes autos.
O posicionamento constante da Decisão n° 138/98 foi reiterado
pelo Acórdão n° 1876/2007 - Plenário, ao tratar de recurso de
reconsideração constante do TC-008.403/1999-6[...]
10. No caso concreto tratado nestes autos, poder-se-ia discutir acerca
de eventual incúria dos administradores para efeito de imputação
de multa por eventual delonga na realização do procedimento
licitatório que se fazia necessário. Tal discussão, contudo, não foi
levada a efeito pelos pareceres e, ainda que o fizéssemos neste
momento e viéssemos a entendê-la presente, seria forçoso abrirse nova oportunidade de contraditório para manifestação dos
responsáveis acerca dessa questão específica porque, conforme
mencionou o voto condutor do já referido Acórdão n° 1876/2007
- Plenário, “não se pode falar genericamente da existência de
inércia administrativa e, com base nesse argumento, atribuir ônus
a determinado agente público. A incúria, enquanto comportamento
que conduz à responsabilização, possui natureza personalíssima e
torna necessária a correta identificação de seus causadores”.
[...]
18. Considero perfeito o entendimento de que a exceção
prevista no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 não deve ser
baseada em hipóteses, mas em casos concretos com os
quais os requisitos legais devem ser confrontados.
19. Consoante argumentado pelos responsáveis em suas razões de
justificativa, a contratação emergencial se caracterizou sobretudo
pela necessidade de não interrupção dos serviços de publicidade de
utilidade pública que, conforme verifiquei no documento intitulado
“Projeto Básico Serviços de Propaganda e Publicidade - 2007”, é
definida como uma área que “está relacionada com a divulgação
de serviços que tenham como objetivo informar, orientar, avisar,
prevenir ou alertar segmento ou toda a população para adotar
comportamentos que lhe tragam benefícios sociais, visando à
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melhoria em sua qualidade de vida”. Ainda no referido Plano verifico
que a principal atividade prevista na área de utilidade pública era
a Campanha de Prevenção de Queimadas, sob a descrição de
que “incêndios em canaviais existentes sob linhas de transmissão
da Chesf têm provocado, no período da colheita, interrupção no
fornecimento de energia elétrica, principalmente em Pernambuco e
Alagoas. A campanha que a Chesf vem fazendo nas últimas décadas,
através de emissoras de rádio e televisão, contribui decisivamente
para a redução dos desligamentos”.
[...]
22. Tais desligamentos trazem inequívoco prejuízo à Chesf e aos
beneficiários do fornecimento da energia, caracterizando a existência
de “situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares”.
23. Compreendo que a Chesf se encontrava, portanto, diante de
situação que autorizava a utilização da excepcionalidade prevista
no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93.
24. É certo, contudo, que o escopo da contratação poderia ter
sido menor, restringindo-se às ações de utilidade pública, o
que não ocorreu. No entanto, verificando a execução das ações
contratadas, constata-se que, do contrato assinado, no valor de R$
994.232,11, somente foram executados R$ 495.174,70, sendo R$
412.619,90 destinados à campanha contra queimadas, conforme
atestam os relatórios de faturamento mensais juntados aos autos
(fls. 148/159, Anexo 1). Pode-se dizer, portanto, que 83,92% da
execução contratual foram destinados ao fim precípuo de atender à
situação emergencial que conduziu à aludida contratação.
25. Considero, portanto, que em seu cômputo geral a contratação
foi destinada ao cumprimento dos objetivos institucionais que a
motivaram.
[ACÓRDÃO]
9.1. conhecer a presente representação, com fundamento no
art. 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU para, no mérito,
considerá-la improcedente; (destacou-se)
O que se tem que verificar, portanto, no caso em tela é se a
contratação emergencial para a construção de 40 unidades
habitacionais era a via adequada e efetiva para eliminar
iminente risco de dano ou de comprometimento da segurança
de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares.
Ou seja, deve-se verificar se, apesar da situação emergencial
causada pelas chuvas de dezembro de 2013, era emergencial
a contratação de empresa para construir 40 casas para os
desabrigados. Ou se, não sendo feita essa contratação, não haveria
risco à segurança dessas famílias desabrigadas.
Assim, a princípio, apesar de parecer fácil, a resposta a
esta questão não é tão simples assim. Isto porque, como
informado no requerimento SEHAB Nº 025/2014 (fls.
16/18), o Município havia inserido, de forma emergencial
e provisória, 230 famílias no programa de aluguel social
emergencial.
Com essa informação, poderia se entender que o
recebimento do aluguel social pelas famílias desabrigadas
eliminaria o risco de comprometimento da segurança
das pessoas, afastando a possibilidade de utilizar a regra
do artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, para respaldar a
contratação emergencial para a construção das 40 unidades
habitacionais.
Entretanto, é notório que muitas famílias, em situações
como a ocorrida em Dezembro de 2013 no Estado do Espírito
Santo, insistem em não abandonar suas residências sem que
tenham uma garantia do Governo de que receberão outras
moradias em troca daquelas comprometidas pelo desastre
ambiental. Inclusive, temos casos em que verdadeiras
catástrofes aconteceram, com perda de várias vidas, em
razão da não desocupação de imóveis em áreas de risco.
E, mesmo recebendo o aluguel social, muitas dessas famílias
não conseguem alugar outro imóvel, dado o baixo valor do
benefício (R$ 400,00, conforme documento 01 desta ITC).
Assim, não se mostra razoável não considerar emergencial
a contratação de empresa para a construção de 40 unidades
habitacionais, posto que a inércia da Administração colocaria
em risco a segurança das famílias desabrigadas.
Ademais, deve ser considerado no presente caso que era impossível
prever que a empresa contratada não cumpriria o contrato,
pois a mesma comprovou sua habilitação técnica no processo
administrativo de contratação, como se pode observar nos
documentos de fls. 385/394, bem como apresentou cronograma
físico-financeiro compatível com o prazo de execução emergencial,
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conforme documentos de fls. 396/397.
Verifica-se dos autos, também, que a contratação foi respaldada
por pareceres técnicos e jurídico favoráveis (às fls. 61/70), bem
como que a Administração do IDURB não efetuou nenhum
pagamento à Contratada e adotou contra ela todas as
medidas legais e contratuais cabíveis, tais como imposição
de multas e aplicação de penas de suspensão temporária de
participação de licitação e impedimento de contratar com
a Administração Pública Estadual, Direta ou Indireta, por
prazo não superior a dois anos, conforme se vê no documento
de fls. 281/287.
Diante do exposto, opina-se pelo afastamento da irregularidade.
Conforme se pode depreender do Parecer 01932/2014-4, o
Ministério Público de Contas corrobora o entendimento alcançado
pela área técnica no sentido de que a suposta irregularidade foi
devidamente justificada pelos responsáveis aos quais se imputou a
violação do art. 24 da Lei 8.666/1993. Nessa toada, em consonância
com o conteúdo externado em tais manifestações, afasto a presente
irregularidade.
2.3. DA CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA
Base legal: art. 24, inciso IV e art. 26 da Lei 8.666/93.
Responsável: PAULIER STORCH VASCONCELOS
Omissão, culposa por não ter o responsável querido produzir o
resultado, porém tecnicamente não abordou de forma categórica a
possibilidade de a empresa provavelmente não executar o contrato,
uma vez que a mesma além de não ser a fabricante dos painéis em
PVC, também não tinha demonstrado experiência anterior nesse
tipo de construção com o prazo e com o preço que foi contratada.
Também acerca deste ponto, a área técnica se manifesta de modo
bastante elucidativo e coerente com o entendimento explicitado no
item 2.1 desta decisão, o qual encampei. De acordo com a área
técnica, por meio da ITC 05766/2015-2:
Em que pesem as considerações feitas no RA-O 106/2014,
entende-se que houve justificativa suficiente no processo
administrativo 65270231 do IDURB para a contratação
emergencial da empresa MS Construtora, para a construção
de 40 unidades habitacionais no município da Serra.
Verifica-se às fls. 16/36 dos autos que os primeiros documentos
juntados ao processo administrativo do IDURB foram: 1) o
requerimento SEHAB Nº 025/201 justificando o pedido de construção
de 119 unidades habitacionais, em caráter emergencial, devido aos
efeitos das chuvas de dezembro de 2013; 2) o Decreto Municipal
3457, de 21/12/2013, que declarou situação de emergência
no município da Serra; 3) a Declaração Municipal de Atuação
Emergencial; 4) o Formulário de Informações do Desastre – FIDE;
5) e o Parecer Técnico 001/2013 da Coordenadoria Municipal de
Defesa Civil.
Tais documentos comprovaram a existência de 196 unidades
habitacionais destruídas e de 300 unidades habitacionais
danificadas, fato que justificava a contratação emergencial
para a construção de novas unidades habitacionais às
famílias de baixa renda desabrigadas, como já ressaltado
no subitem 3.1 desta ITC, na análise feita à irregularidade
anterior.
De outro pórtico, o fato de a empresa não fabricar as
placas de concreto PVC não leva à conclusão de que ela
não teria condições financeiras de concluir a obra, pois as
construtoras, geralmente, não fabricam os materiais de
construção empregados nas obras.
Quanto à experiência da MS Construtora na execução
de objetos similares ao contratado com o IDURB, já foi
ressaltado na análise à irregularidade descrita no subitem
3.1 desta ITC que referida empresa apresentou, no processo
administrativo de contratação, documentação suficiente a
comprovar sua habilitação técnica, como se pode conferir às
fls. 385/394.
No tocante à capacidade financeira para arcar com as
despesas da obra, oportuno ressaltar que a Contratada
prestou garantia de 5% do valor do contrato, como se vê
à fl. 214, sendo oportuno observar que os pagamentos
à empresa seriam feitos em 03 etapas, de acordo com
o cronograma físico-financeiro, conforme se observa na
cláusula 5.2 do contrato (fl. 212). Ou seja, a Contratada não
receberia sua contraprestação apenas depois da entrega
das 40 unidades habitacionais, como afirmou o RA-O e, por
isto, não precisaria arcar com o custo total das 40 unidades
habitacionais para somente depois da entrega das mesmas
receber o valor contratualmente estabelecido.
Dessa forma, no ato da contratação, não havia motivos para
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os Responsáveis terem receio de que a Contratada não fosse
cumprir o contrato.
Diante do exposto, opina-se pelo afastamento da irregularidade.
Mais uma vez, o Ministério Público de Contas acompanhou o
posicionamento da área técnica acerca da suposta irregularidade,
ora tratada. De fato, em consonância com tais posicionamentos
entendo que foi suficiente a justificativa apresentada pelo
responsável no processo administrativo 65270231 do IDURB acerca
da contratação emergencial da empresa MS Construtora para a
construção de 40 unidades habitacionais no município de Serra,
motivo pelo qual entendo pelo afastamento desta irregularidade.
3. DECISÃO
Diante do exposto, em consonância com o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO nos seguintes
termos:
a) Pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Sr.
Roberto Mannato Valentim, nos termos do item 2.1.1 desta decisão,
pela consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, em
relação a sua pessoa, com fulcro no artigo 70 da LCE 621/2012 –
LOTCEES c/c o artigo 485, VI, do CPC;
b) Pela rejeição da preliminar inexistência de nexo causal
entre as condutas narradas no RA-O 106/2014, arguida pelos
responsáveis Raquel Ferreira Mageste Lessa, Helena Zorzal Nodari
e Paulier Storch Vasconcelos, nos termos delineados no item 2.2.2
desta decisão;
c) Pelo afastamento das seguintes irregularidades, referentes
aos itens:
- Contratação irregular de dispensa de licitação por não se tratar de
caso que se enquadre nas hipóteses do art. 24 e 26 da Lei 8666/93.
Base legal: art. 24. Inciso, IV e art. 26 da lei 8666/93;
- Contratação irregular de dispensa de licitação sem a devida
justificativa. Base legal: art. 24, inciso, IV e art. 26 da Lei 8.666/93.
d) Pelo acolhimento das razões de justificativa apresentadas
pelos responsáveis Raquel Ferreira Mageste Lessa, Helena Zorzal
Nodari, no que diz respeito ao item 2.2 desta decisão;
e) Pelo acolhimento das razões de justificativa apresentadas
pelo Sr. Paulier Storch Vasconcelos, no que diz respeito ao item 2.3
desta decisão;
f) Pela recomendação para que a atual Administração do IDURB,
em futuras contratações diretas, exija do prestador escolhido a
demonstração – através de índices de liquidez corrente, de liquidez
geral e de endividamento – de sua capacidade financeira com vistas
aos compromissos que terá que assumir caso seja contratado, na
forma preconizada no artigo 31, §§ 1º e 5º, da Lei 8.666/93;
g) Seja dada ciência aos responsáveis do teor da decisão final
proferida.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivemse os autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n°
261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC10015/2014, ACORDAM os srs. conselheiros da Segunda Câmara
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão
realizada no dia cinco de outubro de dois mil e dezesseis, à
unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges:
1. Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Sr. Roberto
Mannato Valentim, nos termos do item 2.1.1 do voto do relator, e
pela consequente extinção do feito, sem resolução de mérito,
com fulcro no artigo 70 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
c/c o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil;
2. Rejeitar a preliminar de inexistência de nexo causal
entre as condutas narradas no RA-O 106/2014, arguida pelos
responsáveis Raquel Ferreira Mageste Lessa, Helena Zorzal Nodari
e Paulier Storch Vasconcelos, nos termos delineados no item 2.2.2
do voto do relator;
3. Afastar as seguintes irregularidades, referentes aos itens:
- Contratação irregular de dispensa de licitação por não se tratar de
caso que se enquadre nas hipóteses do art. 24 e 26 da Lei 8666/93.
Base legal: art. 24. Inciso, IV e art. 26 da lei 8666/93;
- Contratação irregular de dispensa de licitação sem a devida
justificativa. Base legal: art. 24, inciso, IV e art. 26 da Lei 8.666/93.
4. Acolher as razões de justificativa apresentadas pelos
responsáveis Raquel Ferreira Mageste Lessa, Helena Zorzal Nodari,
no que diz respeito ao item 2.2 do voto do relator, e acolher as
razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Paulier Storch
Vasconcelos, no que diz respeito ao item 2.3 do voto do relator;
5. Recomendar à atual Administração do IDURB, para que,
em futuras contratações diretas, exija do prestador escolhido a
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demonstração – através de índices de liquidez corrente, de liquidez
geral e de endividamento – de sua capacidade financeira, com vistas
aos compromissos que terá que assumir caso seja contratado, na
forma preconizada no artigo 31, §§ 1º e 5º, da Lei nº 8.666/93;
6. Dar ciência aos responsáveis do teor da decisão final proferida;
7. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio
Almeida Pimentel e Domingos Augusto Taufner. Presente, ainda, o
Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas
em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 5 de outubro 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
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-078/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3896/2015 (APENSOS: TC-589/2014 E TC590/2014)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO
SUL
ASSUNTO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - FLÁVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – 1) APROVAÇÃO – 2) RECOMENDAÇÃO – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
1.
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente
ao exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul,
sob a responsabilidade da Senhora Flávia Roberta Cysne de Novaes
Leite, Prefeita Municipal.
A 5ª. Secretaria de Controle Externo, por meio do Relatório Técnico
Contábil – RTC nº. 6/2016, (fls. 09-37) e da Instrução Técnica
Inicial ITI 19/2016 (fl. 38) sugeriu a citação da responsável em
razão das seguintes irregularidades:
Tabela 1
Considerando Instrução Técnica Inicial– ITI 19/2016, foi proferida
a Decisão Monocrática – DECM 66/2016, determinando a citação da
Sra. Flávia Roberta Cysne de Novaes Leite.
Devidamente citada, a responsável apresentou suas justificativas
(fls. 48/134), conforme documentos protocolizados neste Tribunal
de Contas. Posteriormente, os autos foram encaminhados à
Secretaria de Controle Externo de Contas que, após analisar as
justificativas apresentadas pela Responsável, opinou através da
Instrução Técnica Conclusiva 01507/2016-5 (fls. 160/175), pela
emissão de PARECER PRÉVIO, recomendando a APROVAÇÃO
DAS CONTAS da Sra. Flávia Roberta Cysne de Novaes Leite,
Prefeita Municipal de Mimoso do Sul durante o exercício de 2014.
O Parquet de Contas acompanhou o mesmo entendimento,
conforme parecer de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio
da Silva (fls. 179).
Consta às fls. 49, pedido de direito à sustentação oral na ocasião da
sessão de julgamento das contas.
Em síntese, é o relatório.
2.
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
da PREFEITURA DE MIMOSO DO SUL, referente ao exercício de
2014, portanto, estamos a apreciar as “Contas de Governo”.
Verifico que o feito encontra-se devidamente instruído. Observaramse todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim,
aptidão ao julgamento de mérito em atendimento aos princípios
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório.
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A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas federais
relativas à “fiscalização” de competências do Tribunal de Contas
da União, fazendo distinção entre apreciar e emitir parecer prévio
sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas
pelo Legislativo (art. 71, I) e a de julgar as contas dos demais
administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário (art. 71, II).
Tais normas são aplicadas também aos Tribunais de Contas dos
Estados, conforme dispõe o artigo 75, do mesmo diploma legal.
Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas em
questão, para fins de emissão de parecer prévio, objetivando dar
embasamento ao Poder Legislativo Municipal, competente para
julgar as contas em questão.
Em que pese a brilhante manifestação da área técnica e o r. parecer
do Ministério Público Especial de Contas, tornam-se necessárias
algumas considerações, no intuito de fornecer ao Poder Legislativo
Municipal, informações que lhes deem plenas condições de
julgamento das contas do Município de Mimoso de Sul.
1.
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
1.
Previsão da receita e fixação da despesa
A Lei Orçamentária Anual nº 2.109/2013 do Município de Mimoso
do Sul estimou a Receita e fixou a Despesa em R$ 59.950.000,00
(cinquenta e nove milhões novecentos e cinquenta mil reais),
respectivamente, para o exercício de 2014.
2.
Créditos adicionais
Admitiu-se a abertura de créditos adicionais suplementares, com
previsão expressa na Lei Orçamentária Anual LOA nº 2.109/2013
do Município de Mimoso do Sul, limitados a 50% (trinta por cento)
do valor total do orçamento, o que equivale a R$ 29.975.000,00
(vinte nove milhões novecentos e setenta e cinco mil reais).
Observa-se da Tabela 4 (fl. 15) que, ao longo do exercício de 2014,
houve abertura de créditos adicionais suplementares e especiais,
totalizando o montante de R$ R$30.497.341,34 (trinta milhões
quatrocentos e noventa e sete mil trezentos e quarenta e um
reais e trinta e quatro centavos).
Constata-se que houve uma elevação na autorização das despesas,
conforme detalhado na Tabela 05 (fls. 15), do montante de R$
5.519.638,72 (cinco milhões quinhentos e dezenove mil seiscentos
e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), resultando numa
despesa total autorizada de R$ 65.496.638,72 (sessenta e
cinco milhões quatrocentos e noventa e seis mil seiscentos
e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), o que leva a
concluir que o Município de Mimoso do Sul cumpriu o previsto na
LOA, pois os créditos abertos se sujeitaram ao limite estabelecido.
3.
Irregularidade: Inadequação de Lei para
autorização de abertura de créditos adicionais especiais
Foi constatado pela área técnica, através da análise do
demonstrativo de créditos adicionais, indicativo de irregularidade,
a saber, utilização da Lei Orçamentária (Lei municipal 2.109/2013)
para autorizar abertura de créditos adicionais especiais, nos
montantes de R$850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil
reais) e R$730.059,24 (setecentos e trinta mil cinquenta e
nove reais e vinte e quatro centavos), utilizando-se recursos
provenientes de anulação de dotação e recursos de convênios,
respectivamente.
Sendo oportunizada a responsável a apresentação de justificativas
quanto a tal questão, esta esclareceu que, na verdade, os créditos
adicionais abertos com base na LOA seriam suplementações às
dotações já consignadas no orçamento original. Contudo, por um
equívoco no registro contábil, relativo ao cadastro dos referidos
créditos adicionais suplementares, a natureza destes foi cadastrada,
erroneamente, como “especial”. A documentação que dá suporte
para esta justificativa foi acostada às folhas 62/67.
Diante dos documentos apresentados, a SecexContas entendeu
que as dotações orçamentárias que foram reforçadas estavam,
efetivamente, computadas no orçamento inicial, opinando pelo
afastamento dessa irregularidade, entendimento com o qual me
coaduno.
De fato, a irregularidade detectada foi saneada, conforme se
depreende dos documentos apresentados, pois as dotações
orçamentárias e os valores correspondentes aos créditos adicionais
apontados neste item constavam da LOA. Portanto, saneada a
irregularidade apontada no presente item.
2.
EXECUÇÃO FINANCEIRA
O Balanço Financeiro demonstra os ingressos e dispêndios
orçamentários, bem como as movimentações de natureza extraorçamentárias, conjugadas com as disponibilidades financeiras
provenientes do exercício imediatamente anterior e os saldos que
se transferem para o exercício seguinte, conforme estabelece o art.
103 da Lei 4.320/64.
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A Tabela 07 (fl. 16) traz, de forma sintética, o balanço financeiro
positivo/superavitário obtido pelo Município de Mimoso do Sul,
no exercício de 2014, em R$10.730.328,75 (dez milhões
setecentos e trinta mil trezentos e vinte e oito reais e setenta
e cinco centavos), como saldo para o exercício seguinte.
2.2.1 Irregularidade: Não conformidade no saldo disponível
consolidado entre o inicial de 2014 e o final de 2013 (Item
5.1 do RTC 6/2016).
Outro apontamento de irregularidade constatado pela 5ª Secretaria
de Controle Externo, refere-se à divergência decorrente do Balanço
Financeiro de 2014 (BALFIN) que apresenta saldo inicial do
disponível incompatível com o saldo final de 2013.
A responsável informa que houve erro no saldo final do exercício de
2013, evidenciado no Balanço Financeiro do Instituto de Previdência
do município. Assim, ao se computar o valor não evidenciado
anteriormente, a divergência desapareceria. Para corroborar tal
justificativa, acostou aos autos o balanço financeiro do Instituto
Próprio de Previdência Municipal.
O saldo final do disponível do Instituto de Previdência passou
para R$1.499.053,07 (um milhão quatrocentos e noventa e
nove mil cinquenta e três reais e sete centavos), que estava
devidamente contabilizado na prestação de contas do Instituto,
exercício financeiro de 2014.
Após análise dos documentos acostados aos autos, a área técnica
entendeu que a responsável logrou êxito em justificar o indicativo
de irregularidade, considerando-a sanada, o que encampo
integralmente, dispensando-se mais delongas quanto a tal questão,
diante das justificativas e documentos apresentados.
3.
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 Mimoso do Sul, no
exercício de 2014, a Tabela 8 (fls. 17) atesta que o resultado das
variações patrimoniais refletiu positivamente no patrimônio ente.
O resultado patrimonial do exercício de 2014 é a diferença entre
as variações patrimoniais ativas e as passivas orçamentárias e
extraorçamentárias, e representa as alterações patrimoniais do
exercício, e corresponde, em reais, a R$4.583.371,42 (quatro
milhões quinhentos e oitenta e três mil reais trezentos e
setenta e um quarenta e dois centavos).
Insta registra, oportunamente, nota feita pela área técnica no RTC
06/2016, concernente à ausência de registro das participações
nos Consórcios Públicos dos quais o ente é membro, sugerindo
recomendação ao responsável nesse sentido.
Tenho que tal ponto é relevante e merece atenção para que sejam
feitos os devidos registros nos próximos exercícios, razão pela qual
acolho a sugestão de recomendação.
2.3.1 Irregularidade: Desequilíbrio evidenciado no balanço
patrimonial entre ativo e passivo (Item 6.1 do RTC 6/2016).
Verificou o Corpo Técnico desta Corte, um desequilíbrio entre
as contas de ativo e passivo de - R$425.026,40 (NBCT 16.6
– DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS), o que indica que o balanço
patrimonial consolidado do município não está em conformidade
com as normas contábeis.
Também foi observado que o resultado patrimonial registrado no
Balanço Patrimonial diverge do valor informado na Demonstração
das Variações Patrimoniais em R$425.026,40.
A gestora, em suas justificativas, esclareceu que Patrimônio Líquido
consolidado do município não apresentou o mesmo resultado do
exercício, apurado no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, em
razão de uma inconsistência no encerramento automático realizado
pelo sistema contábil. Encaminhou cópia do Balanço Patrimonial
do Exercício de 2014 com a correção, feita automaticamente pelo
sistema contábil.
Analisando tais esclarecimentos e documentos apresentados,
constatou a área técnica que a divergência foi esclarecida, pois o
Demonstrativo das Variações Patrimoniais apresenta um superávit
de R$4.583.371,42 (quatro milhões quinhentos e oitenta e três mil
trezentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos), valor
este devidamente contabilizado no Balanço Patrimonial do exercício
de 2014, estando sanada a irregularidade.
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Da análise dos documentos, acompanhados dos esclarecimentos
apresentados pela gestora, acolho a sugestão dos técnicos
desta corte, para afastar esta irregularidade, uma vez que a
divergência foi devidamente esclarecida, não mais existindo.
2.3.2 Irregularidade: Divergência na consolidação do passivo
financeiro (Item 6.2.1 do RTC 6/2016)
A área técnica detectou uma divergência referente ao somatório
dos passivos financeiros das unidades gestoras do município de
Mimoso do Sul que não condiz com o valor consolidado no Balanço
do município.
Objetivando justificar esta irregularidade, a gestora esclarece que
tal divergência se deu pelo fato de que o SAAE – Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Mimoso do Sul apresentou o Passivo Financeiro
de forma equivocada, sem contemplar a movimentação da conta
contábil n.º “631710000 – Restos a Pagar não processados a
Liquidar Inscritos no Exercício” no valor de R$ 49.844,05 (quarenta
e nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos),
ou seja, não contabilizou os restos a pagar não processados, no
valor referido. Juntou documentação do Balanço Patrimonial do
SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mimoso do Sul
consolidado no balanço geral do município e o Balanço Patrimonial
apresentado pela autarquia municipal ao TCEES, bem como o
Balancete de Verificação, evidenciando a divergência em questão.
Diante dos documentos e esclarecimentos prestados, aa área
técnica verificou que os valores dos restos a pagar não processados,
que ocasionavam a divergência, constam evidenciados no Balanço
Patrimonial e no Balancete de Verificação, estando, portando,
sanada a inconsistência apontada. De fato, verifico que foram
realizados os acertos e com base nos novos documentos não mais
persisti a divergência, razão pela qual afasto tal apontamento de
irregularidade.
4.
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 12 (fl. 20), o total da Despesa com
Pessoal (Consolidado Executivo e Legislativo) de R$28.857.642,29
corresponde a 52,60% da Receita Corrente Líquida de
R$54.865.326,46.
Resta demonstrado o cumprimento dos limites estabelecidos pela
Lei de Responsabilidade Fiscal (LCP 101/2000), para despesa total
com pessoal do município de Mimoso do Sul (Poder Executivo e
Poder Legislativo).
2.
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 13 (fls. 21), observa-se que, o Município de Mimoso do
Sul apresentou um nível de endividamento na ordem de 9,71%
da receita corrente líquida, não ultrapassando o limite estabelecido
pela legislação.
3.
Operações e crédito e concessão de
garantias
Segundo o 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,
por sua vez, são definidas pela LRF como operações de crédito
destinadas a atender insuficiência de caixa durante o exercício
financeiro.
De acordo com as tabelas 14, 15 e 16 do RTC 06/2016 (fl. 21),
verificou-se que
os limites de contratação de operação de créditos previstos em
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Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida)
e no art. 167 da Constituição da República foram obedecidos
durante o exercício, bem como não houve concessão de garantias
ou recebimento de contra garantias.
5.
GESTÃO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
1.
Aplicação de Recursos na Manutenção e
no Desenvolvimento do Ensino – MDE e no FUNDEB
A Carta Magna, em seu art. 212, estabelece que “os Municípios
aplicarão vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante
de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino”.
A Tabela 17 (fl. 23) demonstra a receita resultante de impostos
e transferências arrecadados pelo Município de Mimoso do Sul em
2014, considerada pelo Corpo Técnico como base de cálculo para
aplicação de recursos na MDE. Senão vejamos:
Tabela 2
Pelos valores apresentados na tabela acima, resta claro o
cumprimento do art. 212 da CRFB/88, com a aplicação de 35,62%
em MDE.
Quanto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB,
instituído pela Emenda Constitucional nº. 53/2006, e regulamentado
pela Lei nº. 11.494/2007, os Municípios devem utilizar os recursos
provenientes desse fundo na educação infantil e no ensino
fundamental.
É cediço que dos recursos provenientes do FUNDEB, 60% no
mínimo, deve ser destinado para o pagamento dos profissionais
do magistério. O município de Mimoso do Sul, conforme se
constata da tabela 18 (fl. 23), destinou 120,44% das receitas
recebidas do FUNDEB para remuneração dos profissionais
do magistério, o que evidencia o cumprimento dos percentuais
mínimos estabelecidos em Lei.
2.
Aplicação de Recursos em Ações e
Serviços Públicos de Saúde
A Constituição Federal e a legislação complementar estabelecem que
os municípios devem aplicar em ações e serviços públicos de saúde
o valor mínimo correspondente a 15% do produto da arrecadação
dos impostos, incluindo a proveniente de transferências.
Dito isso, observa-se da Tabela 19 (fl. 24) que o município de
Mimoso do Sul aplicou em ações e serviços públicos de saúde, no
exercício de 2014, R$ 7.543.753,50 (sete milhões quinhentos
e quarenta e três mil setecentos e cinquenta e três reais e
cinquenta centavos), correspondendo a 23,49 % das receitas
de impostos e transferências, superando, assim, o limite de 15%,
cumprindo o mandamento constitucional.
2.5.3 Irregularidade: Contas de receita com títulos genéricos.
Da análise do Balancete da Receita Orçamentária (Balexo), a
área técnica verificou registro de receitas com descrição genérica,
dificultando a correta identificação dos recursos recebidos.
Para esclarecer tal ponto, a gestora encaminhou cópia da listagem
analítica das contas objeto da citação (fls. 131/134), possibilitando
averiguar toda a movimentação ocorrida nas contas em questão.
Com base nos citados documentos, entendeu a área técnica que
a inconsistência foi sanada, uma vez que, diante das listagens
analíticas, pôde-se conhecer com certa precisão as receitas
municipais.
Entendo pertinente a conclusão do corpo técnica, sendo os
documentos apresentados suficientes a afastar esta irregularidade,
uma vez que as informações das receitas que ingressaram nas
citadas contas, não estão mais obscuras.
6.
TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER
LEGISLATIVO
A Despesa total do Poder Legislativo, pelo Artigo 29-A, da
Constituição Federal, não deve ultrapassar os percentuais relativos
ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no
§ 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizados
no exercício anterior.
No caso do município de Mimoso do Sul, o limite máximo a ser
observado é de 7% (sete por cento). Destarte, o Poder Executivo
é impedido de repassar ao Legislativo, em recursos, montante
superior a esse limite.
No exercício ora apreciado, houve cumprimento do mandamento
constitucional, posto que não excedeu o valor máximo permitido,
tendo sido transferido a Câmara, a título de duodécimo, o total
de R$ 2.122.449,36 (dois milhões cento e vinte e dois
mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e seis
centavos), dados que podem ser acompanhados com o auxilio da
Tabela 20, fl. 25.
DECISÃO
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da Área
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Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO para que este Plenário
emita PARECER PRÉVIO, com fulcro no artigo 76, “caput”, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012, recomendando ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO das contas da Prefeitura Municipal de
Mimoso do Sul, referente ao exercício de 2014, de responsabilidade
da Senhora Flávia Roberta Cysne de Novaes Leite, na forma do
art. 132, I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Voto ainda, para que seja encaminhada a gestora, a seguinte
RECOMENDAÇÃO:
- seja realizada a contabilização das participações em consórcios
públicos, nos termos do art. 13 da Portaria STN 72/2012.
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado,
arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3896/2015,
RESOLVEM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia cinco de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Emitir parecer prévio, com fulcro no artigo 76, caput, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012, recomendando ao Legislativo
Municipal de Mimoso do Sul a aprovação das contas da Prefeitura
Municipal de Mimoso do Sul, referente ao exercício de 2014, sob a
responsabilidade da senhora Flávia Roberta Cysne de Novaes Leite,
na forma do art. 132, do Regimento Interno deste Tribunal;
2. Recomendar à gestora que realize a contabilização das
participações em consórcios públicos, nos termos do art. 13 da
Portaria STN 72/2012;
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, Domingos
Augusto Taufner, relator, e José Antônio Almeida Pimentel. 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, 5 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador especial de contas em substituição ao
procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
PARECER PRÉVIO TC-079/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-5578/2015 (APENSOS: TC-1208/2014 E TC1214/2014)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - AGMAIR ARAÚJO NASCIMENTO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – APROVAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual
apresentada por Agmair Araújo Nascimento, prefeito de Pancas,
exercício de 2014.
Foi assegurado ao prestador o direito ao contraditório e à ampla
defesa, observado, portanto, o devido processo legal (DECM nº
620/2016, fls. 78).
A defesa foi juntada (fls. 85-438) e o processo encaminhado à
Unidade Técnica para análise, o que culminou na Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 04434/2016-6 (fls. 443/461).
Seguindo-se o trâmite regimental, foram os autos encaminhados ao
Ministério Público Especial de contas, cujo representante, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva manifestou-se à fl.469.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Foram analisados os seguintes indícios de irregularidade:
II.I ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS
INDICANDO COMO BASE LEGAL A LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL - (Item 4.1 do RTC 109/2016)
Base Legal: art. 167, V da Constituição da República, art. 42 da
Lei 4320/64.
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O crédito adicional especial é utilizado para possibilitar a execução
de despesas inexistentes no orçamento original do município, uma
vez que não foi previsto que seria efetuado determinado gasto.
Diante disso cria-se um crédito especial, incluindo a verba no
orçamento vigente.
Desta forma observa-se a impossibilidade de haver abertura
de créditos adicionais especiais, tendo como base, a própria lei
orçamentária. A própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o
exercício de 2014, assim determina em seu artigo 37:
Art. 37 - Durante a execução orçamentária de 2014, se o Poder
Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos
projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das
Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se
enquadre nas prioridades para o exercício de 2014 (art. 167, I da
Constituição Federal). (grifo nosso)
Entretanto, de acordo com relação de créditos adicionais - DEMCAD
foram abertos R$ 5.318.892,90 de créditos adicionais especiais
tendo como fundamento a LOA, motivo pelo qual foi sugerida a
citação do Prefeito para justificar-se, apresentando documentação
comprobatória de suas alegações.
O defendente alega que a inconsistência apontada originou-se de
falha na elaboração do DEMCAD. Conforme informa, o sistema
informatizado contratado pela prefeitura não ajustou o relatório de
créditos adicionais de acordo com os padrões exigidos no Anexo
14 da IN 28/13. Em função disso, os técnicos tiveram que gerar
relatório no sistema e transcrevê-lo para a planilha eletrônica de
acordo com os padrões exigidos pelo TCEES. No ato da transcrição
das informações, na coluna referente à lei autorizativa, foi mantida
a lei orçamentária anual por toda a planilha. Encaminhou também
às fls. 101 e 111, os relatórios produzidos pelo sistema e o DEMCAD
ajustado com as informações corretas.
Verificados os argumentos apresentados em conjunto com os
relatórios encaminhados às fls. 101 e 111, foi constatado que a
irregularidade foi saneada.
II.II
ABERTURA
DE
CRÉDITOS
ADICIONAIS
SEM
COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO LEGAL (ITEM 4.2 do RTC
109/16)
Base legal: artigo 167, inciso V, da Constituição Federal de 1988;
artigos 42, e 85, da Lei Federal nº 4.320/1964; artigo 45, parágrafo
2º, da Constituição Estadual.
Da análise das relações de créditos adicionais encaminhadas pelo
jurisdicionado (arquivo 02-23-DEMCAD), verifica-se que foram
abertos créditos adicionais suplementares no montante de R$
16.308.933,04 (dezesseis milhões, trezentos e oito mil, novecentos
e trinta e três reais e quatro centavos), utilizando-se das fontes de
recursos listadas a seguir:
Tabela 06: Fontes para abertura dos créditos adicionais Em R$
1,00
Tabela 1
Conforme mencionado no item 3 deste relatório, a Lei Orçamentária
Anual – LOA do município de Pancas – Lei 1452/2013 permite a
abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 5%
do valor fixado para o Poder Executivo na LOA equivalendo a R$
2.354.712,60.
Assim sendo, considerando que foram abertos R$ 15.769.458,51
(quinze milhões, setecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos
e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos) de créditos
adicionais, ou seja, R$ 13.414.745,91 (treze milhões, quatrocentos
e quatorze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e
um centavos) acima do limite legal, cabe ao gestor responsável
prestar os esclarecimentos que julgar necessários, acompanhados
de demonstrativos e comprovação documental pertinentes.
Somando-se os valores de créditos adicionais abertos mediante
autorização da Lei 1452/13 (LOA), constantes do Relatório de
Créditos Adicionais anexado à fl. 111, alcançamos o montante de
R$ 2.315.462,41. Considerando que o limite autorizado pela LOA
é de R$ 2.354.712,60, concluímos que o município observou a
limitação imposta pela Lei Orçamentária.
Portanto, o município procedeu à abertura de créditos adicionais no
montante de R$ 16.308.933,04, conforme demonstrado no quadro
abaixo, sendo que deste montante, R$ 539.474,53 referem-se a
créditos adicionais extraordinários.
Tabela 2
Fica, portanto, saneada, a inconsistência.
II.III
ABERTURA
DE
CRÉDITOS
ADICIONAIS
EXTRAORDINÁRIOS
SEM
A
DEVIDA
JUSTIFICATIVA
FUNDAMENTADA EM DOCUMENTOS (ITEM 4.3 do RTC
109/16)
Base legal: art. 167, §3º da Constituição da República e art. 41,
III da Lei 4.320/64
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Da análise das relações de créditos adicionais encaminhadas pelo
jurisdicionado (arquivo 02-23-DEMCAD), verifica-se que foram
abertos créditos adicionais extraordinários no montante de R$
539.474,53 (quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta
e quatro reais e cinquenta e três centavos).
A constituição Federal determina em seu artigo 167, § 3º que
“a abertura de crédito extraordinário somente será admitida
para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como
as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade
pública”.
Assim também estabelece a Lei 4320/64 em seu artigo 41, inciso
III, abaixo transcrito:
III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e
imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade
pública.
Valer destacar ainda que, no caso dos créditos extraordinários,
a dispensa de manifestação legislativa prévia justifica-se dada a
urgência requerida. Entretanto, conforme determina o art. 44 da Lei
4320/64, a necessidade de informar o Legislativo imediatamente
após a abertura do crédito extraordinário impede que o Executivo
possa cometer qualquer abuso nessa área, possibilitando os ajustes
necessários.
Sendo assim, considerando que o gestor não apresentou
justificativas devidamente fundamentadas em documentos a fim
de justificar a abertura de créditos extraordinários no exercício, foi
citado o responsável.
O defendente alega que a abertura de crédito extraordinário foi
motivada pela ocorrência de calamidade em meados do mês de
dezembro, no qual ocorreu uma das maiores enchentes da história
do município. Informa que foi declarada Situação de Emergência
nas áreas afetadas pelas inundações, conforme Decreto 5.696 de
19/12/13, devido às fortes e recorrentes chuvas ocorridas entre os
dias 12 e 18 de Dezembro de 2013. Em função disso, foi autorizada
pelo Decreto 5.723/14, a abertura de crédito extraordinário.
Complementando, encaminhou às fls. 120 e 128, cópias dos
Decretos de Situação de emergência e de abertura de crédito
extraordinário.
Com base nos argumentos e documentos apresentados, conclui-se
que a irregularidade foi saneada.
II.IV DIVERGÊNCIA ENTRE AS DESPESAS EMPENHADAS E
LIQUIDADAS APURADAS E EVIDENCIADAS NO BALANÇO
ORÇAMENTÁRIO
E
NO
BALANCETE
DA
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (Item 4.4 do RTC 109/16)
Base legal: art. 85, 89, 91, 93 e102 da Lei 4.320/1964
Ao analisar o Balanço Orçamentário e o Balancete de Execução
Orçamentária, constata-se que o total das despesas empenhadas e
liquidadas evidenciado diverge do apurado com base nos Balanços
das unidades gestoras, conforme ilustrado na tabela seguinte:
Tabela 3
Pelo exposto, considerando que a divergência apontada indica
distorção na consolidação dos dados das demais unidades gestoras,
foi citado o Sr. Agmair Araújo Nascimento, para apresentar as
razões de justificativas que julgar necessárias.
Segundo o defendente, as divergências apontadas tiveram origem
no Balanço Orçamentário e no Balancete de Execução das unidades
gestoras Câmara Municipal e Prefeitura Municipal. Informa que os
balancetes enviados pela Câmara Municipal ao executivo divergem
dos encaminhados ao TCEES. Segundo esclarece, as divergências
apontadas nos valores empenhados e liquidados são relativas
a pagamentos que foram efetuados, mas não evidenciados no
BALEXO, e que não foram consolidados na prefeitura. Informa, em
quadro demonstrativo, os valores não evidenciados:
Tabela 4
Acrescenta que os dados foram consolidados com base nos
Balancetes encaminhados pelo Legislativo. Segundo informa, os
balancetes das unidades gestoras foram emitidos e encaminhados
ao executivo em 26/03/15, sendo consolidados e enviados ao TCEES
dentro do prazo legal. Possivelmente houve no legislativo alguma
alteração posterior ou ajustes com data posterior que não foram
enviados à Prefeitura em tempo hábil para as devidas correções de
registro da consolidação.
Complementa que os ajustes foram efetuados no exercício de 2015
por ocasião da consolidação do Balanço de 2015, permitindo assim
a atualização dos saldos das contas patrimoniais evidenciadas no
Balanço Patrimonial, conforme documento encaminhado em anexo
(fl. 150).
Considerando as alegações apresentadas, bem como os balanços
encaminhados, conclui-se que a inconsistência foi saneada.
II.V ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM RECURSOS
FINANCEIROS CORRESPONDENTES (Item 4.5 do RTC
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109/16)
Base legal: artigo 43, inciso II e § 3º, da Lei Federal 4.320/1964
De acordo com o demonstrativo dos créditos adicionais - arquivo
DEMCAD, foram abertos créditos com base no excesso de
arrecadação no montante de R$ 5.313.695,90 (cinco milhões,
trezentos e treze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa
centavos), entretanto, o aludido excesso efetivamente ocorrido
naquele exercício fora de apenas R$ 793.899,01 (setecentos e
noventa e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e um centavo).
Sendo assim, foram abertos créditos adicionais sem lastro financeiro
no montante de R$ 4.519.796,89 (quatro milhões, quinhentos e
dezenove mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta e nove
centavos).
Pelo exposto, foi citado o gestor responsável para apresentar as
justificativas que julgar necessárias.
O defendente alega que os créditos adicionais foram abertos com
base na arrecadação de suas respectivas fontes de recursos, código
de aplicação e vinculação de gastos. Esclarece que são utilizados
os recursos de convênios não previstos durante a elaboração da
lei orçamentária. Segundo informa, até o exercício de 2012, a
administração do município de Pancas utilizava o Parecer 28/2004.
Contudo, durante a utilização em 2013, do sistema Cidades-Web,
tal opção de emenda não foi contemplada na Res. 247/12 – Anexo
B. Após consulta verbal ao TCEES, concluiu-se pela utilização da
fonte excesso de arrecadação, desde que observado as devidas
fontes de recursos e seus vínculos de utilização.
Assim, justifica que a utilização da fonte excesso de arrecadação
para abertura de créditos adicionais cujos recursos não estavam
previstos em Lei Orçamentária, deu-se em função da mudança do
sistema do TCEES de SISAUD para CIDADES-WEB.
II.VI DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO EM ESPÉCIE PARA O
EXERCÍCIO SEGUINTE APURADO E O EVIDENCIADO NO
BALANÇO FINANCEIRO (Item 5.1 do RTC 109/16)
Base legal: artigos 85, 86, 87, 88, 89, 93, 101 e 103 da Lei
4.320/1964 e art. 50 da Lei Complementar 101/2000
Ao analisar o Balanço Financeiro, constata-se que o saldo em
espécie para o exercício seguinte evidenciado diverge do apurado
com base nos Balanços das unidades gestoras, conforme ilustrado
na tabela seguinte:
Tabela 5
Segundo o defendente, ocorreram mudanças nos dados
encaminhados pelo legislativo para consolidação das unidades
gestoras, sendo que tais alterações não foram encaminhadas a
tempo de realizar os devidos ajustes para o envio da PCA 2014.
Salienta que o sistema não realiza a importação dos dados do
legislativo, sendo necessário que a inserção dos dados ocorra de
forma manual, gerando uma demanda maior para os servidores da
contabilidade.
Segundo o defendente, a divergência de R$ 7.742,53 foi verificada
após análise dos relatórios enviados anteriormente pelo legislativo ao
executivo, tendo sido alterados só após a Câmara ter encaminhado
a PCA 2014 a esta Corte de Contas. Acrescenta que ao contabilizar
o Balanço do Legislativo, deparou-se com algumas divergências
entre as demonstrações contábeis e os relatórios, prejudicando
os registros de consolidação. A partir da citação desta Corte de
Contas, segundo o jurisdicionado, foram revistos os dados e os
lançamentos, apurando o resultado conforme tabela reproduzida
abaixo:
Tabela 6
Informa que esses valores foram ajustados no exercício de 2015
por ocasião da consolidação do Balanço de 2015, permitindo
a atualização do saldo do grupo contábil das disponibilidades
financeiras. Encaminhou também documentos à fl. 150.
Analisando os Balanços Patrimoniais da Prefeitura e Câmara de
2015 encaminhados às fls. 150-163, juntamente com os Balanços
do Fundo de Saúde e Assistência Social encaminhados na PCA 2015,
e constata-se que o somatório de seus disponíveis está de acordo
com o saldo registrado no Balanço Consolidado 2015 do Município,
constante da fl. 162. Salientamos que os Balanços mencionados
foram confrontados com Balanços encaminhados a esta Corte de
Contas na PCA 2015.
Assim, diante da descontinuidade da divergência no exercício de
2015, conclui-se pelo seu saneamento.
II.VII INCONSISTÊNCIA NO VALOR DO SUPERÁVIT
FINANCEIRO (Item 6.1 do RTC 109/16)
Base legal: artigos 85, 86, 87, 88, 89, 93, 101 e 105 da Lei
4.320/1964 e art. 50 da Lei Complementar 101/2000.
Ao analisar o Balanço Patrimonial, constata-se que o Superávit
Financeiro (Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro) evidenciado
diverge do apurado com base nos Balanços das unidades gestoras,
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conforme ilustrado na tabela seguinte:
Tabela 7
Pelo exposto, considerando que a divergência apontada indica
distorção na consolidação dos dados das demais unidades gestoras,
foi citado o Sr. Agmair Araújo Nascimento, para apresentar as
razões de justificativas que julgar necessárias.
O defendente alega ter encaminhado por meio do ofício nº 98/2016
de 19/04/16, as Demonstrações Contábeis e demais relatórios para
substituir as informações enviadas anteriormente com o objetivo
de regularizar os dados consolidados. Apresenta também quadro
demonstrativo de apuração do Superávit Financeiro, conforme
reproduzido abaixo:
Tabela 8
Segundo o jurisdicionado, a divergência de R$ 7.742,53 refere-se a
valores não contabilizados em 2014 e que estão sendo regularizados
no exercício de 2016.
Quanto à divergência de R$ 0,20, refere-se ao registro de
consolidação da despesa 3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros
Pessoa Jurídica, liquidado e pago, na UG Prefeitura e que resultou
em um RAP Processado a menor, conforme tabela à fl. 95.
Informa que estas inconsistências foram ajustadas no exercício de
2015, por ocasião da consolidação do balanço de 2015 permitindo
assim a regularização do saldo dos elementos patrimoniais,
conforme documentos encaminhados à fl. 150.
Considerando os argumentos apresentados, foi procedido o
confronto dos balanços patrimoniais das unidades gestoras e o
consolidado do município, encaminhados a esta corte de contas na
PCA 2015. Desse confronto, constatou-se que os somatórios dos
ativos e passivos financeiros das unidades gestoras não divergem
dos registros evidenciados no Balanço Consolidado.
Assim, conclui-se que a irregularidade foi saneada.
II.VII INCONSISTÊNCIA NO VALOR DO ATIVO REAL LÍQUIDO
(Item 6.2 do RTC 109/16)
Base legal: artigos 85, 86, 87, 88, 89, 93, 101 e 105 da Lei
4.320/1964 e art. 50 da Lei Complementar 101/2000.
Ao analisar o Balanço Patrimonial, constata-se que o Ativo Real
Líquido evidenciado diverge do apurado com base nos Balanços das
unidades gestoras, conforme ilustrado na tabela seguinte:
Tabela 9
É importante ressaltar que, o Balanço Patrimonial apresenta
também divergência entre os valores do ativo real evidenciado no
Balanço das unidades gestoras.
Pelo exposto, considerando que a divergência apontada indica
distorção na consolidação dos dados das demais unidades gestoras,
foi citado o Sr. Agmair Araújo Nascimento para apresentar as razões
de justificativas que julgar necessárias.
O defendente informa que esses valores devem ser reconsiderados,
em função de já ter encaminhado novas demonstrações contábeis
em 19/04/16. Acrescenta também que, em função dos fatos
ocorridos e já mencionados nos itens anteriores, em relação
às inconsistências apresentadas nas demonstrações contábeis
encaminhados pelo legislativo à prefeitura, ainda permanecem
algumas divergências a serem regularizadas em 2016.
Com base nas alegações apresentadas, foi procedido o confronto
dos balanços patrimoniais das unidades gestoras e o consolidado
do município, encaminhados a esta corte de contas na PCA 2015.
Desse confronto, constatamos que a consolidação dos Ativos Reais
Líquidos das unidades gestoras está evidenciada sem inconsistência
no Balanço Consolidado do município.
Assim, concluímos que a irregularidade foi saneada.
II.VIII DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE
E O SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO EVIDENCIADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL (Item 6.3 do RTC 109/16)
Base legal: art. 105 da lei 4.320/1964
Da análise do balanço Patrimonial e do Demonstrativo da Dívida
Flutuante, observa-se divergência no valor do Passivo Financeiro
evidenciado, como segue:
Tabela 10
Cabe destacar que divergências no passivo financeiro indicam
distorção no valor do superávit financeiro.
Por conseguinte, foi citado o Sr. Agmair Araújo Nascimento, para
apresentar as razões de justificativas que julgar necessárias.
O defendente informa que as diferenças encontradas pela área
técnica podem ter ocorrido em virtude do relatório da dívida flutuante
estar com as contas de “obrigações trabalhistas, previdenciárias e
assistenciais a pagar de longo prazo” e as “obrigações fiscais a longo
prazo” marcadas para serem informadas na Demonstração da Dívida
Flutuante, sendo que as mesmas pertencem ao Demonstrativo da
Dívida Fundada.
Informa também ter encaminhado junto com as justificativas, os
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Balanços Patrimoniais de 2014, da câmara e prefeitura, bem como
o consolidado, devidamente atualizados.
Analisado o Balanço Consolidado encaminhado à fl. 160, constatouse que a irregularidade foi saneada.
III - GESTÃO FISCAL
III.I - DESPESAS COM PESSOAL
Tabela 1: Despesas com pessoal – Poder Executivo Em R$
1,00
Tabela 11
Tabela 2: Despesas com pessoal consolidadas Em R$ 1,00
Tabela 12
Conforme se observa das tabelas anteriores e considerando o RTC
109/2016, foram cumpridos os limites legais.
III.II DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
De acordo com o RTC 109/16, a dívida consolidada líquida não
extrapolou o limite de 120% estabelecido na legislação; conforme
evidenciado a seguir:
Tabela 3: Dívida consolidada líquida Em R$ 1,00
Tabela 13
III.III - OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE
GARANTIAS
De acordo com o RTC 109/2016 não houve a contratação de
operações de crédito nem a concessão de garantias ou contra
garantia de valores no exercício de 2014.
IV - GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
IV.I - APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Tabela 7: Aplicação na manutenção e desenvolvimento
ensino Em R$ 1,00
Tabela 14
Da tabela 7 e conforme RTC 109/2016 verifica-se que o município
cumpriu com o limite mínimo constitucional de 29,75% relacionado
à educação.
IV.II - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Tabela 8: Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério
Em R$ 1,00
Tabela 15
Da tabela 8 e conforme RTC 109/2016 verifica-se que o município
cumpriu com o limite mínimo constitucional de 60% relacionado ao
pagamento dos profissionais do magistério.
IV.III - APLICAÇÃO DE RECURSOS EM Ações e Serviços
Públicos de SAÚDE
Tabela 9: Aplicação recursos em ações serviços públicos
saúde Em R$ 1,00
Tabela 16
Do RTC 109/2016 verifica-se que o município cumpriu com o limite
mínimo constitucional de 15% relacionado às ações e serviços
públicos de saúde.
IV.IV
PARECER
EMITIDO
PELO
CONSELHO
DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
De acordo com o RTC 109/2016, o parecer do Conselho Municipal
de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, emitido sobre
a prestação de contas relativa ao exercício de 2014, foi favorável
à aprovação.
IV.V
PARECER
EMITIDO
PELO
CONSELHO
DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE
De acordo com o RTC 109/2016, o parecer do Conselho Municipal
de Acompanhamento e Controle Social da SAÚDE, emitido sobre a
prestação de contas relativa ao exercício de 2014, foi favorável à
aprovação.
IV.VI - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER
LEGISLATIVO
Tabela 10: Transferências para o Poder Legislativo Em R$
1,00
Tabela 17
Conforme RTC 109/2016 o valor repassado à Câmara Municipal
respeitou o limite constitucional.
O Ministério Público Especial de Contas, por sua vez, concordou
integralmente com o posicionamento da área técnica acima exposto,
veiculado na ITC 04434/2016-6, opinamento 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:
que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO
dirigido à Câmara Municipal de Pancas, recomendando a
APROVAÇÃO da presente Prestação de Contas apresentada por
AGMAIR ARAÚJO NASCIMENTO, relativa ao exercício de 2014, na
forma do art. 80, inciso I da LC n. 621/12 c/c art. 71, inciso II, da
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Constituição Estadual.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetamse os autos ao ilustre membro do Ministério Público de Contas nos
termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após os trâmites de estilo, arquivem-se os presentes autos.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5578/2015,
RESOLVEM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia cinco de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
emitir parecer prévio recomendando ao Legislativo Municipal de
Pancas a aprovação da Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Pancas, referente ao exercício de 2014, sob a
responsabilidade do sr. Agmair Araújo Nascimento, na forma do
art. 80, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, c/c
o art. 71, inciso II, da Constituição Estadual, arquivando-se os
presentes autos, após o trânsito em julgado, nos termos do voto
do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
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. Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas
em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 5 de outubro 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

[ATOS DOS RELATORES]
Decisão Monocrática 01434/2016-1
ProcessoTC: 5069/2013-1
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Vila Velha
Vistos, etc.
À Secretaria Geral das Sessões -SGS:
Tratam os autos de Diligência Externa realizada na Câmara Municipal
de Vila Velha, originada do processo TC 2698/2007 (apenso ao
processo TC 5868/2007) referente à Prestação de Contas Anual
e Relatório de Auditoria Ordinária, sob a responsabilidade do Sr.
Jonimar Santos Oliveira, Presidente da Câmara no exercício de
2006.
Nos termos da Decisão - Plenário 01692/2016-8 (fl. 560/563), os
responsáveis foram notificados para, no prazo de 30 (trinta) dias,
recolherem aos cofres do município as importâncias devidas.
Ocorre que, em 28/09/2016 (fl. 736) os responsáveis, por meio do
procurador, veio a esta Corte de Contas requerer a dilação de prazo
para recolhimento das importâncias devidas, em razão da greve
dos bancários.
Contudo, após análise dos autos, verificou que o advogado que
assinou o requerimento de fl. 736 não está legalmente constituído,
pois não consta procuração outorgando-lhe os necessários poderes,
razão pela qual se faz necessário notificá-lo para juntar aos autos o
instrumento procuratório.
Desse modo, na forma do art. 63, III, c/c o art. 142, §1º, da Lei
Complementar nº 621/2012, DECIDO NOTIFICAR o Advogado
Marcelo Souza Nunes, inscrito na OAB sob o nº 9266, com endereço
na Rua Professor Almeida Cousin, nº125, sala 1.104, Ed. Enseada
Trade Center, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.056-020,
para que no prazo de 10 (dez) dias, regularize a representação
processual, juntando o instrumento procuratório, sob pena de
desentranhamento da mesma, na forma do art. 292, § 1º e § 2º
do Regimento Interno (Resolução 261/2013) e art. 5º, caput, do
Estatuto da OAB (Lei 8906/1994).
Vitória/ES, 18 de outubro de 2016.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
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Decisão Monocrática 01424/2016-6
Processo : 5333/2016-5		
Jurisdicionado: SEMGEPLAN – Secretária Municipal
Gestão e Planejamento de Cariacica

de

Assunto:
Representação
Representante: Ministério Público Especial de Contas - MPEC
Responsáveis: Mary Lucy Gomes de Souza – Secretária de
Gestão e Planejamento ; e
Marcelo de Oliveira Machado – Secretário de
Saúde
À SGS:
Vistos, etc.
Fatos
Trata-se de Representação apresentada pelo Ministério Público de
Contas, alegando irregularidades em decorrência da não realização
de concurso público para provimento de diversos cargos de
natureza permanente, no âmbito da Secretaria Municipal de
Gestão e Planejamento de Cariacica.
Alega, também, que contabilizou nos documentos encaminhados
pelo Município de Cariacica (fls. 17-97) a existência de 741
contratações temporárias, o que, ao seu ver, atrai a presunção de
que as mesmas não ocorreram de forma a atender excepcional
interesse público ou situação extraordinária, configurando a
inexistência de circunstância temporária, não se configurando
situação de excepcional interesse publico.
mas pretensão de permanência de contratações que apenas
poderiam ocorrer se temporárias de fato fossem.
Ao fim, requereu fossem adotadas as providências legais e
regimentais para determinar ao atual gestor a adoção das
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo
da cominação das penalidades previstas em lei que se mostrarem
cabíveis.
Fundamentação
Requisitos de admissibilidade
Nos termos do art. 94, §2º da LC 621/2012 e art. 177, § 2º, do
Regimento Interno desta Corte, “caberá ao Relator o juízo de
admissibilidade da denúncia.” Prevê, ainda o Regimento, que se
aplicam às Representações os dispositivos legais que tratam das
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.
Pois bem.
Considerando a petição inicial (fls. 02/08), verifico que razões
subsistem para conhecimento do presente expediente como
representação, vez que atendidos os requisitos que dispõe o art. 94
da LC 621/2012 c/c o art. 177 do RITCEES, tendo em vista que a
presente representação é redigida com clareza, contém informações
sobre fato, autoria, circunstâncias e elementos de convicção,
estando devidamente acompanhada de indícios de prova.
Importa destacar que o § 2º do artigo 99 da LC 621/2012 dispõe
expressamente que se aplicam à representação, no que couber, as
normas relativas à denúncia. Conclusão
Acolhendo a proposta de encaminhamento da Área Técnica, com
fundamento no art. 63, inciso III, da Lei Complementar 621/2012,
DECIDO:
Pelo
conhecimento da presente representação,
por
cumprimento do artigo 94, c/c artigo 99, § 2º da Lei Complementar
621/2012;
Pela NOTIFICAÇÃO do Senhor Marcelo de Oliveira Machado –
Secretário de Saúde e a Senhora Mary Lucy Gomes de Souza
– Secretária de Gestão e Planejamento, para que no prazo
máximo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhem a
esta Corte, o seguinte:
Cópia de todos os Editais de processos seletivos simplificados
realizados a partir do exercício de 2012, com exceção do PSS n.
02/2015, que já consta dos autos às fls. 20 e seguintes;
Informação atualizada sobre o concurso público n. 01/2016, em
que conste, inclusive, a relação de nomes e cargos dos candidatos
aprovados que tenham sido nomeados e os que entraram em
exercício;
Relatório que explicite a situação atual dos servidores temporários
constantes da listagem de fls. 60-97, informando a data de
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encerramento dos contratos firmados com os mesmos;
Relatar sobre deflagração de concurso público para o cargo de nível
superior de Assistente/Serviço social.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição do art. 389, IV, do
Regimento Interno desta Corte.
Determino o encaminhamento de cópia integral da Manifestação
Técnica – MTP nº 00934/2016-1, para remessa aos interessados,
juntamente com os Termos de Notificação, e fls. 60/97.
Após a efetivação das providências acima, encaminhem os autos à
área técnica para a devida análise e instrução.
Vitória/ES,10 de outubro de 2016.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01424/2016-6
Processo:
8258/2016-8
Assunto
Representação
Representante Ministério Público Especial de Contas - MPEC
Jurisdicionado Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do
Exercício
Espírito Santo
Responsáveis 2016
Octaciano Gomes de Souza Neto - Secretário de
Estado Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e
Pesca do ES.
José Maria de Abreu Júnior - Diretor Presidente
do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal
do Estado do ES – IDAF.
Ezron Leite Thompson - Diretor Técnico do
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do
Estado do ES – IDAF.
À SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES:
Vistos, etc.
Trata-se de Representação com pedido de concessão de medida
cautelar, apresentada pelo Ministério Público Especial de Contas –
MPEC, em face da Secretaria de Estado Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca do ES, relatando a ocorrência de possíveis
irregularidades no Edital de Credenciamento 001/2016, deflagrado
pelo IDAF, cujo objeto é o credenciamento de pessoas jurídicas
para realização de inspeção de produtos e subprodutos de origem
animal, para integrar no serviço de inspeção Estadual do Espírito
Santo, SIE/IDAF, que se regerá pelas disposições da Lei Estadual
nº 10.541/2016, Decreto nº 3.999 – R/2016 e de acordo com as
regras estabelecidas.
Inicialmente, determinei o encaminhamento à área técnica para
análise quanto aos requisitos de admissibilidade e quanto aos
requisitos ensejadores da medida cautelar pleiteada.
A SecexDenúncias se pronunciou por meio da Manifestação Técnica
960/2016-4 (fls. 71/74), apresentando a seguinte proposta:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante ao exposto, submete-se à consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento:
Que seja conhecida a presente representação por atender aos
requisitos de admissibidade;
Diante da presença dos pressupostos de concessão, deferir a
medida cautelar determinando liminarmente aos responsáveis
INAUDITA ALTERA PARTE que suspendam O EDITAL DE
CREDENCIAMENTO 001/2016 e a Instrução de Serviço 093-P,
bem como se abstenham de realizar quaisquer credenciamentos
de empresas privadas, bem como autorizar que as empresas
privadas que já se encontrem credenciadas realizem os serviços
de inspeção consoante o fim almejado do art. 4º, inciso I, da Lei
Estadual nº 10.541/2016, mantendo assim o exercício da Inspeção
e/ou fiscalização aos agentes públicos do IDAF responsáveis por
tal mister, até que o Egrégio TCE/ES decida sobre o mérito da
irregularidade apontada;
Que sejam notificados os representados para apresentar
justificativas e esclarecimentos nos termos do art. 125, §4º, da LC
621/12;
Nos termos do artigo 307, §4º, do RITCEES, determinar a notificação
dos responsáveis para, no prazo assinalado, cumprir a decisão,
publicar extrato na imprensa oficial quanto ao teor da decisão e
comunicar as providências adotadas ao Tribunal;
Nos termos do art. 307, §7º, do RITCEES, determinar seja o
representado cientificado sobre a decisão do Tribunal;
Ressaltamos ainda o teor do artigo 307, § 3º, que diz que a decisão
que deferir ou indeferir a medida cautelar determinará também a
oitiva da parte, para que se pronuncie em até dez dias.
É como nos manifestamos e submetemos à consideração superior.
www.tce.es.gov.br
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Contudo, em que pese a eventual presença dos requisitos
ensejadores do deferimento para a concessão da medida cautelar
requerida, conforme argumentos encartados pela Área Técnica,
entendo neste momento necessárias maiores informações para
instrução do feito e análise dos fundamentos e pressupostos da
cautelar.
Nessa linha, com fundamento no art. 307, § 1º, do RITCEES, decido
pela NOTIFICAÇÃO dos seguintes agentes públicos envolvidos, para
que, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias improrrogáveis,
prestem informações a respeito dos questionamentos feitos ao
Edital de Credenciamento nº 001/2016, bem como encaminhem a
esta Corte cópia integral dos autos do procedimento licitatório em
questão:
Sr. Octaciano Gomes de Souza Neto - Secretário de Estado
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do ES;
Sr. José Maria de Abreu Júnior - Diretor Presidente do Instituto
de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do ES – IDAF;
Sr. Ezron Leite Thompson - Diretor Técnico do Instituto de
Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do ES – IDAF.
Neste contexto, para que se manifeste sobre eventual e posterior
arguição de inconstitucionalidade de dispositivo da lei destacada
(Lei Estadual 10.541/2016), entendo pela NOTIFICAÇÃO, no
prazo de até 05 (cinco) dias improrrogáveis, da Procuradoria
Geral do Estado, na pessoa de seu representante legal.
Determino o encaminhamento juntamente com os termos de
notificação de cópia da representação e cópia da Manifestação
Técnica – MT nº 00960/2016-4 (fls. 71/74), para remessa aos
interessados.
Cumpra-se com urgência, tendo em vista a natureza do pedido
cautelar.
Vitória/ES, 19 de outubro de 2016.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01451/2016-3
Processo: TC 9019/2016-4
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e
Obras de Vila Velha
Assunto: Representação
Representante: Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora Ltda.
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Considerando o teor da Manifestação Técnica nº 1015/2016-6
da Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de
Engenharia – SecexEngenharia e, com fundamento no artigo
63, III, da Lei Complementar 621/2012 DECIDO:
Notificar o responsável pela Empresa Cinco Estrelas Construtora
e Incorporadora Ltda., para que no prazo de 05 (cinco) dias
improrrogáveis apresente o instrumento jurídico que comprove a
habilitação do signatário para representar a Empresa no presente
ato, bem como encaminhe a prova da existência da pessoa jurídica
e outros elementos probantes, como é o caso de cópia do edital,
dentre outros.
Determino o encaminhamento de cópia integral da manifestação da
Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia,
ao interessado, juntamente com o Termo de Notificação, bem
como seja encaminhado a Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Projetos e Obras de Vila Velha cópia da peça inicial e seu anexo
para conhecimento.
Em, 21 de outubro de 2016.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01452/2016-8
Processo: TC 9162/2016-3
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos
e Obras de Vila Velha
Assunto: Denúncia
Responsável: Jones Alves Carneiro Junior – Secretário Municipal
		
Lorrana Souza Assis – Presidente da CPL
Interessado: Monte Negro Indústria Comércio e Serviços Ltda.
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
A presente documentação refere-se à Denúncia com pedido
de medida cautelar, em face da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Projetos e Obras de Vila Velha, feita pela empresa
Monte Negro Indústria Comércio e Serviços Ltda., noticiando a
ocorrência de possíveis ilegalidades nas Concorrências Públicas
nº 13/2016, 14/2016, 15/2016, 16/2016 e 17/2016, cuja
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abertura das propostas ocorrerá no dia 21/10/2016, tendo como
objeto a contratação de empresa para execução de serviços de
manutenção, conservação e melhoramentos de vias, logradouros
e prédios públicos de suas regiões administrativas (regionais).
Deixo de conceder a medida cautelar pleiteada, sem prejuízo da
adoção desta medida em momento oportuno.
Ante
o
exposto,
DETERMINO
a
NOTIFICAÇÃO,
preferencialmente por meio eletrônico, do Sr. Jones Alves
Carneiro Júnior, Secretário Municipal de Infraestrutura, da Sra.
Lorrana Souza Assis, Presidente da Comissão Permanente de
Licitação para que, no prazo de 05 (cinco) dias apresentem as
justificativas e documentos que julgarem necessários, podendo
também a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e
Obras tomar as medidas que entenderem cabíveis no presente
caso.
Juntamente com a notificação dos representados devem ser
juntada cópia da petição inicial.
Cientifique-se ao representante do teor da presente Decisão.
Cumpridas as etapas iniciais, sejam os autos encaminhados à
Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX para instrução do
feito no prazo de 10 (dez) dias, após a remessa das justificativas
e documentos do jurisdicionado.
Após, retornem os autos a este Gabinete, para análise sobre a
medida cautelar pleiteada.
Vitória ES, 21 de outubro de 2016.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão em Protocolo 00679/2016-1
Protocolo: 15016/2016-9
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 21/10/2016 13:41
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro
Domingos Augusto Taufner
Trata o presente expediente de requerimento de cópias do
Processo TC 7568/2015, formulado pelo interessado THIAGO DA
SILVA NASCIMENTO.
Neste contexto, com fundamento no artigo 265 do Regimento
Interno desta Corte de Contas, DEFIRO o pedido de cópia do
Processo TC 7568/2015, cujas despesas deverão ser suportadas
pelo Interessado, na forma do art. 268 do mesmo Diploma legal.
Determino a publicação da presente Decisão no Diário Oficial
Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a
fim de cientificar o Interessado, que deverá comparecer junto ao
Núcleo de Controle de Documentos – NCD desta Corte, com cópia
desta Decisão a fim de que seja viabilizada a vista dos autos para
cópia, na forma regimental.
Após, a publicação desta Decisão, encaminhe o presente
expediente ao NCD para que proceda a juntada do presente aos
autos do Processo TC 7568/2015, devolvendo-o ao local onde se
encontrava.
Em 21 de outubro de 2016.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 8923/2016
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o
Excelentíssimo Senhor Vice - Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições
legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 8923/2016,
RATIFICOU a contratação da empresa Priore Treinamento
e Aperfeiçoamento LTDA., visando à inscrição de servidores
desta Corte de Contas, para participação no “Curso Prático:
GFIP/SEFIP 8.4 e Conceitos Básicos Sobre e - Social”, no
valor total de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), por
inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II, §1º c/c
art. 13, VI da Lei 8.666/93.
Vitória-ES, 20 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL
Vice-Presidente
www.tce.es.gov.br
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TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 8922/2016
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas
atribuições legais, torna público que nos autos do Processo TC nº
8922/2016, RATIFICOU a contratação da empresa WNA Cursos e
Treinamentos LTDA., visando à inscrição de servidor desta Corte
de Contas, para participação no “Prestação de Contas, Tomadas
de Contas e Tomadas de Contas Especial”, no valor total de R$
1.200,00 (mil e duzentos reais), por inexigibilidade de licitação,
com fundamento no art. 25, II, §1º c/c art. 13, VI da Lei 8.666/93.
Vitória-ES, 20 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL
Vice-Presidente
Resumo do Contrato nº 025/2016
Processo TC-5074/2016
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Valle Comercial Ltda - ME.
OBJETO: Aquisição de equipamentos de ar condicionado tipo split,
conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I, do
instrumento.
VALOR GLOBAL: R$ 16.812,87 (dezesseis mil, oitocentos e doze
reais e oitenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2016.
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 2017
Elemento de Despesa: 4.4.90.52
Vitória, 18 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

[LICITAÇÕES]
AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2016
PROC. TC 6448/2016
Diante da necessidade de retificação do Edital, cujo objeto é o
registro de preços para a contratação de empresa especializada
no fornecimento de microcomputadores, informamos o certame
possui nova data para ser realizado no endereço eletrônico www.
licitacoes-e.com.br.
Abertura das Propostas: 13h00 do dia 07/11/2016.
Início da Sessão Pública: 14h00 do dia 07/11/2016.
O Edital retificado poderá ser retirado nos sites http://www.tce.
es.gov.br e www.licitacoes-e.com.br
Vitória, 21 de outubro de 2016.
Daniel Santos de Sousa
Pregoeiro - TCEES
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