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PAUTA DO PLENÁRIO - 40ª SESSÃO ORDINÁRIA 08/11/2016 ÀS 14H
Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e
julgamento pelo Plenário, em Sessão Ordinária, nos termos dos
artigos 60, 61, 67, 101, 102, 327 e 328 do Regimento Interno
(Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto, nessa sessão ou
em sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos
adiados ou constantes de pautas já publicadas.
-CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: TC-3409/2008 (Apenso: 2609/2007)
Jurisdicionado: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
Interessado(s): ELIESER RABELLO
Processo: TC-3876/2015
Jurisdicionado: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCÍCIO/2014)
Interessado(s): CAMARA VILA VELHA
Responsável(eis): IVAN CARLINI, MARCOS ANTONIO RODRIGUES, ROGERIO CARDOSO SILVEIRA
Processo: TC-817/2016
Jurisdicionado: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
Assunto: CONSULTA
Interessado(s): PAULO FERNANDO MIGNONE
Processo: TC-2086/2016
Jurisdicionado: ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PENAS
PECUNIÁRIAS
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCÍCIO/2015)
Interessado(s): PENAS PECUNIARIAS
Responsável(eis): ANNIBAL DE REZENDE LIMA, SERGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONCA
Total: 04 Processos
-CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO PIMENTEL
Processo: TC-3730/2008 (Apensos: 446/2006, 1884/2006
E 2670/2007)
Jurisdicionado: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
Interessado(s): JOSE ALCURE DE OLIVEIRA
Procurador(es): ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO, GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA

Processo: TC-4852/2014
Jurisdicionado: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCÍCIO/2013)
Interessado(s): FUNDO M SAUDE CACHOEIRO ITAPEMIRIM
Responsável(eis): EDISON VALENTIM FASSARELLA
Processo: TC-5277/2014
Jurisdicionado: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
Interessado(s): PREFEITURA GUARAPARI
Responsável(eis): ORLY GOMES DA SILVA
Processo: TC-4767/2015 (Apenso: 6981/2015)
Jurisdicionado: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Assunto: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
Interessado(s): TI.MOB TECNOLOGIA E SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA - ME
Responsável(eis): ORLY GOMES DA SILVA, VISTA GROUP
NETWORK SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, IVETE DA SILVA ALMEIDA LOSS
Procurador(es): FILIPE DE ARAÚJO LIMA E FERREIRA, HENRIQUE
TUNES MASSARA, GABRIEL SENRA DA CUNHA PEREIRA, FAUSTO
VIEIRA DA CUNHA PEREIRA, MILENA CELESTINO DE OLIVEIRA,
MARIELA CELESTINO DE OLIVEIRA, BENEDITO DEVENS DE OLIVEIRA
Processo:
TC-1999/2016
(Apensos:
2011/2016
E
2096/2016)
Jurisdicionado: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Assunto: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
Interessado(s): MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Responsável(eis): SILVANIO JOSE DE SOUZA MAGNO FILHO,
TIAGO MULLER VALCHER
Total: 05 Processos
-CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: TC-8509/2015
Jurisdicionado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Assunto: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
Interessado(s): MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
Responsável(eis): MARCELO DE SOUZA COELHO
Processo: TC-3429/2016
Jurisdicionado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
Assunto: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
Interessado(s): SAESA DO BRASIL LTDA
Responsável(eis): ELDA MARCIA MORAES SPEDO, LIVIA
VON RONDON GOMES
Procurador(es): RODRIGO ALVES ROSELLI, VICTOR DI GIORGIO
MORANDI
Total: 02 Processos
-CONSELHEIRO RODRIGO CHAMOUN
Processo: TC-4312/2016
Jurisdicionado: CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCÍCIO/2015)
Responsável(eis): IRANI INACIA DA SILVA FIRME
Total: 01 Processo
-CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: TC-4243/2013 (Apensos: 7241/2011,
6747/2013 E 8251/2014)
Jurisdicionado: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

Corpo Deliberativo - Conselheiros

Conselheiros-substitutos

Ministério Público Especial de Contas - Procuradores

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
José Antônio Almeida Pimentel - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Domingos Augusto Taufner - Ouvidor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Sérgio Manoel Nader Borges

Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva

Luciano Vieira- Procurador-Geral
Luis Henrique Anastácio da Silva
Heron Carlos Gomes de Oliveira
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Assunto: PEDIDO DE REEXAME
Interessado(s): MUNICIPIO DE VILA VELHA, ALBERTO JORGE DE MATOS
Processo: TC-6747/2013 (Apensos: 7241/2011, 4243/2013
E 8251/2014)
Jurisdicionado: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Assunto: PEDIDO DE REEXAME
Interessado(s): PELICANO CONSTRUCOES S.A.
Procurador(es): ALEX DE FREITAS ROSETTI, BÁRBARA DALLA BERNARDINA LACOURT, CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA, CHEIM
JORGE E ABELHA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS, FLÁVIO CHEIM JORGE, LUCAS GIANORDOLI PINTO CYPRESTE, MARCELO ABELHA RODRIGUES, MATHEUS BRUNI BAPTISTA, MILENA MAGNOL CASAGRANDE, RAFAEL
BEBBER CHAMON, TATIANE MENDES RIBEIRO
Processo: TC-2602/2014
Jurisdicionado: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
DO ESPÍRITO SANTO
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCÍCIO/2013)
Interessado(s): IASES
Responsável(eis): ANA MARIA PETRONETTO SERPA, HARLEN DA SILVA, LEANDRO PIQUET DE AZEREDO BASTOS, LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO, LINDOMAR JOSE GOMES
Total: 03 Processos
-CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: TC-3221/2013
Jurisdicionado: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
Assunto: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA
(EXERCÍCIO/2012)
Interessado(s): TRIBUNAL JUSTICA ES
Responsável(eis): JOSE DE MAGALHAES NETO, MANOEL ALVES RABELO, PEDRO VALLS FEU ROSA
Processo: TC-5502/2015
Jurisdicionado: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCÍCIO/2014)
Interessado(s): IPAS CACHOEIRO ITAPEMIRIM
Responsável(eis): GERALDO ALVES HENRIQUE
Processo: TC-6832/2016
Jurisdicionado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Assunto: CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
Interessado(s): NACIBE HUARDE RIBEIRO CADE
Responsável(eis): LUIZ CLAUDIO DAL COL MATTOS, ROMEU
SCHEIBE NETO
Total: 03 Processos
Total Geral: 18 Processos
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO:
Dia 22 de novembro de 2016 – terça-feira

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral
das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O
inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-082/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3376/2013
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - ELIESER RABELLO
ADVOGADOS - ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB/ES
Nº 15.786) E GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA (OAB/ES Nº 16.046)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
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2012 – REJEIÇÃO – FORMAR AUTOS APARTADOS – DETERMINAÇÃO – OFICIAR MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual da
Prefeitura de Vargem Alta, sob a responsabilidade do Sr. Prefeito
Elieser Rabello, referente ao exercício de 2012.
No Relatório Técnico Contábil RTC nº 315/2014 (fls.293/316)
a área técnica apontou indício de irregularidade, originando a Instrução Técnica Inicial - ITI 1196/2014 (fl. 317/318) da qual
houve citação do responsável.
Em análise comparativa entre os apontamentos das possíveis irregularidades e os esclarecimentos apresentados (fls. 327/483), a
6ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução Contábil
Conclusiva - ICC 16/2015 (fls. 487/492) opinando pela emissão
de parecer prévio pela Rejeição das Contas, sendo acompanhado
pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC conforme Instrução Técnica Conclusiva 988/2015 (fls. 494/495),
concluindo nos seguintes termos:
3 CONCLUSÃO
Examinada a Prestação de Contas, constante do presente processo,
referente ao exercício de 2012, formalizada conforme disposições
do art. 127 e incisos da Resolução TC nº 182/02 desta Corte de
Contas e considerando o que preceitua a legislação pertinente sob
o aspecto técnico-contábil, verifica-se que as demonstrações contábeis não representam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição orçamentária, financeira e patrimonial da Entidade,
conforme item 2.3 desta ICC.
Desta forma, sugere-se a emissão de parecer prévio pela REJEIÇÃO da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Vargem
Alta, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do
SR. JOÃO BOSCO DIAS.
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na ICC 16/2015
e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da
Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando para que seja emitido
PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a
REJEIÇÃO das contas do senhor Elieser Rabello – ex-Prefeito
Municipal, frente à Prefeitura Municipal de Vargem Alta, no exercício
de 2012, nos termos do art. 80, inciso III1, da Lei Complementar
nº 621/2012, tendo em vista a seguinte irregularidade:
- Obrigação de despesa contraída no fim do mandato
Base Legal: art. 42 da Lei Complementar 101/2000 e art. 101 da
Res. TCEES 182/2002.
Em razão da infração ao art. 42 da Lei Complementar 101/2012 Obrigação de despesas contraída nos dois últimos quadrimestres do
mandato sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento, nos termos do art. 136 da Lei Complementar 621/2012,
sugere-se a aplicação da multa prevista no art. 5º, §§ 1º e 2º da
Lei 10.028/2000, sem prejuízo de emissão do parecer prévio sobre
as contas anuais.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Luís Henrique Anastácio da
Silva elaborou o parecer PPJC 031/2015-1 e manifestou-se de
acordo com a Secretaria de Controle Externo de Contas.
Decidiu a Primeira Câmara, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, converter o julgamento em diligência interna, para que
os autos retornem à área técnica para a reabertura de instrução,
onde deverá constar o resultado detalhado da apuração do limite
referente à Insuficiência financeira quanto à obrigação de despesas
contraídas no final de mandato no valor de R$ 1.378.155,73, juntamente com as planilhas detalhadas (Disponibilidades em 31.12.12/
Inclusão 30.04.12/ Inclusão 31.12.12/ Demonstrativo Final).
Na Manifestação Técnica Preliminar ITP nº 664/2015 (fls.
508/510), a área técnica sugere nova citação do responsável, sendo expedido o Termo de Citação nº 1042/2015.
Atendendo ao Termo de Citação 1042/2015, o gestor encaminhou
esclarecimentos e documentos (fls. 523/548).
A 6ª secretaria de controle externo elaborou a Instrução Contábil Conclusiva Complementar ICC 273/2015 (fls. 552/555) em
análise dos possíveis esclarecimentos apresentados (fls. 523/548),
mantendo a sugestão pela emissão de parecer prévio pela Rejeição
das Contas, sendo acompanhado pelo Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas - NEC conforme Instrução Técnica Conclusiva Complementar 5848/2015 (fls. 562).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Luciano Vieira manifestouse de acordo com a área técnica, ratificando o parecer das fls.
498/499.
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Feito a defesa oral, o gestor enviou novas documentações (fls.
593/930), fazendo juntada às notas taquigráficas (fls. 587/588).
Na Manifestação Técnica 00479/2016-5 fora mantido o indicativo
de irregularidade, opinando-se, portanto, por manter a recomendação à rejeição das contas de responsabilidade do Senhor Elieser
Rabello, Prefeito Municipal durante o exercício de 2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Luciano Vieira elaborou o parecer PPJC 01314/2016-1, reiterando a manifestação do Ministério público 031/2015-1 (fls. 498/499).
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual da Prefeitura de Vargem Alta, referente ao exercício de 2012, portanto,
estamos a apreciar as “Contas de Governo”.
Em artigo publicado na Revista do TCU, o Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, José de Ribamar de Caldas Furtado,
defende que o conceito de contas de governo é o ponto de partida
para que se possa entender a missão constitucional atribuída ao
Tribunal de Contas de prestar auxílio ao Parlamento no julgamento
político que exercerá sobre a gestão anual do Chefe do Executivo.
Esse auxílio será consubstanciado no parecer prévio.
Para aquele Conselheiro, a prestação de “contas de governo”, que
se diferencia da prestação das “contas de gestão”, é o meio pelo
qual, anualmente, o Presidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos Municipais expressam os
resultados da atuação governamental no exercício financeiro a que
se referem.
O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que “contas de
governo” são contas globais que:
“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam o
cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos programas
governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o
atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no
ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal.
Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64.”
O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em sua obra
“Tribunais de Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro Aécio Mennuci, cujo procedimento “contas anuais” se caracteriza
como um extenso relatório, que é acompanhado do Balanço Geral e demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais
se procura demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que
foi arrecadado (receita) no exercício encerrado, dando-se
ênfase especial ao desempenho orçamentário do estado e às
realizações do governo dentro do mesmo período.
O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais relativas à “fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais
de Contas dos Estados, entre essas compreendeu as atinentes às
competências do TCU, nas quais é clara a distinção entre o artigo
71, I – de apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do
artigo 71, II, - de julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário.
Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as “contas de
governo” e “contas de gestão”, vale destacar o julgamento da ADI
nº 849-8 MT, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence:
“A diversidade entre as duas competências, além de manifesta,
é tradicional, sempre restrita a competência do Poder Legislativo
para o julgamento às contas gerais da responsabilidade do Chefe
do Poder Executivo, precedidas de parecer prévio do Tribunal de
Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe do
Governo, que não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária.”
Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada ao setor público. Através dela se efetua de modo eficiente o registro dos atos
e fatos relativos ao controle da execução orçamentária e financeira.
No entanto, muito ainda se pode avançar no que se refere à evidenciação do patrimônio Público.
II.2 – DO RESULTADO GOVERNAMENTAL
No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas principalmente na
Lei Federal 4.320/64, determinando que, ao final de cada exercício,
os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados
no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial
e na Demonstração das Variações Patrimoniais.
Além desse diploma legal, a Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, disciplinou normas ligadas às finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se extrair os
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seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
Os dados acima demonstram o resultado fiscal do exercício de 2012
da Prefeitura de Vargem Alta.
A seguir apresento a análise individualizada dos Demonstrativos
Contábeis e do Resultado Fiscal do ente.
II.2.1 - Balanço Orçamentário
O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº
4.320/1964, demonstra as receitas e despesas orçamentárias previstas em confronto com as realizadas, dentro do exercício a que
se referem.
A Portaria STN nº 438/12, alterou substancialmente o demonstrativo. As receitas, demonstradas por categoria econômica e origem,
passaram a detalhar a previsão inicial, a previsão atualizada, a receita realizada e o saldo que corresponde ao excesso ou déficit de
arrecadação. As despesas, demonstradas por categoria econômica
e grupo de natureza, passaram a discriminar a dotação inicial, a
dotação atualizada, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação, vide tabela 2:
Tabela 2 – Balanço Orçamentário Resumido
Um dos enfoques do Balanço Orçamentário é evidenciar as variações ocorridas entre as estimativas e as realizações, entre o planejado e o executado. Desta forma, é nessa demonstração contábil
que se pode identificar, ainda que de forma sintética, se ocorreu à
concretização das estimativas feitas pala Prefeitura de Vargem Alta
nos aspectos de receitas e despesas orçamentárias.
Verifiquei, conforme Tabela 2, que o município arrecadou 123,33%
da receita corrente prevista, 151,13% da receita de capital e executou 95,25% da despesa fixada.
Também é essa demonstração que evidencia o resultado orçamentário obtido, permitindo avaliar o nível de comprometimento das
futuras arrecadações de receitas com as despesas que excederam
as realizações do exercício a que se referem.
No exercício de 2012, verifica-se um resultado positivo na execução
orçamentária. Conforme evidenciado, as receitas totais arrecadadas totalizaram R$ 56.454.532,32, enquanto que as despesas realizadas totalizaram R$ 46.553.772,60 resultando em SUPERÁVIT na
execução orçamentária no valor de R$ 9.900.759,72.
II.2.2 - Balanço Financeiro
O Balanço Financeiro, conforme o artigo 103 da Lei nº 4.320 de
1964, demonstrará as receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias, conjugados com o saldo do exercício anterior e o
saldo que se transfere para o exercício seguinte (tabela 3). Este é o
instrumento utilizado para evidenciar o resultado financeiro obtido
no exercício a que se refere.
Tabela 3 – Balanço Financeiro Resumido
A demonstração sob análise revela um resultado financeiro positivo
de R$ 4.539.763,33 representado pela diferença entre as receitas
orçamentária e extra orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias e extra orçamentárias pagas.
II.2.3 - Demonstração das Variações Patrimoniais
O artigo 104 da Lei 4.320/64 dispõe que a Demonstração das Variações Patrimoniais-DVP evidenciará as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e
indicará o resultado patrimonial do exercício.
As alterações ocorridas no patrimônio são provenientes das variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas decorrem das transações do setor público que aumentam ou diminuem
o Patrimônio Líquido, e as qualitativas transcorrem daquelas que
alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o Patrimônio líquido.
A DVP apresenta o resultado financeiro, também visível no Balanço
Financeiro, e o resultado extra-financeiro (ou estritamente patrimonial). E mais, a DVP demonstra valores que são derivados do
orçamento, e aqueles que independem do orçamento.
A junção do resultado financeiro com o extra-financeiro produz o
resultado do exercício sob a ótica patrimonial, que no presente
exercício foi positivo (Tabela 4). Tal resultado é somado à conta de
Ativo Real Líquido do Balanço Patrimonial.
Tabela 4 – Resultado Patrimonial
É importante ressaltar que o resultado do exercício no setor público
não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto
o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos
elementos patrimoniais.
II.2.4 - Balanço Patrimonial
Dentre os demonstrativos contábeis obrigatórios pela Lei 4.320/64,
está o Balanço Patrimonial que apresenta, de forma sintética, os
bens, direitos e obrigações que compõem o Patrimônio ao final do
período a que é específico. Formalmente, o Balanço Patrimonial é
apresentado em duas seções, onde a seção do Ativo aglutina os
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bens e direitos e a seção do Passivo consolida as obrigações e o
Patrimônio Líquido.
A avaliação do Patrimônio da Entidade, a partir do Balanço Patrimonial, tem como ponto fundamental demonstrar a capacidade de
liquidez da entidade, e diagnosticar o resultado econômico, financeiro e patrimonial, para proporcionar segurança e tranquilidade à
Administração na gestão.
Tabela 5 – Balanço Patrimonial Consolidado
O Balanço Patrimonial Consolidado (Tabela 5) espelha um Ativo Financeiro no valor de R$ 16.151.481,63 e um Passivo Financeiro no
valor de R$ 2.790.637,15, resultando num superávit financeiro de
R$ 13.360.844,48, indicando que, para abertura de créditos adicionais no exercício de 2013, segundo estabelece o artigo 43, § 1º,
inciso I, da Lei 4.320/64, o Município dispõe deste valor como fonte
de recursos, desde que observadas as correspondentes fontes de
recursos.
II.1.5 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito
e Despesas de Capital
Segundo orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais, o Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de
Capital apresenta as receitas de operações de crédito em comparação com as despesas de capital líquidas, com a finalidade de demonstrar o cumprimento da “Regra de Ouro”, ou seja, a vedação
constitucional da realização de receitas das operações de crédito
excedentes ao montante das despesas de capital, ressalvadas as
autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.
A conferência do demonstrativo evidenciou que não houve no exercício em referência a contratação de Operações de Créditos, logo,
verificou-se o cumprimento da “Regra de Ouro”.
II.1.6 - Disponibilidade de Caixa
O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa objetiva assegurar
a transparência da disponibilidade financeira e verificar a parcela comprometida para a inscrição em Restos a Pagar de despesas
não liquidadas, cujo limite, no último ano de mandato da gestão
administrativo financeira, é a disponibilidade de caixa líquida por
vinculação de recursos. Para tanto, apresenta o cálculo da Disponibilidade de Caixa do ponto de vista estritamente fiscal, demonstrando se o ente possui liquidez para arcar com seus compromissos
financeiros.
O controle da disponibilidade de caixa deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios e não
somente no último ano de mandato.
Apesar da restrição estabelecida no artigo 42 se limitar aos dois últimos quadrimestres do respectivo mandato, a LRF estabelece que
a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e
transparente em que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, o que impõe que
ajustes devam ser observados no decorrer de todo o mandato, de
forma que as receitas não sejam superestimadas, nem haja acúmulo excessivo de passivos financeiros. O equilíbrio intertemporal
entre as receitas e as despesas públicas se estabelece como pilar
da gestão fiscal responsável.
Cabe a ressalva de que a disponibilidade líquida de caixa foi apurada como deficitária no valor de R$1.358.852,88.
II.1.7 – Do Equilíbrio das Contas Públicas
Extrai-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal de Contas
da União, Weder de Oliveira, publicadas em sua obra “Curso de
Responsabilidade Fiscal”, que a razão fundamental que levou à
concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal foi a necessidade premente e histórica de instituir processos estruturais de
controle do endividamento público.
O Ministro destacou o § 10 da exposição de motivos que acompanhou o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal, enviado pelo
Presidente da República ao Congresso Nacional, em 13 de abril de
1999, onde o controle do endividamento público constituía preocupação central da política econômica do governo: “o equilíbrio
intertemporal das contas públicas é entendido como bem
coletivo, do interesse geral da sociedade brasileira, por ser condição necessária para a consolidação da estabilidade de preços e a
retomada do desenvolvimento sustentável”.
Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pilares normativos, denominação que se pode atribuir aos conjuntos de disposições sobre:
Dívida e endividamento: realização de operações de crédito, limites
e controle;
Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamentário: metas
fiscais, acompanhamento e controle da execução orçamentária;
Despesas com pessoal: limites e formas de controle, validade dos
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atos dos quais resulte aumento de despesa;
Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras
específicas para as despesas da seguridade social;
Receita pública: concessão de benefícios tributários e transparência
da administração tributária;
Transparência, controle social e fiscalização: produção e divulgação
de informações.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas Anual
da Prefeitura de Vargem Alta, sob a responsabilidade do Sr.
Elieser Rabello, Prefeito Municipal, referente ao exercício
de 2012, demonstrou por um lado, o desequilíbrio das contas públicas ao descumprir o art. 42 da LRF, mas por outro,
apresentou equilíbrio no endividamento e cumprimento dos
limites com pessoal, educação e saúde.
II.3 – DA IRREGULARIDADE
Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem acompanhar as razões lançadas na ICC 16/2015 (fls. 487/492) e refletidas na ITC 988/2015 (fls. 494/495), para afastamento das
inconsistências apontadas no RTC 315/2014 (itens 2.2.1, 3.1.1,
3.4.1), pelos seus próprios fundamentos de fato e direito.
Entretanto, quanto ao item 4.7 do RTC 315/2014 que trata das
“Obrigações de despesas contraídas no fim de mandato sem
disponibilidade de caixa”, descumprindo o art. 42 da LRF,
mantenho a irregularidade e teço as considerações pertinentes.
Em sede de defesa oral o gestor apresentou as seguintes considerações, conforme notas taquigráficas (fls. 587/588):
O DR. ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO - Senhor Presidente, Senhor Relator, demais julgadores, representante do Ministério
Público, serventuário, pessoas que acompanham a presente sessão, meu boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de esclarecer
que a minha habilitação nos autos se deu de forma muito recente,
ingressei com uma petição e, nesta oportunidade, agradeço ao Relator por ter deferido o adiamento do julgamento para que pudesse
analisar os autos e, com isso, trazer alguns elementos que entendemos que são essenciais para o deslinde da presente questão. Basicamente, como muito bem relatado, a única irregularidade aventada nesta prestação de contas refere-se a uma suposta violação
ao artigo 42, referente ao exercício de 2012, do então Prefeito,
Eliezer Rabelo, do Município de Vargem Alta. Há uma preocupação
muito grande que a defesa tem externado em relação a esse tema,
sabemos e acompanhamos atentamente todas as discussões que
têm sido tratadas e travadas no âmbito do Tribunal de Contas a
respeito desse tema, do artigo 42. Temos um universo muito grande de prefeitos que estão passando por este mesmo problema e a
alegação é, basicamente, de que houve uma violação ao 42 porque
teria havido despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres
sem suficiência de caixa. Isso no entendimento da área técnica e,
também, acompanhado pelo Ministério Público. O fato é que essas
Instruções técnicas Iniciais e os Pareceres do Ministério Público têm
sido encaminhados ao Ministério Público Estadual e muitos deles
estão encampando a tese da área técnica em afirmar, de forma
categórica, de que houve a violação do art. 42, conseqüência disso
é que prefeitos estão sofrendo ação de improbidade administrativa,
inquéritos penais para averiguação da matéria penal, da ocorrência do crime. Isso tem trazido uma dificuldade muito grande para
os ordenadores de despesas, porquê? Dizer que houve a violação
do 42, na visão da defesa, significa dizer que as despesas foram
contraídas nos últimos dois quadrimestres. Há uma consulta que
foi elaborada pelo Tribunal de Contas que diz que contrair despesas
não é empenho. O próprio Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo tem uma consulta que menciona que contrair despesas é
contratar. E nos autos, data máxima vênia, não há elementos para
chegar à conclusão, despojada pela área técnica, para dizer que
houve contração de despesas, que despesas foram contraídas, o
que tenho são os empenhos. E o que a área técnica entende para
dizer que houve a contratação são os empenhos, e empenho não é
sinônimo de contrair despesa. Temos alguns prefeitos que conseguem trazer elementos aos autos, é o caso, por exemplo, de Eliezer
Rabelo. Estamos aqui, juntando, não conseguimos a integralidade
da documentação, mas trazemos por amostragem, Sr. Conselheiro
Relator, os contratos que demonstram, claramente, que não houve
contração de despesas nos últimos dois quadrimestres. Estamos
trazendo todo esse material para que possa ser analisado, demonstrando claramente que se tratava de contratos anteriores. Outra
situação peculiar, também, é nos casos de convênio. Tenho acompanhado, inclusive, esta Câmara já elaborou, foi feito um voto, que
foi acompanhado, no sentido de afastar o 42 quando se trata de
convênio. Nesse caso concreto, também, há uma decisão judicial
de despesas que foram contraídas por decisão judicial. Ou seja,
teve que fazer empenho para pagar porque foi uma ordem judicial
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que foi transitado em julgado. Então, estamos trazendo elementos
aqui no sentido de demonstrar que, apesar de haver nos autos os
empenhos dos últimos dois quadrimestres, esses empenhos não
se referem a despesas que foram contraídas naquele período, mas
eram despesas que haviam sido contraídas no período anterior a
ele. Outro ponto importante, também, são as despesas de trato
continuado como água, luz e telefone. Então, estamos trazendo esses elementos nos autos, trazendo esses documentos para análise
e algumas manifestações por escrito, também, porque é a primeira
oportunidade que estamos tendo para analisar esse processo, no
sentido de demonstrar que, tecnicamente falando, não há elemento
nos autos para permitir que houve a violação ao 42. E a preocupação que a defesa tem com o cliente, Eliezer Rabelo e com os demais
que também patrocina, porquê? Caso o Tribunal de Contas ateste
que houve violação ao 42, e isso já está pontuado pela área técnica e pelo Ministério Público, mas caso haja um julgamento desta
Corte dizendo que houve violação ao 42, esses documentos serão
utilizados contra o prefeito, contra os ordenadores de despesas nas
ações de improbidade administrativa e nas ações penais, porque
um órgão técnico disse que houve violação ao 42. E data máxima
vênia, ao compulsar os autos, este específico, e outros também que
tenho acompanhado e que em breve estarei fazendo sustentação
oral, outros também que já realizei sustentação oral, data máxima
vênia, com os elementos que constam nos autos, não é possível ter
a subjunção do fato à norma, ou seja, não é possível ser atestado
de que realmente tenha ocorrido a violação ao 42, o que falta a
ele é alguns comandos normativos, falta a comprovação de que,
realmente, a despesa foi contraída. Estamos trazendo, aqui, esses
elementos que demonstram que boa parte dessas despesas não
foram contraídas no período dos últimos dois quadrimestres. Mas
há prefeitos municipais que não conseguem trazer esses elementos
e aí quando o Tribunal de Contas atesta que houve violação é um
documento público oficial de um órgão de controle que está sendo
utilizado por outros órgãos e, principalmente, na esfera judicial. E o
risco que há é que prefeitos e ordenadores de despesas sejam condenados no aspecto penal, dizendo que houve violação ao artigo 42
quando, de fato, na visão da defesa, pedindo vênia a área técnica
aos que pensam ao contrário, não há elemento de condenação. E
o fato é que há um risco e um receio muito grande, a jurisprudência tem admitido que os documentos do Tribunal de Contas sejam
utilizados como prova em processos de improbidade e em processos penais. E a preocupação muito grande da defesa neste tipo de
julgamento, porque é possível que haja, é possível que ocorra um
apenamento de Prefeitos e ordenadores de despesas com base nesses documentos. E em muitos casos, já mesmo realizei defesa em
processo similares onde a parte não conseguiu trazer documentos e
há uma possibilidade de que ela seja punida por violação ao artigo
42. Mas ela não conseguiu trazer as cópias dos contratos porque,
em muitos casos, o Prefeito nem consegue obter cópia na administração, tem que trazer com uma ação judicial. Então, é uma preocupação que a defesa externa perante esta Câmara, externa perante
V.Exas. uma preocupação muito grande, não só com a análise das
contas em si, mas a repercussão que a análise dessas contas pode
trazer na vida, na esfera jurídica desse ordenador de despesas.
São essas as considerações, Conselheiro Relator. Estamos, aqui.
requerendo a juntada de um memorial escrito enfrentando o tema
em questão, trazendo alguns elementos e, também, juntando essa
documentação que, na visão da defesa, esclarece e que comprova
de que não foi contraída despesa nos últimos dois quadrimestres.
São essas as considerações que a defesa tem a realizar na presente
sustentação oral. Meu muito obrigado.
No memorial protocolizado pelo gestor responsável na data da sustentação oral (fls. 593/596), constam ainda os seguintes esclarecimentos:
ELIESER RABELLO, devidamente qualificado no processo em referência, vem apresentar, respeitosamente, o presente memorial, a
fim de demonstrar as RAZÕES PARA EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO
RECOMENDANDO A APROVAÇÃO DAS CONTAS, com base nos fatos
e fundamentos jurídicos a seguir expostos:
1. Cuidam os autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Vargem Alta referente ao exercício financeiro de 2012,
sob a responsabilidade de Elieser Rabello.
2. A ITC nº 988/2015 e a ITC Complementar nº 5858/2015 apontam a ocorrência de violação ao art. 42 da LRF, tudo com base na
ICC nº 16/2015 e na ICC Complementar nº. 273/2015.
3- Passando ao enfrentamento do indicativo de irregularidade, decorre do referido dispositivo que as despesas contraídas
anteriormente aos últimos oito meses, por força de lei, contrato,
convênio ou instrumento similar, não devem compor a vedação prevista no artigo 42 da LRF.
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4. A vedação não é de empenhar ou pagar, mas sim contrair novos
compromissos sem disponibilidade financeira nos últimos 08 (oito)
meses de mandato. Há de se reconhecer que a análise do cumprimento do disposto no artigo 42 da LRF somente seria possível de
ser realizada de forma eficaz por meio de análise “in loco” das informações contábeis e jurídicas do Município e da análise documental
de cada processo de despesa.
5. Entende-se imprópria a análise que se vale simplesmente da
listagem de empenhos contraídos no período, pois pode induzir os
órgãos fiscalizadores a imputar responsabilidade pelo descumprimento do disposto no art. 42 da LRF a um gestor que de fato, não
o infringiu, uma vez que tais demonstrativos contábeis não podem
assegurar com precisão se a despesa foi ou não contraída nos dois
últimos quadrimestres, visto que existe uma grande diferença entre
contrair despesas e empenhar.
6. Com o devido respeito, equivoca-se a equipe técnica, pois a análise técnico-contábil trabalha com valores para as despesas contraídas no período de 01/05/2012 a 31/12/2012 que não foram
efetivamente contraídas nesse período, consistindo em despesas
que se referem a outros períodos.
7. Além disso, é necessário analisar a natureza da despesa, como
o caso de despesas de caráter continuado e despesas assumidas em decorrência de decisão judicial, pois em tais casos
está-se a falar de despesas em que não há um ato propriamente
dito de contrair as referidas despesas, decorrendo o empenho de
fatores externos à vontade do gestor.
8. Conforme documentação de amostragem trazida em anexo defesa oral (doc 01), demonstra-se que o total de R$ 858.086,39
(oitocentos e cinqüenta e oito mil e oitenta e seis reais e trinta
e nove centavos) refere-se a despesas contraídas antes de
30/04/2012, a despesas de caráter continuado e a despesas
assumidas em decorrência de ação judicial.
9. Entre os documentos juntados, constam cópias de contratos
que evidenciam o momento em que a despesa foi contraída
e notas de empenho.
10. Conforme dito anteriormente, somente a realização de uma auditoria “in loco” “teria o condão de revelar, efetivamente, se houve
ou não descumprimento ao art. 42 da LRF.
11. A simples ocorrência de restos a pagar sem disponibilidade de
caixa não configura violação ao art. 42 da LRF, devendo haver demonstração de ter sido ou não contraída obrigação nova a partir de
1º de maio até 31 de dezembro do exercício em análise, o que não
é a hipótese dos autos, nos termos dos documentos juntados.
12. Tal amostragem documental também comprova que existiram
diversos empenhos cujos contratos foram pactuados fora dos últimos dois quadrimestres do ano de 2012, não sendo, portanto, alcançados pela regra do art. 42 da LRF, além de despesas de caráter
continuado e decorrentes de decisão judicial.
13. Pelo exposto, pede-se o afastamento do indício de irregularidade sob análise.
14. Por todo o exposto, é que se pede que essa Egrégia Corte de
Contas acolha os fundamentos do Manifestante trazidos na
presente sustentação oral e na documentação complementar acostada, para EMITIR PARECER PRÉVIO SUGERINDO A
APROVAÇÃO das contas do Manifestante, afastando as irregularidade, ou, subsidiariamente, que emita PARECER PRÉVIO
SUGERINDO A APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
15. Essa última hipótese encontra amparo na Lei Complementar nº
621/2012 do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
80. A emissão do parecer prévio poderá ser:
I - pela aprovação das contas, quando ficar demonstrada, de forma
clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a compatibilidade dos planos e programas de trabalho com os resultados
da execução orçamentária, a correta realocação dos créditos orçamentários e o cumprimento das normas constitucionais e legais;
II – pela aprovação das contas com ressalva, quando ficar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal
de Contas; [grifo nosso]
16. Nobres Conselheiros, os autos não retratam nenhum dano ao
erário, desfalque ou infração de natureza grave que comprometa a
lisura dos atos praticados pela Manifestante, razão pela qual pugnase pela sua aprovação, ainda que com ressalvas.
A área técnica não aceitou as alegações da defesa, conforme apresentado na Manifestação Técnica 00479/2016-5 (fls. 935/949), a
seguir transcrito:
Inicialmente, antes de adentrar na análise das justificativas apresentadas, é importante destacar que a metodologia empregada
por esta Corte de Contas, para avaliação do cumprimento do
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artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal é a mesma utilizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
Nota-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF atribuiu, ao
Órgão Central de Contabilidade da União, no § 2º do art. 50, a responsabilidade pela edição de normas gerais para consolidação das
contas públicas:
§ 2º A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto
não implantado o conselho de que trata o art. 67.
Nesse sentido, a Lei nº 10.180/2001, no seu art. 17, inciso I define
que a Secretaria do Tesouro Nacional – STN é o órgão central de
contabilidade da União:
Art. 17. Integram o Sistema de Contabilidade Federal:
I - a Secretaria do Tesouro Nacional, como órgão central;
Tal competência, no que se refere à padronização de critérios orçamentários, contábeis e fiscais, vem sendo exercida por meio da edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP
e do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF.
No manual de demonstrativos fiscais, aprovado em meados de
2011, é expressa sua aplicação para o exercício de 2012 e a competência para ditar tais normas decorre, como exposto no preâmbulo,
das seguintes legislações:
“Assim, considerando o disposto no inciso I do art. 17 da Lei nº
10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e no inciso I do art. 6º do Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009, que conferem à Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda (MF) a condição
de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal;
Considerando as competências do órgão central do Sistema de
Contabilidade Federal, estabelecidas no art. 18 da Lei nº 10.180,
de 2001, complementadas pelas atribuições definidas no art. 7º do
Decreto nº 6.976, de 2009, e nos incisos XIV, XXI, XXII e XXIII do
art. 21 do Anexo I do Decreto nº 7.482, de 16 de maio de 2011;
Considerando a necessidade de padronização dos demonstrativos
fiscais nos três níveis de governo, de forma a garantir a consolidação das contas públicas na forma estabelecida na Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), resolve:”
O método utilizado nas instruções técnicas do TCEES tem por base
normativa o próprio dispositivo da LRF, qual seja o artigo 42 e seu
parágrafo único, interpretação essa baseada nos conceitos trazidos
pelo Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro
Nacional vigente à época da prestação de contas. Destarte, as instruções técnicas do TCEES adotam, e não poderia ser de forma
contrária, tal metodologia.
A base para a aferição do art. 42 da LRF decorre expressamente
das portarias STN nº. 406 e 407/2011 e portaria conjunta STN-SOF
nº 01/2011, que tratam, em síntese, da aprovação da 4ª edição do
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e do
Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF).
Isto posto, conclui-se que, para apuração do disposto no art. 42
da Lei de Responsabilidade Fiscal parte-se da disponibilidade bruta
de caixa, da qual são deduzidos os Restos a Pagar Processados,
e os Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores. Os
recursos que sobrarem, são chamados de Disponibilidade Líquida
de Caixa, e poderão ser utilizados para inscrição dos Restos a Pagar
Não Processados do exercício.
O MDF leciona ainda que a Disponibilidade Líquida de Caixa
resulta do confronto da disponibilidade bruta de caixa com
as obrigações financeiras, segregado por vinculação de recurso. O resultado obtido desse confronto irá permitir a inscrição dos Restos a Pagar Não Processados.
Vale ressaltar que, os Restos a Pagar Não Processados do
exercício somente poderão ser inscritos, considerando-se a
sua vinculação, caso haja disponibilidade de caixa líquida,
conforme apurado no Anexo 5 – Demonstrativo da Disponibilidade
de Caixa.
Após apresentar-se a metodologia adotada, cabe alertar ainda que,
através do programa de treinamento da Escola de Contas do TCEES
- Juris 2012, o TCEES ofertou aos jurisdicionados o workshop
sobre “Orientações para encerramento de mandato”, onde foi
esclarecido qual tratamento seria dado ao art. 42 da LRF, conforme
previsto no plano de curso. Na ocasião foram abordados, dentre
outros conteúdos programáticos, os aspectos relativos aos
restos a pagar e ainda, as repercussões na Lei 10.028/2000.
Tal treinamento foi ministrado nos seguintes Polos:
Colatina (07/08/2012),
Nova Venécia (15/08/2012),
Venda Nova do Imigrante (21/08/2012),
Cachoeiro de Itapemirim (22/08/2012) e
Vitória (03/09/2012).
Feitas as considerações preliminares passa-se a análise dos argu-
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mentos apresentados pelo defendente.
O gestor defende a tese de que as despesas contraídas anteriormente aos últimos oito meses, por força de lei, contrato, convênio ou instrumento similar, não devem compor a vedação prevista
no artigo 42 da LRF. Para comprovar seus argumentos, acosta aos
autos uma amostragem de contratos administrativos entre a prefeitura e terceiros prestadores de serviços à municipalidade, bem
como notas de empenhos referentes aos respectivos contratos (fls.
600/930).
Conforme já demonstrado acima, a tese defendida pelo gestor não
se aplica a metodologia atualmente empregada por esta Corte de
Contas. Logo, ao se conhecer o montante das despesas de caráter continuado, o gestor mostrou-se imprudente ao assumir novos
compromissos sem disponibilidade financeira para arcar com as novas despesas.
Nesse sentido, assim afirma o MDF:
O controle da disponibilidade de caixa deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios
e não somente no último ano de mandato. Apesar de a restrição
estabelecida no art. 42 se limitar aos dois últimos quadrimestres
do respectivo mandato, a LRF estabelece que a responsabilidade
na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que
se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, o que impõe que ajustes devam ser
observados no decorrer de todo o mandato, de forma que
as receitas não sejam superestimadas, nem haja acúmulo
excessivo de passivos financeiros.
(...)
Ao assumir uma obrigação de despesa através de contrato, convênio, acordo, ajuste ou qualquer outra forma de contratação no
seu último ano de mandato, o gestor deve verificar previamente
se poderá pagá-la, valendo-se de um fluxo de caixa que levará em
consideração “os encargos e despesas compromissadas a pagar até
o final do exercício” e não apenas nos dois últimos quadrimestres. (grifo nosso)
Não obstante o município apresentar restos a pagar pertinentes a
datas anteriores a maio de 2012, constando na condição de ainda
devidos em dez/12, sem saldo financeiro para pagamento, em consulta ao sistema SISAUD (dados declaratórios encaminhados pelo
Prefeito) foi identificada uma série de contratações realizadas entre
maio e dezembro de 2012, algumas inclusive não se revestem das
características da essencialidade do serviço público, conforme relacionado a seguir:
Tabela 6
Para realizar novas contratações, entre maio e dezembro de 2012,
considerando que a gestão fiscal pressupõe a ação planejada e
transparente em que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, era fundamental
levar em consideração se as receitas comportariam os já assumidos encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do
exercício.
Se as contratações efetuadas entre maio e dezembro de 2012 foram empenhadas, liquidadas e pagas, em detrimento às dívidas
contratadas anteriormente, não se pode, inclusive, afirmar que a
atuação do prefeito e ordenador de despesas do município preenche os requisitos da boa-fé.
Na sequência o defendente afirma que somente a realização de
uma auditoria “in loco” teria o condão de revelar, efetivamente, se
houve ou não descumprimento ao art. 42 da LRF, além de considerar imprópria “a análise que se vale simplesmente da listagem de
empenhos contraídos no período”.
Tais argumentos também não prosperam, pois o fato de a verificação do cumprimento do artigo 42 da LC 101/2000 não ter sido efetuada “in loco” na Prefeitura Município de Vargem Alta, não compromete a eficácia da análise efetuada pela área técnica desta Corte
de Contas, em sede de Prestação de Contas Anual. Além disso, tal
verificação se pautou em um conjunto de demonstrações contábeis e gerenciais, como por exemplo: extratos e conciliações bancárias das contas movimentadas no exercício de 2012, relatórios
de inscrição e cancelamento de restos a pagar, listagem de fluxo
de caixa, dentre outros. Também foi oportunizado ao responsável o
encaminhamento de documentos que julgasse necessário a fim de
esclarecer os fatos. Ademais, em processos de prestação de contas
o ônus da prova incumbe ao prestador.
Assim, observa-se que os cálculos efetuados pela área técnica, com
base nos próprios demonstrativos encaminhados pelo responsável,
demonstra que as disponibilidades financeiras de 31/12 já não eram
suficientes para saldar as obrigações existentes até 30/04 na Educação (recursos próprios, recursos federais e outros recursos), na
saúde (recursos próprios), como também as obrigações não vincu-
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ladas. Assim, verifica-se que não foram observados os procedimentos de inscrição em Restos a Pagar, conforme orientação da Secretaria do Tesouro Nacional, o qual já foi demonstrado na Instrução
Contábil Conclusiva ICC 16/2015, no montante de R$ 1.358.852,88
sem disponibilidade de recursos, nos seguintes vínculos:
Tabela 7
Pelo exposto, considerando que esta Corte de Contas ofereceu treinamento adequado aos seus jurisdicionados acerca da matéria,
bem como o fato de o responsável não ter apresentado nenhum
argumento novo ou documento que pudesse alterar os valores apurados pela equipe técnica desta Corte, além do fato de tal defesa
se dar por mero inconformismo com a forma de apuração adotada,
opina-se no sentido de manter o indicativo de irregularidade
apontado no item 4.7 do RTC 315/2014 e no item 2.3 da ICC
16/2015.
Pois bem,
A Lei de Responsabilidade Fiscal se consolidou como um dos marcos
regulatórios mais austeros do mundo. Com pouco mais de quinze
anos de vida, conseguiu mudar radicalmente a bagunçada tradição
fiscal brasileira. Ela, historicamente, é uma revolução nas finanças
públicas e, procedimentalmente, um rígido código de conduta para
os administradores públicos.
A quase totalidade de suas normas relaciona-se a viabilização do
equilíbrio orçamentário intertemporal, à prevenção de déficits e ao
controle da dívida pública, objetivos amplamente contemplados no
§ 1º de seu art. 1º:
A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a
obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras,
dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
Nesse contexto, ganha relevo o art. 42, parágrafo único que veda
contrair obrigação no último ano do mandato do governante sem
que exista a respectiva cobertura financeira, eliminando desta forma as heranças fiscais, conforme disposto:
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20,
nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação
de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele,
ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão
considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até
o final do exercício.
De início, percebe-se que o dispositivo em comento, em harmonia
com a concepção lógica da LRF, busca impedir o déficit fiscal na sua
origem, ou seja, no momento em que está sendo gerada a obrigação que não poderá ser paga até o final do mandato.
A relação de conduta descrita no art. 42 com a má inscrição em
Restos a Pagar está expressa na LRF, quando coloca tal artigo na
Seção VI do Capítulo VII (Da dívida e do endividamento), que é
intitulada “Dos Restos a Pagar”.
Como se não bastasse o conjunto de normas rígidas dispostas na
LRF para combater veementemente o déficit público, o legislador foi
além. Em discussão contemporânea, o Congresso Nacional aprovou
a Lei nº 10.028/00 e desse modo, o Código Penal passou a contar
com remédios amargos contra o administrador público que ousasse
agredir as questões centrais da Lei Complementar nº 101/2000, a
saber:
(...)
CAPÍTULO IV
DOS CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS
(...)
Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação,
nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato
ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo
exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no
exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente
de disponibilidade de caixa:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
(...)
Art. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior
ao permitido em lei:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
(...) (grifo nosso)
De acordo com a 4ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao
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Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional, no fim do exercício, as despesas empenhadas e não pagas serão inscritas
em restos a pagar e constituirão a dívida flutuante. O texto
é taxativo e não deixa dúvidas sobre a interpretação que a STN,
órgão responsável pela consolidação nacional das contas públicas,
congregando as contas da União, estados, Distrito Federal e municípios, dedica ao tema. Esse Manual definiu que:
Despesas Empenhadas
Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada;
Despesas Liquidadas
Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados; e
Despesas Pagas
Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a
pagar, processados ou não processados.
O Manual acima observa a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar
nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e as Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16)
editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
O raciocínio implícito é de que a receita orçamentária a ser utilizada
para pagamento da despesa empenhada em determinado exercício
já foi arrecadada ou ainda será arrecadada no mesmo ano e estará
disponível no caixa do governo ainda neste exercício. Logo, como a
receita orçamentária ampara o empenho pertencente ao exercício e
lhe serve de base dentro do princípio orçamentário do equilíbrio, a
despesa que for empenhada com base nesse crédito orçamentário
também deverá pertencer àquele exercício.
Supõe-se que determinada receita tenha sido arrecadada e permaneça no caixa, portanto, integrando o ativo financeiro do ente
público no fim do exercício. Existindo, concomitantemente, uma
despesa empenhada, deverá ser registrado também um passivo
financeiro; caso contrário o ente público estará apresentando em
seu balanço patrimonial, sob a ótica da Lei nº 4.320/1964, ao fim
do exercício, um superávit financeiro indevido, sem o cômputo da
despesa respectiva.
O empenho da despesa é um ato que potencialmente poderá afetar o patrimônio, criando passivo financeiro que comprometerá o
ativo financeiro, diminuindo o valor do superávit financeiro. Após
o implemento de condição e a verificação do direito adquirido pelo
credor, o patrimônio sofrerá alteração qualitativa ou quantitativa.
O reconhecimento da despesa orçamentária ao longo do exercício
deve ser realizado no momento do empenho com a assunção de um
passivo financeiro orçamentário.
A meu ver, essa linha de entendimento atende ao conteúdo do artigo 36 da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal:
(...)
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.
(...)
Conforme o art. 113 da Lei nº 4.320/1964, dentre outras atribuições, compete ao Conselho Técnico de Economia e Finanças a atualização dos anexos que contemplam a referida Lei. Com a extinção
deste Conselho, tais funções são exercidas, na atualidade, pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), dada a afinidade técnica desse
órgão com o assunto.
Assim, a Secretaria do Tesouro Nacional editou o Manual de Demonstrativos Fiscais, 5ª Edição, que apresenta o Demonstrativo
de Restos a Pagar, Anexo 6, do Relatório de Gestão Fiscal, cujo o
objetivo básico é possibilitar a verificação do cumprimento do
art. 42 da LRF, pelo confronto da coluna dos RP empenhados e
não liquidados do exercício com a disponibilidade de caixa líquida,
segregados por vinculação. Cujas definições necessárias ao deslinde da questão seguem abaixo:
Restos a Pagar
Os Restos a Pagar constituem compromissos financeiros exigíveis
que compõem a dívida flutuante e podem ser caracterizados como
as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro
de cada exercício financeiro. As despesas empenhadas, não pagas
até o dia 31 de dezembro, não canceladas pelo processo de análise
e depuração e, que atendam os requisitos previstos em legislação
específica, devem ser inscritas em Restos a Pagar, pois se referem
a encargos incorridos no próprio exercício. Podem-se distinguir dois
tipos de Restos a Pagar: os Processados e os Não Processados;
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Restos a Pagar processados
São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para o pagamento, ou seja,
cujo direito do credor já foi verificado. Os Restos a Pagar Processados não podem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de
bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração
não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar;
Restos a Pagar não processados
São considerados não processados os empenhos de contrato e convênios que se encontram em plena execução, não existindo o direito líquido e certo do credor. Dessa forma, no encerramento do
exercício a despesa orçamentária que se encontrar empenhada mas
ainda não paga será inscrita em restos a pagar não processados; e
Restos a Pagar não processados liquidados
Representam as despesas orçamentárias, empenhadas mas não
pagas, inscritas em restos a pagar não processados no final do
exercício, que foram liquidadas no exercício seguinte. A natureza
dos restos a pagar não processados não se modifica quando ocorre
sua liquidação, considerando que ela é definida no momento da
inscrição em 31 de dezembro.
A área técnica deste tribunal utilizou-se dos mecanismos acima
para atender ao que determina o artigo 42, conforme Planilha elaborada denominada “Aferição do Cumprimento do Art. 42 da LC
101/2000 (LRF)”.
Assim, considerando os cálculos expostos pela área técnica, que
demonstram insuficiência financeira para a execução dos pagamentos das obrigações assumidas, totalizando um valor a menor de R$
1.358.852,88 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), mantenho a
irregularidade e recomendo a rejeição das contas de responsabilidade do Sr. Elieser rabello, Prefeito Municipal à frente da Prefeitura de Vargem Alta, no exercício de 2012.
No tocante ao opinamento da área técnica e do Parquet de Contas,
quanto à formação de autos apartados, nos termos dos arts. 38,
inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito
Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III,
§§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF,
acompanho, pelas razões expendidas.
Por fim, em virtude de indícios de enquadramento do gestor no
previsto no artigo 359 – C da Lei nº 10.028/2000 determino o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para que
possam ser tomadas medidas corretivas em relação a tal atitude do
gestor, tendo em vista tratar-se o artigo 42 da LRF, responsabilidade do titular do Poder.
III – CONCLUSÃO
Destarte, por tudo mais que dos autos consta, com base no artigo
29, inciso V, da Resolução nº 261/2003, acompanhando parcialmente do entendimento da Secretaria de Controle Externo e Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que a Câmara adote a
seguinte decisão:
I – Seja mantida a seguinte irregularidade, conforme Manifestação
Técnica 00479/2016-5:
Obrigação de despesa contraída no fim do mandato com insuficiência de caixa no valor de R$ 1.358.852,88.
Base Legal: Base Legal: art. 42 da Lei Complementar 101/2000.
II - Seja emitido PARECER PRÉVIO pela REJEIÇÃO das contas do
senhor Elieser Rabello, Prefeito Municipal frente à Prefeitura de
Vargem Alta no exercício de 2012, na forma prevista no artigo
80, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012.
III – Sejam formados autos apartados, nos termos dos arts. 38,
inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do RITCEES, com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito
Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III,
§§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF.
IV – Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF constitui
provável infração penal, prevista no artigo 359-C, do Decreto-Lei nº
2.848/1940 – Código Penal Brasileiro, REMETER AO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO cópia da Instrução
Técnica Conclusiva ITC 1832/2015, do Parecer Ministerial, deste
Voto e da Decisão proferida, para as finalidades previstas no artigo
163, §8º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES);
V - Seja DETERMINADO ao Poder Executivo Municipal para que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em
questão e o respectivo Parecer Prévio, na forma do art. 48 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei nº. 101/00).
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
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PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3376/2013,
RESOLVEM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
dezenove de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
1. Recomendar a Câmara Municipal a rejeição da Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, sob a responsabilidade do senhor Elieser Rabello, relativa ao exercício de 2012,
na forma prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar nº
621/2012, tendo em vista a manutenção da seguinte irregularidade, conforme Manifestação Técnica 00479/2016-5:
Obrigação de despesa contraída no fim do mandato com insuficiência de caixa no valor de R$ 1.358.852,88. Base Legal:
Base Legal: art. 42 da Lei Complementar 101/2000.
2. Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II, e
parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do Regimento Interno,
com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito
Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III,
§§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, face à infração ao art. 42 da LRF;
3. Tendo em vista que a infringência ao art. 42 da LRF constitui
provável infração penal, prevista no artigo 359-C, do Decreto-Lei
nº 2.848/1940 – Código Penal Brasileiro, remeter ao Ministério
Público do Estado do Espírito Santo cópia da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 1832/2015, do Parecer Ministerial, do voto do relator e do presente Parecer Prévio, para as finalidades previstas no
artigo 163, §8º, do Regimento Interno do TCEES;
4. Determinar ao Poder Executivo Municipal para que divulgue
amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a
prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o
respectivo Parecer Prévio, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº. 101/00);
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, relator, e a 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, 19 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

[ATOS DOS RELATORES]
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1427/2016
PROCESSO:
TC 4905/2007
APENSO:
TC 4658/2007
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO
GUANDU
ASSUNTO:
FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA
EXERCÍCIO:
2006
RESPONSÁVEL:
LASTÊNIO LUIZ CARDOSO – Prefeito
Municipal (2006)
Tratam os autos de Relatório de Auditoria Ordinária realizada
na Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, exercício 2006, sob a
responsabilidade do Sr. Lastênio Luiz Cardoso, Prefeito Municipal,
sendo constatadas irregularidades dos atos de gestão no exercício,
condensadas nas ITC’s 2147/2008 (fls. 8337/8520 – Vol. XXXIX)
e 2356/2010 (fls. 11517/11570 – Volume LI).
Às fls. 11847 aquele gestor informa que nos autos nº 007.07.002519 – Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público Estadual junto a Comarca de Baixo Guandú, foi
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recolhida importância à título de ressarcimento ao erário municipal,
correspondente aos itens 5 (concessões de ajuda de custo) e 6
(concessão de diárias) do Termo de Citação TC 426/2009 vindo
a área técnica pugnar pelo encaminhamento a este Tribunal de
Contas de relação individualizada dos valores ressarcidos aos cofres
públicos, para compensação dos valores quitados, na forma do item
3 da Manifestação Técnica 970/2016.
Do exposto, DECIDO, em consonância com o artigo 358, II da
Resolução TC nº 261/2013 pela COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA,
no sentido de que se proceda à NOTIFICAÇÃO do Sr. NETO BARROS
– Prefeito Municipal de Baixo Guandú ou a quem o substitua, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias encaminhe a este Tribunal de
Contas de relação individualizada dos valores ressarcidos aos
cofres públicos, contendo valor pago, responsável pelo pagamento
e processo correspondente ao pagamento efetivado, nominando
àquele ressarcimento a que título foi efetivado (item 5 ou 6 da ITC
2356/2010), sob pena de aplicação de multa pecuniária prevista no
artigo 389, IV da Resolução TC nº 261/2013.
Cópia da Manifestação Técnica 00970/2016 (fls. 12068/12080)
deverá ser encaminhada juntamente com a Comunicação de
Diligência.
Recebida as informações solicitadas, sejam os autos encaminhados
a Secretária de Controle Externo – SEGEX, para análise dos
documentos enviados pela Prefeitura de Baixo Guandú.
Vitória, 19 de outubro de 2016.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA DECM 1433/2016
PROCESSO TC:
6050/2013
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO
CANÁRIO
ASSUNTO:
REPRESENTAÇÃO
EXERCÍCIO:
2013
RESPONSÁVEL:
ANTÔNIO WILSON FIOROT
PREFEITO MUNICIPAL
DECIDO, com fundamento no art. 65 da Lei Complementar n.
621/2012, declarar a REVELIA do senhor Antônio Wilson Fiorot,
uma vez que não atendeu aos Termos de Citação n. 00570/2016-7,
conforme atestou a Secretaria Geral das Sessões às folhas 2761
dos autos.
Encaminhe-se o feito à área técnica, para prosseguir.
Em 18 de outubro de 2016.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Relatora em substituição
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1439/2016
PROCESSO:
ASSUNTO:
JURISDICIONADO:

TC 8009/2016
Prestação de Contas Bimestral – PCB
2º Bimestre 2016
Omissão - CIDADES WEB
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Com base no artigo 358, I e III, e 359 do RITCE/ES, aprovado pela
Resolução TC 261/2013 c/c art. 63, I e III da Lei Complementar
621/2012, em face do descumprimento do prazo previsto no
artigo 1º da Res. 294/2015, bem como do desatendimento ao
termo de notificação 50308/2016-7, DECIDO:
Pela CITAÇÃO do responsável, Sr. JAIR CORREA, para que no
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias , preste os esclarecimentos que julgar pertinentes em razão do descumprimento ao Termo
de Notificação TC 50308/2016-7 (art. 2° da Resolução TC 294/2015
e art. 63, I. da Lei complementar 621/2012);
Pela NOTIFICAÇÃO do mesmo para que encaminhe a Prestação
de Contas Bimestral, Cidades-Web, referente ao 2º Bimestres de
2016, (Resolução TC nº 247/2012), no prazo improrrogável de
15 (quinze) dias , de acordo com a Instrução Técnica Inicial Nº
00934/2016-1;
Ressalto que o não atendimento à obrigação sujeita o responsável
à pena de multa e outras sanções legais, nos termos do artigo 135,
inciso IX, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o artigo 389, inciso
IX do Regimento Interno.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Instrução Técnica Inicial – ITI 00934/2016-1, elaborada pela Secex-Contas.
Vitória, 20 de outubro de 2016.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
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DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1445/2016
PROCESSO:
INTERESSADO:
ASSUNTO:
JURISDICIONADO:
RESPONSÁVEIS:

TC 08985/2016-4
IDENTIDADE PRESERVADA
REPRESENTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
CONRADO BARBOSA ZORZANELLI –
(Presidente da Comissão Permanente de
Licitação).
AMADEU BOROTO – (PREFEITO
MUNICIPAL).

DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
NOTIFICAR os responsáveis acima nominados, para sua oitiva
no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, nos termos do § 3º do art.
125 da Lei Complementar nº 621/2012 c/c artigo 307, § 1° do
Anexo Único da Resolução TC n° 261/2013, para que PRESTEM
AS INFORMAÇÕES quanto aos itens questionados na presente
REPRESENTAÇÃO c/ pedido cautelar, que trata da existência de
possíveis irregularidades no Edital de CONCORRENCIA PUBLICA
nº 03/2016, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO de Empresa para
Execução de Serviços de Limpeza Pública no que tange a transporte
e destinação de resíduos sólidos urbanos do tipo domiciliar e
comercial conforme Projeto Básico, Planilha Básica Orçamentária e
demais condições estabelecidas em Edital.
A cópia da representação e documentos de apoio deverá
acompanhar a Notificação quando de sua expedição.
Vitória, 21 de outubro de 2016.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1446/2016
PROCESSO:
INTERESSADO:

TC 08976/2016-5
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS –
(ABFMED)
ASSUNTO:
REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
LINDENBERG.
RESPONSÁVEIS:
PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR
LINDENBERG; SECRETARIO MUNICIPAL
DE SAUDE e PREGOEIRO OFICIAL DE
MUNICIPIO.
DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges,
NOTIFICAR os responsáveis acima nominados, para sua oitiva
no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, nos termos do § 3º do art.
125 da Lei Complementar nº 621/2012 c/c artigo 307, § 1° do
Anexo Único da Resolução TC n° 261/2013, para que PRESTEM
AS INFORMAÇÕES quanto aos itens questionados na presente
REPRESENTAÇÃO c/ pedido liminar, que trata da existência
de possíveis irregularidades no PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2016, EXCLUSIVO DE ME/
EPP, cujo objeto é o registro de preço para futuras aquisições
de medicamentos, para distribuição à munícipes em situação de
vulnerabilidade social.
A cópia da representação e documentos de apoio deverá
acompanhar a Notificação quando de sua expedição.
Vitória, 21 de outubro de 2016.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 144/2016
PROCESSO:
TC Nº. 8850/2016-8
ASSUNTO:
REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
DOMINGOS MARTINS
RESPONSÁVEIS:
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÁRCIA ALVINA ROCHA FERNANDES
PREGOEIRA
MUNICIPAL
MARILENE
JÄHRING
(PREGÃO Nº 040/2016)
REPRESENTANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS ABFMED
Tratam os autos de Representação com pedido de concessão de
medida cautelar, formulada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS - ABFMED, em razão
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das supostas irregularidades ocorridas no Pregão Presencial nº
30/2016, realizado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
DOMINGOS MARTINS, que tem por objeto Registro de Preço
para aquisição de materiais médico hospitalares para atender
à Secretaria Municipal de Saúde e demais Unidades Básicas de
Saúde, conforme relatado no item 3 do pedido constante na
parte final da representação.
Insurge-se a representante quanto ao injustificado excesso de
exigências do edital, na medida em que limita o acesso das diversas
empresas no mercado, pois impede a participação de empresas
concorrentes no certame quando não são constituídas sob a forma
societária de Microempresa - ME o Empresa de Pequeno Porte - EPP.
Nesse contexto, a representante requereu o recebimento da
presente representação, com a suspensão de todos os atos
referente ao edital em comento, bem como a anulação do certame.
Ante o exposto, determino:
NOTIFICAR o Prefeito Municipal de Domingos Martins, a Sra.
Secretária Municipal de Saúde (Márcia Alvina Rocha Fernandes)
e a Pregoeira Municipal (Marilene Jähring) para que, no prazo
de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º do art. 125 da Lei
Complementar nº 621/2012 c/c artigo 307, § 1° do Anexo Único
da Resolução TC n° 261/2013, apresentem as justificativas e
documentos que julgarem necessários quanto aos itens
questionados na presente representação, cientificando-se
que os demais documentos que integram a representação ficam à
disposição para cópia.
As notificações devem seguir com cópia da peça inicial.
Cientifique-se a representante, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS - ABFMED, na pessoa da
advogada, LUCIANA DRUMOND DE MORAES – OAB/ES 9538,
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 dos responsáveis, nos moldes do artigo 307, § 2º, do
Anexo Único da Resolução TC n° 261/2013.
Em seguida, retornem os autos a este Gabinete para análise sobre
a medida cautelar pleiteada.
Vitória, 21 de outubro de 2016.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01443/2016-9
Processos:
10584/2015-7,
10581/2015-3,
10582/2015-8,
10588/2015-5, 11444/2015-1, 11951/2015-5
Assunto: Representação
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Marataízes
Exercício: 2015 a 2016
Responsáveis: Jander Nunes Vidal (Prefeito Municipal), Valquíria
Araújo Goulart (Presidente da CPL), Nilson Duarte Rainha (Presidente da CELO) e Rodrigo Dadda Lugão - Secretário Municipal de
Obras e Urbanismo
1 – RELATÓRIO
Tratam os autos de representação apresentada pela Construtora
Itaipava Eireli EPP e outros, representada pela procuradora Maria
Claudia Cardoso, em 16 de setembro de 2015 (fls. 1-53), dando conta de possíveis irregularidades, constantes dos Editais de
Concorrências Públicas nºs 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10/2015 e da
Tomada de Preços nº 011, 012, 013 e 014/2015, cujo objeto é
a contratação de obras e serviços de engenharia no Município de
Marataízes.
A representante aponta como irregular exigência editalícia de apresentação pelas empresas de atestado de capacidade técnica nos
quais constem seus nomes como executoras de obras, emitido por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, chancelado pelo
CREA, com as respectivas certidões de acervo técnico como condição de habilitação.
Num primeiro instante, determinei fosse realizada a oitiva dos senhores Robertino Batista da Silva, Antônio Carlos Sader Sant’Anna
e Valquiria Araújo Goulart, notificando-os para que, no prazo de 05
dias, apresentassem as informações que entendessem necessárias
acerca da presente representação (DECM 1723/2015 – f.56-58).
Em passo seguinte, determinei a juntada aos autos de documentação encaminhada pelo senhor Robertino Batista da Silva – Prefeito
Municipal em exercício, informando da suspensão da Concorrência
Pública nº 04/2015 (fls.77/78) e anexa cópia do Diário Oficial do
Estado de 10 de setembro de 2015, onde se deu publicidade também à suspensão das Concorrências Públicas nºs 05/15, 06/15,
07/15, 08/15, 09/15 e 10/15 e das Tomadas de Preços nºs 11/15,
12/15, 13/15, e 14/15, para revisão dos editais (fls. 80-81).
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Logo em seguida a área técnica fez juntar aos autos a Manifestação Técnica Preliminar MTP 750/2015 (fls. 69-70) do Núcleo de
Cautelares, propondo a notificação do senhor Jander Nunes Vidal
– Prefeito Municipal, para que se manifestasse quanto aos requerimentos do representante, e, após as novas informações encaminhadas pelo notificado, emitiu-se a Manifestação Técnica Preliminar
MTP 1004/2015 (fls.98-100), propondo o indeferimento da medida cautelar, fundamentado na suspensão dos procedimentos licitatórios em questão, com seguimento do processo no rito ordinário.
Nestes termos propostos pela unidade técnica deste Tribunal de
Contas, votei por indeferir a medida cautelar (VOTO 28/2016 –
fls. 104-107), e para que fossem os autos remetidos à área técnica para regular instrução com tramitação preferencial, no que fui
acompanhado pelo Plenário na Decisão TC 155/2016 (fls. 108109). Cientificado da decisão o Procurador de Contas Luis Henrique
Anastácio da Silva (fls.113).
Também foram notificados da decisão os senhores Jander Nunes
Vidal, Robertino Batista da Silva, Antônio Carlos Sader Sant’Anna,
Valquiria Araújo Goulart e a sociedade empresária Construtora Itaipava Eireli EPP (Termo de Notificação nº108/2016 – fls. 110-111).
Na sequência, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Engenharia e Obras Públicas (atual Secretaria de Controle Externo de
Obras e Serviços de Engenharia) sugerindo a apensação dos processos TC 11444/2015 (CP 04/15), TC 10581/2015 (CP 04/15), TC
11951/2015 (CP 08/15) e TC 10588/2015 (CP 04, 05, 06, 07, 08
e 09/15 e TP 11, 13 e 14/15), e TC 10582/2015 (CP 12/15) por
identidade de seus objetos (fls. 116 e 119).
Logo depois, a Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia emitiu a Manifestação Técnica Preliminar MTP
269/2016-6 (fls. 123-503) que conclui: pelo conhecimento da
representação; por sugerir fosse determinada à autoridade competente a suspensão dos procedimentos licitatórios das Concorrências
Públicas nºs 15 e 16/2015 e da Tomada de Preços TP 04/2016, ou
da adjudicação ou assinatura dos contratos delas decorrentes até
manifestação final desta Corte de Contas; para notificar a autoridade competente para que encaminhem documentação descrita
na Manifestação Técnica; e para que retornarem os autos ao rito
sumário.
A par disso, DECIDI (Decisão Monocrática 00492/2016):
3.1 por RECEBER a presente Representação oferecida dos processos TC 11444/2015, 10582/2015 e 10581/2015 e por ACOLHER a proposta da Secretaria de Controle Externo de Obras e
Serviços de Engenharia para a concessão de medida cautelar
tão somente para as Concorrências Públicas nºs 15/2015 e
16/2015 e da Tomada de Preços nº 04/2016, eis que presentes seus requisitos autorizadores, previstos no art. 1ª, XV da Lei
Complementar nº 621/2012, contudo, não o faço no momento, por
prudência, para os Contratos nº 33/2016 e nº 34/2016 já firmados,
provenientes das Tomadas de Preços nºs 15 e 16/2015;
3.2.1 para que o Prefeito Municipal de Marataízes senhor Jander
Nunes Vidal, a Presidente da CPL senhora Valquíria Araújo Goulart,
o Presidente da CELO senhor Nilson Duarte Rainha e o Secretário Municipal de Obras e Urbanismo senhor Rodrigo Dadda Lugão
SUSPENDAM quaisquer atos relacionados e decorrentes das Concorrências Públicas nºs 15/2015 e 16/2015 e Tomada de
Preços nº 04/2016 até ulterior decisão desta Corte, sob pena de
aplicação de multa pecuniária ao gestor, nos termos do art. 135,
inciso IV, da Lei Complementar nº 621/2012.
3.2.2 pela oitiva com expedição de NOTIFICAÇÃO, pelo prazo de
10 (dez) dias, nos termos do §3º do art. 307 do RITCEES, dos senhores Jander Nunes Vidal, Valquíria Araújo Goulart, senhor Nilson
Duarte Rainha e senhor Rodrigo Dadda Lugão, para que se pronunciem acerca da medida cautelar;
3.2.3 pela COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA aos senhores Jander
Nunes Vidal, Valquíria Araújo Goulart, Nilson Duarte Rainha e Rodrigo Dadda Lugão, com fundamento nos arts. 1º, §3º e 63, II da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012, e na forma do art. 314, §1º,
§2º e §3º, II e art. 358, II do RITCEES determinando que encaminhem no, prazo de 10 (dez) dias, cópia dos processos relativos
aos procedimentos licitatórios de Concorrência Pública 04/2015,
05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 15/2015
e 16/2015 e de Tomada de Preços 11/2015, 12/2015, 13/2015,
14/2015, 15/2015 e 04/2016, desde a documentação de autorização para licitação, projeto básico completo e, em especial, para
os procedimentos licitatórios de Concorrência Pública 15/2015 e
16/2015 e de Tomada de Preços 15/2015, 16/2015 e 04/2016, documentação relativa à fase externa, inclusive documentos de habilitação técnica das empresas licitantes.
...o não atendimento desta solicitação poderá implicar em sanção
de multa, conforme disposto no artigo 135, IV, da Lei Complemen-
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tar 621/2012 e art. 389, IV da Resolução TC 261/2013;
3.2.4 para que os autos passem a tramitar sob o rito sumário, em
atenção ao artigo 306 do Regimento Interno desta Corte;
3.2.5 Nos termos do art. 309 da Resolução TC nº 261/2013, após
manifestação dos representados ou transcorrido o prazo acima,
sejam os autos encaminhados à área técnica para elaboração de
instrução, em igual prazo.
Segundo manifestação do Núcleo de Controle de Documentos (fl.
551) e da Secretaria Geral das Sessões (fl. 552), o prazo para cumprimento da Decisão Monocrática 492/2016 venceu em 30/05/2016,
sem que os responsáveis juntassem aos autos qualquer documentação.
Nesse contexto, proferi a Decisão Monocrática 00759/2016 para as
seguintes providências:
Por reiterar a NOTIFICAÇÃO e a COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA expedidas em razão da Decisão Monocrática 492/2016 aos
senhores Jander Nunes Vidal, Valquíria Araújo Goulart, Nilson Duarte Rainha e Rodrigo Dadda Lugão, fixando prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para o cumprimento da decisão,
alertando os responsáveis quanto às consequências do descumprimento de Decisão emanada por esta Corte de Contas, em especial
quanto à sanção de multa prevista no art. 135, IV da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 389, IV da Resolução TC 261/2013;
Pela CITAÇÃO dos senhores Jander Nunes Vidal, Valquíria
Araújo Goulart, Nilson Duarte Rainha e Rodrigo Dadda Lugão para apresentar as justificativas que entenderem necessárias
relativamente ao descumprimento às determinações constantes da
Decisão Monocrática 492/2016, prazo improrrogável de 05 (cinco) dias.
Esgotados os prazos para o envio de informações pelos agentes
públicos chamados, a SGS e o NCD atestam não haver chegado
nenhum documento ou informações (f.581-582).
Diante do insucesso no segundo chamamento dos gestores, encaminhei os autos à Secex-Engenharia solicitando fossem envidados
esforços para verificar se foi realizada a suspensão das Concorrências Públicas 15 e 16 de 2015, bem assim da Tomada de Preço
04/2016.
Em resposta a unidade técnica competente acostou aos autos Manifestação Técnica (586-624), informando e sugerindo o seguinte:
Informa a unidade técnica que analisou em sua Manifestação os
Editais de Concorrência Pública e de Tomada de Preços para contratação de obras e serviços de engenharia que foram alvos de
denúncias e de representações recebidas pelo TCE-ES protocolados sob nos 10584/2015, 11444/2015, 10581/2015, 10588/2015,
11951/2015 e 10582/2015, o que inclui os Editais publicados pelo
Município de Marataízes com novas numerações e com mesmo objeto, seja integralmente, seja parcialmente, em relação àqueles
suspensos em cumprimento às medidas cautelares.
Aduz que os Editais objeto de representação contemplam as obras
e os serviços de engenharia que seguem relacionados.
Reforma, ampliação e urbanização da Praça Central da Barra de
Itapemirim;
Urbanização, pavimentação e drenagem das ruas do Bairro Santa
Rita;
Construção do ginásio poliesportivo, muro e urbanização da EMEF
Maria da Glória Nunes Nemer;
Execução do sistema de esgotamento sanitário com elevatória, nos
Bairros Acapulco, Santa Rita (bacia 1), Esplanada e Novo Horizonte;
Manutenção, conservação e pequenos serviços de prédio, vias e
logradouros públicos;
Drenagem e Pavimentação de vias em diversas localidades;
Contenção em trecho da Avenida Atlântica (Xodó x Lagoa Funda);
Reforma da quadra de Brejo dos Patos e construção da Cantina, na
localidade de Brejo dos Patos;
Pavimentação asfáltica do trecho compreendido entre o trevo de
Marataízes e divisa com o Município de Itapemirim;
Reforma e ampliação da casa de passagem;
Construção da praça do pontal.
Em seu tópico de encaminhamento, a unidade técnica deste Tribunal propôs:
1. Em atenção ao artigo 376 caput e 377, inciso I do RITCEES, determinar à autoridade competente que suspenda cautelarmente a homologação dos procedimentos licitatórios de Concorrência Pública nos 09/2016, 10/2016 e 11/2015 ou a adjudicação ou a assinatura de contrato(s) delas decorrente(s),
conforme o caso, até ulterior decisão do mérito;
2. Em atenção ao artigo 307, §3º do RITCEES, notificar a autoridade competente, para que se pronuncie, no prazo de 10 dias,
juntando aos autos cópia dos processos relativos aos procedimentos licitatórios de Concorrência Pública nos 5/2015, 6/2015,
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8/2015, 10/2015, 9/2016, 10/2016 e 11/2016 e de Tomada de Preço nos 15/2015 e 16/2015, desde a documentação
de autorização para licitação, projeto básico completo e, em especial, para os procedimentos licitatórios de Concorrência Pública
nos 9/2016, 10/2016 e 11/2016 e de Tomadas de Preço nos
15/2015 e 16/2015, documentação relativa à fase externa, inclusive documentos de habilitação técnica das empresas licitantes;
3. Em atenção ao artigo 389, inciso IV do RITCEES, aplicar multa
pecuniária prevista no artigo 135 da Lei Orgânica desta Corte aos
responsáveis pelo não atendimento à diligência determina
pela DECM 492/2016-1
4. Em caso de deferimento da medida cautelar:
a. Em atenção ao artigo 307, §4º do RITCEES, notificar a autoridade competente, para, no prazo assinalado, cumprir a decisão, publicar extrato na imprensa oficial quanto ao teor da
decisão e comunicar as providências adotadas ao Tribunal;
b. Em atenção ao artigo 391 do RITCEES, fixar multa diária de
até R$ 1.000,00 (mil reais) no caso de descumprimento da
decisão;
c. Em atenção ao artigo 389 do RITCEES Informar a autoridade
competente acerca da possibilidade de aplicação de multa
ao(s) responsável(is), no caso de não atendimento à decisão, no prazo fixado, sem causa justificada, nos termos do
artigo 135, inciso IV, da Lei Orgânica desta Corte.
Chamado a decidir como Relator eventual, tendo em vista o afastamento em férias do titular da Relatoria, o Presidente desta Corte
assim decidiu (DECM 1245/2016):
1. Em atenção ao artigo 376 caput e 377, inciso I do RITCEES,
determino à autoridade competente que suspenda cautelarmente
a homologação dos procedimentos licitatórios de Concorrência Pública números 09/2016, 10/2016 e 11/2015 ou a adjudicação ou a
assinatura de contrato(s) delas decorrente(s), conforme o caso, até
ulterior decisão do mérito;
2. Em atenção ao artigo 307, §3º, do RITCEES, notificar a autoridade competente, para que se pronuncie, no prazo de 10 dias, juntando aos autos cópia dos processos relativos aos procedimentos
licitatórios de Concorrência Pública nos 5/2015, 6/2015, 8/2015,
10/2015, 9/2016, 10/2016 e 11/2016 e de Tomada de Preço números 15/2015 e 16/2015, desde a documentação de autorização
para licitação, projeto básico completo e, em especial, para os procedimentos licitatórios de Concorrência Pública números 9/2016,
10/2016 e 11/2016 e de Tomadas de Preço números 15/2015 e
16/2015, documentação relativa à fase externa, inclusive documentos de habilitação técnica das empresas licitantes;
3. Em atenção ao artigo 307, §4º, do RITCEES, notificar a autoridade competente, para, no prazo assinalado, cumprir a decisão,
publicar extrato na imprensa oficial quanto ao teor da decisão
e comunicar as providências adotadas ao Tribunal;
4. Em atenção ao artigo 391 do RITCEES, fixo multa diária de R$
1.000,00 (mil reais), no caso de descumprimento desta decisão;
5. Em atenção ao artigo 389 do RITCEES, informar os gestores
acerca da possibilidade de aplicação de multa ao(s) responsável
(is), no caso de não atendimento à decisão, no prazo fixado, sem
causa justificada, nos termos do artigo 135, inciso IV, artigo 135,
inciso IV, da Lei Orgânica desta Corte.
Procedidos os chamamentos dos agentes públicos responsáveis,
apresentaram justificativas o senhor Jander Nunes Vidal (Prefeito Municipal), a senhora Valquíria Araújo Goulart (Presidente da
CPL) e o senhor Rodrigo Dadda Lugão (Secretário Municipal de
Obras e Urbanismo), tendo o Chefe do Executivo Municipal requerido o seguinte:
dilação do prazo por mais 30 dias para a juntada das cópias exigidas no tópico 2 da Decisão Monocrática ante ao elevado número de
documentos;
[...]
não aplicação de multa ou penalidade em face desta Representação;
arquivamento das Denúncias/Representações, revogação da Cautelar e continuação das execuções dos objetos licitados, pois todos
lícitos e em prol do interesse público.
Assim vieram os autos par exame deste Relator. Passo a decidir.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
De plano verifico que, em sua decisão, o Conselheiro Presidente,
acolhendo proposta da área técnica, determinou a suspensão de
homologação dos procedimentos relativos às Concorrências Públicas 09/2016, 10/2016 e 11/2015, ou adjudicação ou a assinatura
de contratos delas decorrentes, fazendo publicar tal decisão no prazo fixado pelo Tribunal.
Em relação a essa determinação, o Prefeito Municipal fez juntar aos
autos publicação de aviso no Diário Oficial local noticiando a sus-
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pensão das concorrências públicas 09, 10 e 11, sobre o que deixo
para decidir depois da manifestação do órgão de instrução desta
Corte de Contas.
Sobre o pedido de prorrogação do prazo para o envio dos documentos solicitados no item 2 da Decisão Monocrática, assim motivei decisão acerca de idêntica pretensão de agente público do
Poder Executivo do Município de Aracruz (DECM 1382/2016 – TC
7310/2016):
Como é cediço os prazos para a apresentação de defesa e esclarecimentos são aqueles previstos no Regimento Interno, como também
é fato que a autorização para os Relatores proferirem decisões, inclusive aquelas que determinam a notificação ou citação de gestores públicos, ou ainda o chamamento de terceiros alcançados pelas
decisões deste Tribunal, restringem-se aos casos expressamente
previstos no Regimento Interno ou na LC 621/2012.
Até porque, nesses casos, os prazos são de regra peremptórios,
com exceção apenas para as hipóteses de justa causa ou de pluralidade de partes, consoante o que prevê o CPC.
Esclarecidas essas premissas, cumpre anotar também que, em
regra, não é dado ao Relator a competência para prorrogação de
prazos de defesas em processos sujeito a decisões ou julgamento
dos colegiados, salvo nos procedimentos de ação preventiva, muito
comum em sede de representação ou denúncia, em que se pede a
adoção de medidas corretivas, incluindo aquelas de natureza urgente, ou envio de informações e documentos.
E a razão é simples: o encurtamento do prazo nesses procedimentos de rito sumário tem por objetivo dar celeridade à ação do Tribunal, de modo a não ensejar o retardamento da ação administrativa
dos gestores públicos.
E sendo assim, nos casos em que é a própria Administração Pública que requer a ampliação de prazo para a apresentação de seus
esclarecimentos ou envio de documentos, é de presumir-se que o
interesse público será mais bem atendido concedendo-se um intervalo maior para que o gestor elabore adequadamente os seus
esclarecimentos ou entregue a informação ou documento solicitado
pelo Tribunal de Contas.
3 - DISPOSITIVO
Assim, diante dos fundamentos fáticos e de direito aqui expendidos, acolhendo o pedido do Prefeito Municipal, Jander Nunes Vidal,
DECIDO:
3.1 Por DEFERIR a prorrogação por mais 10 (dez) dias no prazo
inicial para envio da documentação solicitada no item 2 Decisão
Monocrática proferida pelo Presidente, Conselheiro Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 21 de outubro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01441/2016-1
Processo: 03723/2014-2
Assunto: Tomada de Contas Especial
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Exercícios: 2009 a 2012
Responsável: Sebastião Fosse
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial determinada pela
Decisão TC-7099/2013, com o objetivo de apurar indícios de
irregularidades na execução orçamentária de despesas da Prefeitura
Municipal de Jerônimo Monteiro nos exercícios de 2009 a 2012.
O Acórdão TC 491/2016 (fls. 1305-1309) da Primeira Câmara
deste Tribunal de Contas, acompanhando voto do Relator, aplicou
multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) ao Senhor Sebastião
Fosse por descumprimento da Decisão Monocrática Preliminar
DECM 2209/2015 (fls. 1290-1291) que havia determinado o
encaminhamento dos autos originais da tomada de contas especial.
O mencionado acórdão também notificou o agente responsável
para que encaminhasse a documentação faltante em 15 dias, sob
pena de aplicação de nova multa.
Devidamente notificado, o agente responsável faz juntar cópia do
DUA 21960172040-2 relativo ao recolhimento da multa (fls. 13221323); e às fls.1325 -1326 traz aos autos petição esclarecendo
este Relator a respeito do andamento do processo de tomada de
contas especial e das providências que ainda faltam, bem como
justificando a demora pela ausência de servidores com experiência
na condução desse tipo de processo.
Argumenta que o prazo de 15 dias é insuficiente para a conclusão dos
trabalhos e requer, por fim, a concessão de prazo de 60 (sessenta)
dias, alegando que não há má fé de sua parte no cumprimento das
determinações desta Corte.
De acordo com o Art. 56 da Lei Complementar 621/2012, compete
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ao Relator presidir a instrução processual; e nesse sentido
determinar diligências e providências necessárias ao alcance da
máxima efetividade processual.
Assim, considerando as informações do agente responsável,
entendo que o deferimento de maior prazo é medida capaz de
propiciar a efetiva conclusão do processo pela Administração
Municipal, a responsabilização daqueles que causaram dano ao
erário e a remessa dos autos a este Tribunal.
À luz do exposto, DECIDO:
Deferir o pedido formulado pelo Senhor Sebastião Fosse e
conceder o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para
o encaminhamento do processo original de tomada de contas
especial, sob pena de aplicação de nova multa, com base no inciso
VII do art. 135 da LC 621/2012.
Vitória, 21 de outubro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01454/2016-7
Processo: 05591/2015-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Criação: 24/10/2016 15:51
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
Assunto: Prestação de Contas Anual
Responsáveis: Edison Valentim Fassarella
Diante das informações do Núcleo de Controle de Documentos –
NCD (fl.92) e da Secretaria Geral das Sessões (fl.93) e da Manifestação Técnica nº 1023/2016 (fls.95/96), de que não consta no
sistema, documentação alguma protocolizada referente ao Termo
de Citação nº 2181/2015, em nome de Edison Valentim Fassarella.
Ante a ausência de atendimento ao Termo de Citação nº 2181/2015
entendo que deve ter sua revelia declarada.
Ante o exposto, a fim de dar prosseguimento regular ao processo,
DECIDO considerar REVEL o Sr. Edison Valentim Fassarella com
fulcro no artigo 361 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Após, encaminhem-se os autos à Secretaria Geral do Controle Externo – SEGEX para prosseguimento do feito.
Em, 24 de outubro de 2016.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01440/2016-5
Processo: 02743/2013-1
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Representante: Luciano Henrique Sordine Pereira – Prefeito Municipal
Representado: José Alves Pessoa - ex-Secretário de obras
Assunto: Representação – Tomada de Contas Especial
Exercícios: 2006 e 2012
Tratam os autos de representação oferecida pelo atual Prefeito do
Município de Barra de São Francisco, senhor Luciano Henrique Sordine Pereira, em face do ex-Secretário Municipal de Obras, senhor José
Alves Pessoa. A representação deu-se a partir de averiguações realizadas pela comissão especial instituída no município que apurou que
o então secretário recebeu gratificação como membro da Comissão
Permanente de Licitação em desconformidade com a Constituição da
República.
Junto à representação, foram anexos o relatório da comissão especial, fichas financeiras detalhadas em nome do representado relativas
ao período de 2006 a 2012, bem como tabela de débitos em que se
demonstrou o pagamento indevido no valor de R$ 63.471,00 (sessenta e três mil, quatrocentos setenta e um reais).
Os autos foram levados à consideração da 6ª Secretaria de Controle Externo que elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTPM
61/2014, fls. 17/22, de três de fevereiro de 2014, onde, após análise
de todo material trazido pelo representante, foi percebida a necessidade de novos documentos para a melhor instrução dos autos.
Neste sentido foi proferida a Decisão Monocrática Preliminar DECM
119/2014 (fls.24/25) e notificada a parte, conforme Termo de Notificação 156/2014 (fl. 26), que apresentou a documentação requerida,
devidamente juntada às folhas 35/305.
Os autos foram então encaminhados à Secretaria Geral de Controle
Externo que se manifestou por meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP 278/2014 (fls. 308/311) e da Instrução Técnica Inicial ITI
380/2014 (fls. 312/352), elaboradas pela 6ª Secretaria de Controle
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Externo, sugerindo a citação dos responsáveis, nos seguintes termos:
‘‘[...]
III - CONCLUSÃO
Levando-se em consideração as análises e indícios de irregularidades apontados nesta Instrução Técnica Inicial sugerimos a citação
dos responsáveis abaixo identificados, alertando-os quanto à possibilidade de aplicação de multa, condenação em débito, bem como,
na forma do artigo 139 da Lei Complementar nº 621/2012, caso de
pessoas físicas, à pena de inabilitação para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança, por prazo de até cinco anos e para
pessoa jurídica na forma do inciso II do artigo 141 da mesma Lei à
proibição de contratação, pelo Poder Público estadual ou municipal,
por até cinco anos.
WALDELES CAVALCANTE
Subitem II.1, “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”, “n”,
“o”, “p”, “q”, “r”, “s”, “t” – Efetuar pagamento indevido de vantagens a
ocupantes do cargo de Secretário Municipal de Barra de São Francisco
gerando dano ao erário.
JOSÉ ALVES PESSOA
Subitem II.1, “a” – Receber pagamento indevido de vantagens ao
exercer o cargo de Secretário Municipal gerando lesão ao erário.
CLEMILDA CAMPOS BARROS
Subitem II.1, “b” – Receber pagamento indevido de vantagens ao
exercer o cargo de Secretário Municipal gerando lesão ao erário.
JOSÉ DO CARMO SILVA
Subitem II.1, “c” – Receber pagamento indevido de vantagens ao
exercer o cargo de Secretário Municipal gerando lesão ao erário.
LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
Subitem II.1. “d” – Receber pagamento indevido de vantagens ao
exercer o cargo de Secretário Municipal gerando lesão ao erário.
LUCILEIA DIAS FERREIRA FIOROTTE
Subitem II.1, “e” – Receber pagamento indevido de vantagens ao
exercer o cargo de Secretário Municipal gerando lesão ao erário.
LUIZA FIRME DE OLIVEIRA
Subitem II.1, “f” – Receber pagamento indevido de vantagens ao
exercer o cargo de Secretário Municipal gerando lesão ao erário.
OLIVIO PEREIRA DOS SANTOS
Subitem II.1, “g” – Receber pagamento indevido de vantagens ao
exercer o cargo de Secretário Municipal gerando lesão ao erário.
RORMAR ROAS DELOGO
Subitem II.1, “h” – Receber pagamento indevido de vantagens ao
exercer o cargo de Secretário Municipal gerando lesão ao erário.
VALMIR SAAR
Subitem II.1, “i” – Receber pagamento indevido de vantagens ao
exercer o cargo de Secretário Municipal gerando lesão ao erário.
ANDREA DE FREITAS MAIA ARRUDA
Subitem II.1, “j” – Receber pagamento indevido de vantagens ao
exercer o cargo de Secretário Municipal gerando lesão ao erário.
CELSO TADEU SCHWAB
Subitem II.1, “k” – Receber pagamento indevido de vantagens ao
exercer o cargo de Secretário Municipal gerando lesão ao erário.
ELIAS ALVES PEREIRA
Subitem II.1, “l” – Receber pagamento indevido de vantagens ao
exercer o cargo de Secretário Municipal gerando lesão ao erário.
ELVIRA DA SILVA AMORIM
Subitem II.1, “m” – Receber pagamento indevido de vantagens ao
exercer o cargo de Secretário Municipal gerando lesão ao erário.
IVANETE SMITH KEMPIM CABRAL
Subitem II.1, “n” – Receber pagamento indevido de vantagens ao
exercer o cargo de Secretário Municipal gerando lesão ao erário.
MANOEL LOURENÇO
Subitem II.1, “o” – Receber pagamento indevido de vantagens ao
exercer o cargo de Secretário Municipal gerando lesão ao erário.
ORLANDO AMARO HARTVIG
Subitem II.1, “p” – Receber pagamento indevido de vantagens ao
exercer o cargo de Secretário Municipal gerando lesão ao erário.
SAYONARA FABYOLA MARTA
Subitem II.1, “q” – Receber pagamento indevido de vantagens ao
exercer o cargo de Secretário Municipal gerando lesão ao erário.
SERGIO LUIS FERNANDES
Subitem II.1, “r” – Receber pagamento indevido de vantagens ao
exercer o cargo de Secretário Municipal gerando lesão ao erário.
VANDER ONOFRE
Subitem II.1, “s” – Receber pagamento indevido de vantagens ao
exercer o cargo de Secretário Municipal gerando lesão ao erário.
VERA LÚCIA FERNANDES DE JESUS
Subitem II.1, “t” – Receber pagamento indevido de vantagens ao
exercer o cargo de Secretário Municipal gerando lesão ao erário.
Por oportuno, cabe destacar o comando da Lei Complementar 621 de,
8 de março de 2012, aplicável ao caso em comento:
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Art. 57. Na fase de instrução, havendo indícios de irregularidade, cabe
ao Tribunal de Contas ou ao Relator:
(...)
Por fim, ressalva-se que os valores aferidos nos subitens II.2, II.3 e
II.4 [sic] correspondem ao único montante apurado para ressarcimento, qual seja 82.263,92 VRTE. Desta feita, mister tal observação
a fim de evitar a configuração de bis in idem.
Impõe-se, ainda, sugerir o encaminhamento de cópia desta instrução
aos responsáveis”.
Foram os responsáveis citados na forma do VOTO 1946/2014 (fls.
356-368), e o processo transformado em Tomada de Contas Especial
por força da Decisão TC 6358/2014 – Plenário (fls. 368).
Às folhas 396, despacho da Secretaria Geral das Sessões dando conta de que a correspondência destinada ao senhor Elias Alves Pereira
retornou a esta Corte com a informação dos Correios de que o interessado havia falecido. Solicitado ofício ao Cartório de Registro Civil e
o Cartório do Juízo de Barra de São Francisco, este confirmou o falecimento do senhor Elias Alves Pereira, por meio da certidão de óbito
(fls. 857), e informou que há inventário aberto, tendo sido nomeado
inventariante (fls. 856).
Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla
defesa DECIDO:
1 - pela CITAÇÃO do espólio do senhor Elias Alves Pereira, em nome
do inventariante Sonia de Fátima Andrade Pereira, nos termos do art.
56, incisos II, da LC 621/2012 e do art. 157, inciso III do RITCEES,
para que, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, apresente justificativas
e/ou documentos que entender necessários, em relação ao indício
de irregularidade apontado na Instrução Técnica Inicial ITI 380/2014
(fls. 312/352);
2 - Seja a responsável notificada de que poderá exercer sua defesa por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o
direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da
Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento
dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no Diário
Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado pela Resolução
TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada
de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro da
família ou empregado do responsável ou do interessado.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Manifestação Técnica Preliminar MTP 278/2014 (fls. 308/311) e da Instrução Técnica
Inicial ITI 380/2014 (fls. 312/352).
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Após, remetam os presentes autos à Área Técnica desta Corte para
instrução regulamentar.
Vitória, 21 de outubro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01450/2016-9
Processo: 08134/2015-1
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha
Assunto: Prestação de Contas Anual - PCA
Exercício: 2014
Responsáveis: Roberto Ribeiro Carneiro, Antonio Marcus Carvalho
Machado e Jader Mutzig Bruna – pelo encaminhamento da PCA
Trata este processo da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade dos senhores Roberto Ribeiro
Carneiro e Antonio Marcus Carvalho Machado, encaminhada a este
Tribunal de Contas pelo senhor Jader Mutzig Bruna, através do Ofício
569/2015 em 24 de julho de 2016, protocolizado neste Tribunal sob
o número 59387/2015-1.
A então 4ª Secretaria de Controle Externo realizou a análise da Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico Contábil RTC
103/2016 (fls. 7-19), quando constatou indícios de irregularidades
apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI 182/2016 (fls. 20), com
propositura de citação dos senhores Roberto Ribeiro Carneiro e Antonio Marcus Carvalho Machado.
Os senhores Roberto Ribeiro Carneiro e Antonio Marcus Carvalho
Machado foram devidamente citadas através do Termo de Citação
398/2016, folhas 28, e do Termo de Citação 399/2016, folhas 30,
respectivamente.
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Consta às fls. 51 expediente encaminhado para esta Corte pelo senhor Antonio Marcus Carvalho Machado requerendo prorrogação de
prazo para encaminhamento da documentação solicitada através do
Termo de Citação 399/2016, o que indeferi como se demonstra na
Comunicação Plenária da 18ª Sessão Ordinária de 31 de maio de
2016 (fls. 57-58).
Consta às fls. 72-73 expediente encaminhado para esta Corte pelo
senhor Roberto Ribeiro Carneiro requerendo prorrogação de prazo
para encaminhamento da documentação solicitada através do Termo
de Citação 398/2016.
Deixando transcorrer o prazo para manifestação, a área técnica emitiu Manifestação Técnica 454/2016 (fls. 65-67) sugerindo a decretação de revelia aos responsáveis.
Verifico, contudo, que o Secretário Municipal de Finanças de Vila Velha, senhor Anckimar Pratissolli, no ofício OF Nº 062/2016/GAB/SEMFI de 22 de agosto de 2016, em atendimento à Decisão Monocrática
Preliminar DECM 0830/2016 nos autos do processo TC 5431/2015, informa que os relatórios contábeis necessários as prestação de contas
das secretarias municipais foram entregues para subsidiar a resposta
de cada jurisdicionado, inclusive a da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha (fls. 121-153 do TC 5431/2015).
Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, DECIDO:
1 – por reiterar a CITAÇÃO dos senhores Roberto Ribeiro Carneiro,
Antonio Marcus Carvalho Machado, nos termos do art. 56, incisos II,
da LC 621/2012 e do art. 157, inciso III da Resolução 261/2013, e
pela NOTIFICAÇÃO do senhor Jader Mutzig Bruna observando art.
358 da RITCEES e art. 82, §3º da Lei C 621/2012, para, no PRAZO
de 05 (CINCO) DIAS, para regularizar a presente PCA e/ou apresentarem justificativas em relação aos indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 182/2016 (fls. 20), como se
demonstra seguir:
Descrição do achado
3.1 INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CONTÁBEIS PERTINENTES ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO
3.5 NÃO CONFORMIDADE ENTRE SALDO CONTÁBIL E SALDO
DE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E DE ALMOXARIFADO

Responsáveis
Roberto Ribeiro Carneiro;
Antonio Marcus Carvalho Machado;
Jader Mutzig Bruna
Roberto Ribeiro Carneiro;
Antonio Marcus Carvalho Machado; Jader Mutzig Bruna

2 – Sejam os responsáveis notificados de que poderão exercer sua
defesa por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer
o direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da
Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento
dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no Diário
Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado pela Resolução
TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada
de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro da
família ou empregado do responsável ou do interessado.
Ressalta-se, ainda, que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em sanção de multa, conforme disposição dos art. 389,
VIII e IX da RITCEES e artigo 135, VIII e IX, da Lei Complementar
621/2012.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico
Contábil RTC 103/2016 (fls. 7-19) e da Instrução Técnica Inicial ITI
182/2016 (fls. 20).
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Após, remetam os presentes autos à Área Técnica desta Corte para
instrução regulamentar.
Vitória, 21 de outubro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01449/2016-6
Processo: TC 5427/2015
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer
de Vila Velha
Assunto: Prestação de Contas Anual - PCA
Exercício: 2014
Responsáveis: Alexandre Dutra Salgado, Simone Carvalho Trancoso Módolo, Wallace Millis da Silva e Anderson de Oliveira Almeida
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– pelo encaminhamento da PCA
Trata este processo da Prestação de Contas Anual da Secretaria
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Vila Velha, relativa ao
exercício de 2014, sob a responsabilidade dos senhores Alexandre
Dutra Salgado, Simone Carvalho Trancoso Módolo e Wallace Millis
da Silva, encaminhada a este Tribunal de Contas pelo senhor Anderson de Oliveira Almeida, por meio do Ofício 086/2015 de 29 de
abril de 2015.
A então 4ª Secretaria de Controle Externo realizou a análise da
Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico Contábil RTC 110/2016 (fls. 55/68), quando constatou indícios de irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI 189/2016
(fls. 70), com propositura de citação dos responsáveis. Os senhores Alexandre Dutra Salgado, Simone Carvalho Trancoso Módolo e
Wallace Millis da Silva foram devidamente citados como se vê às
fls.79, 81 e 87.
Consta às fls. 72 expediente encaminhado para esta Corte pela
senhora Simone Carvalho Trancoso Módolo requerendo prorrogação de prazo para encaminhamento da documentação solicitada
através do termo de Citação 411/2016, o que indeferi como se
demonstra na Comunicação Plenária da 18ª Sessão Ordinária de 31
de maio de 2016 (fls. 74-75).
Deixando transcorrer o prazo para manifestação, a área técnica
emitiu Manifestação Técnica 457/2016 sugerindo a decretação de
revelia aos responsáveis: Alexandre Dutra Salgado, Simone Carvalho Trancoso Módolo e Wallace Millis da Silva.
A senhora Simone Carvalho Trancoso Módolo encaminha expediente, visto às fls, 86-89, solicitando a juntada de procuração de seu
patrono.
Conforme informação do Núcleo de Controle de Documentos no
Despacho 43254/2016 (fls. 92), não consta do Sistema e-tcees
qualquer documentação dos senhores Alexandre Dutra Salgado,
Simone Carvalho Trancoso Módolo e Wallace Millis da Silva protocolizada nesta Corte referente aos Termos de Citação 410/2016,
411/2016 e 412/2016 na data de 10 de outubro de 2016.
Verifico, contudo, que o Secretário Municipal de Finanças de Vila
Velha, senhor Anckimar Pratissolli, no ofício OF Nº 062/2016/GAB/
SEMFI de 22 de agosto de 2016, em atendimento à Decisão Monocrática Preliminar DECM 0830/2016 nos autos do processo TC
5431/2015, informa que os relatórios contábeis necessários as
prestação de contas das secretarias municipais foram entregues
para subsidiar a resposta de cada jurisdicionado, inclusive a da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Vila Velha (fls.
169-175 do TC 5431/2015):
Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, DECIDO:
1 – por reiterar a CITAÇÃO dos agentes responsáveis, senhores Alexandre Dutra Salgado, Simone Carvalho Trancoso Módolo, Wallace
Millis da Silva e pela CITAÇÃO do senhor Anderson de Oliveira Almeida nos termos do art. 56, incisos II, da LC 621/2012 e do art.
157, inciso III da Resolução 261/2013, observando o art. 82, §3º
da Lei C 621/2012, para, no PRAZO de 05 (CINCO) DIAS, apresentarem justificativas em relação aos indícios de irregularidades
apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 189/2016 (fls. 70), como
se demonstra seguir:
Responsáveis Itens/Subitens
Achados
Alexandre
3.5
AUSÊNCIA DE REGISTRO
CONTÁBIL DOS BENS MOVEIS
Dutra Salgado
E NÃO CONFORMIDADE ENTRE
Simone CarSALDO CONTÁBIL DOS BENS
valho TrancoIMÓVEIS E SALDO DE INVENso Módolo
TÁRIO
Wallace Millis 3.7
AUSÊNCIA DE REGISTRO
Da Silva
CONTÁBIL DE SALDO DE DISAnderson de
PONIBILIDADE – CONTA Nº 20
Oliveira AlCAIXA ECONÔMICA FEDERAL
meida
2 – Sejam os responsáveis notificados de que poderão exercer sua
defesa por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art.
327 da Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do
julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da
Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a
CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar
621/2012. Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Comwww.tce.es.gov.br
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plementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á
como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Ressalta-se, ainda, que o não atendimento desta solicitação poderá
implicar em sanção de multa, conforme disposição dos art. 389,
VIII e IX da Resolução TC 261/2013 e artigo 135, VIII e IX, da Lei
Complementar 621/2012.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico
Contábil RTC 110/2016 (fls. 55/68), e da Instrução Técnica Inicial
ITI 189/2016 (fls. 70).
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Após, remetam os presentes autos à Área Técnica desta Corte para
instrução regulamentar.
Vitória, 21 de outubro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01448/2016-1
Processo: 05425/2015-5
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Governo e Articulação
Institucional de Vila
Velha
Assunto: Prestação de Contas Anual - PCA
Exercício: 2014
Responsável: Alcio de Araújo e Ana Emília Gazel Jorge – pelo encaminhamento da PCA
Trata este processo da Prestação de Contas Anual da Secretaria
Municipal de Governo e Articulação Institucional de Vila Velha, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor Alcio
de Araújo, encaminhada a este Tribunal de Contas pela senhora
Ana Emília Gazel Jorge por meio do Ofício n° 118/2015 SEMGOV,
protocolizado neste Tribunal sob o número 54845/2015-1, em 30
de abril de 2015.
A então 4ª Secretaria de Controle Externo realizou a análise da
Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico Contábil RTC 104/2016 (fls. 30-43), quando constatou indícios de irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI 183/2016 (fls.
45), com propositura de citação da responsável.
A senhora Ana Emília Gazel Jorge foi devidamente citada através
do Termo de Citação 395/2016, folhas 51-52, em atendimento à
Decisão Monocrática Preliminar DECM 252/2016 (fls. 46-48).
A citada encaminhou suas tempestivas justificativas vistas às fls.
57 a 78.
Encaminhados os autos à área técnica, esta emitiu a Manifestação
Técnica 595/2016 (fls. 88-89) onde informa que deixou de incluir
na ITI 183/2016 o senhor Alcio de Araújo, indicado como responsável pela gestão no Relatório Técnico Contábil RTC 104/2016. Procedeu-se então a Instrução Técnica Inicial ITI 572/2016 (fls. 90-91).
Verifico que o Secretário Municipal de Finanças de Vila Velha, senhor Anckimar Pratissolli, no ofício OF Nº 062/2016/GAB/SEMFI
de 22 de agosto de 2016, em atendimento à Decisão Monocrática
Preliminar DECM 0830/2016 nos autos do processo TC 5431/2015,
informa que os relatórios contábeis necessários as prestação de
contas das secretarias municipais foram entregues para subsidiar a
resposta de cada jurisdicionado, inclusive a da Secretaria Municipal
de Governo e Articulação Institucional de Vila Velha (fls. 176-181
do TC 5431/2015):
Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla
defesa DECIDO:
1 – por reiterar a CITAÇÃO da senhora Ana Emília Gazel Jorge e
pela CITAÇÃO do senhor Alcio de Araújo, nos termos do art. 56,
incisos II, da LC 621/2012 e do art. 157, inciso III da Resolução
261/2013, observando o art. 82, §3º da Lei C 621/2012, para, no
PRAZO de 05 (CINCO) DIAS, apresentar justificativas em relação
aos indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 183/2016 (fls. 45) e ITI 572/2016 (fls. 90) como se demonstra seguir:
Responsáveis Itens/Subitens Achados
Alcio de Araú- 3.5
NÃO CONFORMIDADE ENTRE
jo
SALDO CONTÁBIL E DE INAna Emília
VENTÁRIO, QUANTO A BENS
Gazel Jorge
MÓVEIS
3.7
AUSÊNCIA DE REGISTRO
CONTÁBIL DE SALDO DE
DISPONIBILIDADE – CONTA
Nº 20 CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
2 – para que sejam os responsáveis notificados de que poderão
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exercer sua defesa por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno,
quando do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo
artigo 181 da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e
regulamentado pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a
CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar
621/2012. Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á
como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Ressalta-se, ainda, que o não atendimento desta solicitação poderá
implicar em sanção de multa, conforme disposição dos art. 389,
VIII e IX da Resolução TC 261/2013 e artigo 135, VIII e IX, da Lei
Complementar 621/2012.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico
Contábil RTC 104/2016 (fls. 30-43), Manifestação Técnica 595/2016
(fls. 88-89), e das Instruções Técnicas Iniciais ITI 183/2016 (fls.
45) e ITI 572/2016 (fls. 90).
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Após, remetam os presentes autos à Área Técnica desta Corte para
instrução regulamentar.
Vitória, 21 de outubro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01447/2016-7
Processo: 05304/2015-1
Jurisdicionado: Secretaria Municipal de Comunicação de Vila Velha
Assunto: Prestação de Contas Anual - PCA
Exercício: 2014
Responsáveis: Valéria Cristina Morgado Ribeiro e Mirela Marcarini
Cavalcante Zanotelli – pelo encaminhamento da PCA
Trata este processo da Prestação de Contas Anual da Secretaria
Municipal de Comunicação de Vila Velha, relativa ao exercício de
2014, sob a responsabilidade da senhora Valéria Cristina Morgado
Ribeiro, encaminhada a este Tribunal de Contas pela senhora Mirela
Marcarini Cavalcante Zanotelli, protocolizado neste Tribunal sob o
número 54726/2015-5, em 29 de abril de 2015.
A então 4ª Secretaria de Controle Externo realizou a análise da
Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico Contábil RTC 108/2016 (fls. 89/102), quando constatou indícios de irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI 188/2016
(fls. 104), com propositura de citação das responsáveis.
As senhoras Valéria Cristina Morgado Ribeiro e Mirela Marcarini Cavalcante Zanotelli foram devidamente citadas através do Termo de
Citação 442/2016, folhas 108, e do Termo de Citação 443/2016,
folhas 109, respectivamente.
Consta, às fls. 123 a 126, manifestação da Sra. Mirela Marcarini Cavalcante Zanotelli, Secretária de Municipal de Comunicação de Vila
Velha em 2016, em atendimento ao Termo de Citação 443/2016.
Conforme informação do Núcleo de Controle de Documentos no
Despacho 43312/2016 (fls. 132), não consta do Sistema e-tcees
qualquer documentação da Sra. Valeria Valéria Cristina Morgado
Ribeiro protocolizada nesta Corte referente ao Termo de Citação
442/2016, na data de 10 de outubro de 2016.
Verifico que o Secretário Municipal de Finanças de Vila Velha, senhor Anckimar Pratissolli, no ofício OF Nº 062/2016/GAB/SEMFI
de 22 de agosto de 2016, em atendimento à Decisão Monocrática
Preliminar DECM 0830/2016 nos autos do processo TC 5431/2015,
informa que os relatórios contábeis necessários as prestação de
contas das secretarias municipais foram entregues para subsidiar a
resposta de cada jurisdicionado, inclusive a da Secretaria Municipal
de Comunicação de Vila Velha (fls. 233-235 do TC 5431/2015).
Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, DECIDO:
1 – por reiterar a CITAÇÃO das agentes responsáveis, nos termos
do art. 56, incisos II, da LC 621/2012 e do art. 157, inciso III da
Resolução 261/2013, para, no PRAZO de 05 (CINCO) DIAS, apresentarem justificativas em relação aos indícios de irregularidades
apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 188/2016, mormente
quanto ao item 3.7, observando o art. 82, §3º da Lei C 621/2012,
como se demonstra seguir:
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Responsável Itens/Subitens
Achados
Valeria Cristina 3.1
INEXISTÊNCIA DE
Morgado Ribeiro
REGISTROS CONTÁBEIS
Mirela Marcarini
PERTINENTES ÀS FOLHAS DE
Cavalcante
PAGAMENTO
Zanotelli
3.5
NÃO CONFORMIDADE ENTRE
SALDO CONTÁBIL E DE
INVENTÁRIO, QUANTO A
BENS MÓVEIS;
3.7
AUSÊNCIA DE REGISTRO
CONTÁBIL DE SALDO DE
DISPONIBILIDADE – CONTA
Nº 20 CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
2 – Sejam as responsáveis notificadas de que poderão exercer sua
defesa por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art.
327 da Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do
julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da
Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a
CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar
621/2012. Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á
como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Ressalta-se, ainda, que o não atendimento desta solicitação poderá
implicar em sanção de multa, conforme disposição dos art. 389,
VIII e IX da Resolução TC 261/2013 e artigo 135, VIII e IX, da Lei
Complementar 621/2012.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico
Contábil RTC 108/2016 (fls.89/102) e da Instrução Técnica Inicial
ITI 188/2016 (fls. 104), elaborada pela 4ª Secretaria de Controle
Externo.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Após, remetam os presentes autos à Área Técnica desta Corte para
instrução regulamentar.
Vitória, 21 de outubro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01442/2016-4
PROCESSO: TC 5419/2015
JURISDICIONADO: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Vila
Velha
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual - PCA
EXERCÍCIO: 2014
RESPONSÁVEL: José Eliomar Rosa Brizolinha
Trata este processo da Prestação de Contas Anual da Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos de Vila Velha, relativa ao exercício de
2014, sob a responsabilidade do senhor José Eliomar Rosa Brizolinha,
encaminhada a este Tribunal de Contas por meio do Ofício n° 020/2015/
SEMSU/GAB, protocolizado neste Tribunal sob o número 54815/20151, em 30 de abril de 2015.
A então 4ª Secretaria de Controle Externo realizou a análise da
Prestação de Contas e anexos por meio do Relatório Técnico Contábil
RTC 105/2016 (fls. 46/61), quando constatou indícios de irregularidades
apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI 184/2016 (fls. 63/64), com
propositura de citação do responsável.
O senhor José Eliomar Rosa Brizolinha foi devidamente citado através
do Termo de Citação 403/2016, folhas 70, em atendimento à Decisão
Monocrática Preliminar DECM 248/2016. Tendo em vista que a citação
foi procedida em nome de pessoa supostamente autorizada foi
reiterada a citação na forma da Decisão Monocrática Preliminar DECM
689/2016 (fls. 74-75), e recebida pelo mesmo conforme declaração
de fls. 80.
Conforme informação do Núcleo de Controle de Documentos no
Despacho 43199/2016 (fls. 85), não consta do Sistema e-tcees qualquer
documentação do sr. José Eliomar Rosa Brizolinha protocolizada nesta
Corte referente ao Termo de Citação 678/2016, na data de 10 de
outubro de 2016.
Verifico que o Secretário Municipal de Finanças de Vila Velha, senhor
Anckimar Pratissolli, no ofício OF Nº 062/2016/GAB/SEMFI de 22 de
agosto de 2016, em atendimento à Decisão Monocrática Preliminar
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DECM 0830/2016 nos autos do processo TC 5431/2015, informa
que os relatórios contábeis necessários as prestação de contas das
secretarias municipais foram entregues para subsidiar a resposta de
cada jurisdicionado, inclusive a da Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos de Vila Velha (fls. 240-242 do TC 5431/2015):
Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla
defesa DECIDO:
1 – por reiterar a CITAÇÃO do agente responsável, nos termos
do art. 56, incisos II, da LC 621/2012 e do art. 157, inciso III da
Resolução 261/2013, para, no PRAZO de 05 (CINCO) DIAS, apresentar
justificativas em relação aos indícios de irregularidades apontados na
Instrução Técnica Inicial ITI 184/2016, observando o art. 82, §3º da
Lei C 621/2012, como se demonstra seguir:
Responsável Itens/Subitens
Achados
José Eliomar
3.1.1
NÃO RECOLHIMENTO
Rosa Brizolinha
DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DE INSS
RETIDA DE TERCEIROS;
3.5.A
NÃO REALIZAÇÃO DE
INVENTÁRIO DE BENS DE
ALMOXARIFADO;
3.5.B
NÃO CONFORMIDADE ENTRE
SALDO CONTÁBIL E DE
INVENTÁRIO, QUANTO A
BENS MÓVEIS;
3.5.C
AUSÊNCIA DE REGISTRO
CONTÁBIL DO SALDO
APURADO EM INVENTÁRIO DE
BENS IMÓVEIS;
3.7
AUSÊNCIA DE REGISTRO
CONTÁBIL DE SALDO DE
DISPONIBILIDADE – CONTA
Nº 20 CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
3.8.1
AUSÊNCIA DE REPASSE DO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE À SECRETARIA DE
FINANÇAS
2 – Seja o responsável notificado de que poderão exercer sua defesa
por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o
direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da
Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento
dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no Diário
Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar
nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado pela Resolução TC nº
262, de 13 de agosto de 2013.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO,
na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012. Na
forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar 621/2012,
a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando
confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber
correspondência, ou, conforme o caso, por membro da família ou
empregado do responsável ou do interessado.
Ressalta-se, ainda, que o não atendimento desta solicitação poderá
implicar em sanção de multa, conforme disposição dos art. 389,
VIII e IX da Resolução TC 261/2013 e artigo 135, VIII e IX, da Lei
Complementar 621/2012.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico
Contábil RTC 105/2016 (fls.46/61) e da Instrução Técnica Inicial
ITI 184/2016 (fls. 63/64), elaborada pela 4ª Secretaria de Controle
Externo.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Após, remetam os presentes autos à Área Técnica desta Corte para
instrução regulamentar.
Vitória, 20 de outubro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
PORTARIA 402-P, DE 21 DE OUTUBRO DE 2016.
O VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
no uso da atribuição que lhe confere o artigo 14, inciso I, da Lei
Complementar Estadual 621, de 8 de março de 2012,
RESOLVE:
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designar a servidora ELIANI CARMO MARIANO, matrícula nº
203.442, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Gabinete
do Conselheiro Domingos Augusto Taufner, substituindo a servidora
DANIELLE MATIAS, matrícula nº 203.511, afastada do cargo por
motivo de férias, a contar de 17/10/2016, enquanto durar o seu
afastamento.
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL
Conselheiro Vice-Presidente

[ATOS DA DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA]
ATO DGS Nº 046/2016
Designar servidores para constituírem comissão de recebimento
de 30 (trinta) notebooks, objeto dos autos do Processo TC nº
7768/2016.
O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo
em vista o art. 73, Inciso I, letra b da Lei 8.666/93, como também
o que consta no item 2.3 do capítulo 1, da Norma Interna SCT 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de
2013;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Marcos Guilherme Bressiane,
matrícula nº 033.536, Sander da Silva Correa, matrícula nº
202.798 e Jucimar Leal de Souza, matrícula nº 203.022, para
constituírem a comissão de recebimento 30 (trinta) notebooks,
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conforme adesão à ARP nº 417/2015 - DATAPREV, constante nos
autos do processo TC nº 7668/2016.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória, 24 de outubro de 2016.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
ATO DGS Nº 047/2016
Designar servidores para fiscalizar o Contrato TC nº 022/2016.
O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 46 do Regimento Interno deste Tribunal e, tendo
em vista o art. 73, Inciso I, letra b da Lei 8.666/93, como também
o que consta no item 2.3 do capítulo 1, da Norma Interna SCT 02/2013, aprovada pela Portaria N nº 076, de 12 de dezembro de
2013;
Considerando o Contrato TC nº 022/2016, firmado com a
empresa TSL – Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda.,
constante nos autos do Processo TC nº 5526/2016, que trata de
contratação de empresa para aquisição de licença de direito de uso
do software NOVAJUS STARTER.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores que atuarão como fiscais do referido
contrato:
Fiscal Titular: John Lennon Fernando de Souza – matrícula
203.476;
Fiscal Substituto: Daniel Santos Silva – matrícula 203.496.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória, 24 de outubro de 2016.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
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