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Estado do Espírito Santo, CITAR os senhores José Ricardo Pereira da Costa, Jonaci Xavier Garcindo, André Layber Miranda
e a pessoa jurídica Amanda Santos do Nascimento ME, por seu
representante legal, para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem justificativas e/ou documentos que entenderem necessários,
individual ou conjuntamente, ou recolham a importância devida,
em relação aos indícios de irregularidades apontados na Instrução
Técnica Inicial ITI-914/2016;
Sala de Sessões, 11 de outubro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

[ATOS DO PLENÁRIO]

DECISÃO PLENÁRIO - 2982/2016

[Outras Decisões - Plenário]

Processo:
TC – 1669/2015
Assunto:
Denúncia
Jurisdicionados: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo
Câmara Municipal de Afonso Cláudio
Prefeitura de Afonso Cláudio
Prefeitura de Brejetuba
Responsável:
Luiz Temóteo Dias Vieira

DECISÃO PLENÁRIO - 2983/2016
Processo:
TC – 2317/2012
Assunto:
Tomada de Contas Especial
Jurisdicionados: Prefeitura Municipal de Anchieta
Prefeitura Municipal de Aracruz
Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Prefeitura Municipal de Cariacica
Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Prefeitura Municipal de Ibatiba
Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Prefeitura Municipal de Itapemirim
Prefeitura Municipal de Marataízes
Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Prefeitura Municipal de Piúma
Prefeitura Municipal de São Mateus
Responsáveis:
Norma Ayub Alves e outros

DECIDE O PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, à unanimidade, em sua 36ª Sessão Ordinária, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, que integra esta Decisão:
Nos termos do art. 56, inciso II, da Lei Complementar 621/2012,
CITAR o senhor Luiz Temóteo Dias Vieira, para que, no prazo de
30 (trinta) dias, apresente justificativas conforme sua responsabilidade, em relação aos indícios de irregularidades apontados na
Instrução Técnica Inicial ITI-41/2016;
Nos termos do art. 56, inciso III, da Lei Complementar 621/2012,
CITAR o senhor Luiz Temóteo Dias Vieira, para que, no prazo de
30 (trinta) dias, apresente justificativas conforme sua responsabilidade, ou recolha a importância devida, em relação aos indícios de
irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial ITI-41/2016.
Sala de Sessões, 11 de outubro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

DECIDE O PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, à unanimidade, em sua 36ª Sessão Ordinária, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, que integra esta Decisão:
CONVERTER o processo em Tomada de Contas Especial, na
forma do art. 57, IV c/c 115 da Lei Complementar 621/2012, eis
que configuradas irregularidades de que resultam dano ao erário;
Nos termos do art. 56, inciso II, da Lei Complementar 621/2012
e do art. 157, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, CITAR os senhores Norma Ayub
Alves, Lidiane Ribeiro dos Santos Marafoni, Zacarias Carrarêto Filho, Romualdo Antônio Gaigher Milanese, Rosângela
de Souza Bueloni, Camila Souto Mendes Facheti, Jorge Duffles Andrade Donatti e a pessoa jurídica Amanda Santos do
Nascimento ME, por seu representante legal, para, no prazo de
30 (trinta) dias, apresentem justificativas e/ou documentos que
entenderem necessários, individual ou conjuntamente, em relação
aos indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial ITI-914/2016;
Nos termos do art. 56, inciso III, da Lei Complementar 621/2012 e
do art. 157, inciso II do Regimento Interno do Tribunal de Contas do

DECISÃO – PLENÁRIO 02863/2016-9
PROCESSO TC-01574/2010-3
Responsáveis: João Artem, Lourenço Delazari Neto, Luiz Pio Fagundes, Rafael Favatto Garcia, Marcelo Agostini Barroso, Rogério
Cardoso Silveira, Nelson Luiz Nunes de Faria, Joel Rangel Pinto Júnior, José de Oliveira Camillo, Ivan Carlini, Carlos Roberto Pereira dos Santos, Robson Rodrigues Batista, Jonimar Santos Oliveira,
Heliosandro Mattos Silva, Carlos Roberto Graciotti, Linda Maria Morais, Hercules Silveira, Jardel Vieira Machado Nunes e Josué Carlos
Barreto.
Procuradores: Gregório Ribeiro da Silva, Altamiro Thadeu F. Sobreiro, Renato Dias Jaccoud, Nelcinea de Faria Goronci, Daniele
Braide Tartaglia, João Carlos Andrade Cypreste, Ana Costa Gomes,
Bruno Peixoto Sant’anna, Esdras Elioenai Pedro Pires.
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL –JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA – 1) RECONHECER BOA-FÉ
DOS VEREADORES, EXCETO DO PRESIDENTE – 2) REJEITAR
ALEGAÇÕES DE DEFESA –NOTIFICAR PARA RECOLHER DÉBITO – PRAZO: 30 DIAS.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:

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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1 Relatório
Versam os presentes autos sobre Auditoria Especial convertida em
Tomada de Contas Especial (Decisão TC 1845/2013 - fls. 287/288),
realizada na Câmara Municipal de Vila Velha, sob a responsabilidade do senhor Jonimar Santos Oliveira – Presidente no exercício de
2005, e dos Vereadores acima elencados.
O feito teve início por solicitação do então Conselheiro Elcy de Souza para apuração em apartado da Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Vila Velha, referente ao exercício de 2005 –
Processo TC 1536/2006, sobre a matéria versada no item 13
da ITC nº 3273/2007, relativa à não retenção do valor do INSS
incidente sobre os subsídios dos vereadores, o que foi deferido pela
Presidência desta Corte, nos termos do artigo 133, § 3º, da Resolução TC 182/2002, conforme consta da Decisão TC 7447/2009
(fls. 485 do TC 1536/2006).
Determinada a instauração da auditoria especial, a então 5ª Controladoria Técnica, informou à fl. 262 que, numa análise criteriosa dos presentes autos, verificou cópia do Relatório da Folha de
Pagamento dos Vereadores da Câmara Municipal de Vila Velha no
exercício de 2005 às fls. 93/146 dos presentes autos, contendo
elementos suficientes para que o mesmo pudesse ser instruído internamente, não necessitando da realização de auditoria especial.
Em sequência, a 5ª CT elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI
1009/2012 (fls. 264/278), opinando pela conversão dos autos
em Tomada de Contas Especial e citação dos responsáveis para
apresentarem alegações de defesa ou recolherem os respectivos
débitos. Tal entendimento foi corroborado pelo então Conselheiro
Relator Domingos Augusto Taufner no Voto de fls. 281/286, e acolhido pelo Plenário na Decisão TC - 1845/2013 (fls. 287/288).
Os responsáveis foram citados por meio dos Termos de Citação
abaixo discriminados, cabendo ressaltar que foi realizada posteriormente nova citação, por edital, dos senhores Lourenço Delazari
Neto e Marcelo Agostini Barroso, em virtude dos mesmos não terem
sido encontrados quando da expedição dos seus respectivos termos
de (Decisão TC–3041/2013 à fl. 431 e Editais de Citação 030/2013
e 029/2013 às fls. 433/436):
Nome
Jonimar Santos Oliveira
Carlos R. Graciotti
Carlos Roberto P. dos Santos
Heliosandro Mattos Silva
Hércules Silveira
Ivan Carlini
Jardel Veira Machado Nunes
João Artem
Joel Rangel Pinto Júnior
José de Oliveira Camilo
Josué Carlos Barreto
Linda Maria Morares
Lourenço Delazari Neto
Luiz Pio Fagundes
Marcelo Agostini Barroso
Nelson Luiz Nunes de Faria
Rafael Favatto Garcia
Robson Rodrigues Batista
Rogério Cardoso Silveira

Termo de
Citação
0730/2013
0731/2013
0732/2013
0733/2013
0734/2013
0735/2013
0736/2013
0737/2013
0738/2013
0739/2013
0740/2013
0741/2013
0742/2013
0743/2013
0744/2013
0745/2013
0746/2013
0747/2013
0748/2013

Doc. Acostado
(fls.)
fls. 505/511
fls. 494/502
fls. 441/445
fls. 469/491
fls. 354/392
fls. 469/491
fls. 417/424
fls. 400/413
fls. 444/464
fls. 469/491
fls. 469/491

Por meio da Decisão TC 5195/2013 (fls. 526/527) o Plenário
desta Corte de Contas declarou REVÉIS os senhores Carlos Roberto Graciotti, Heliosandro Mattos Silva, Jardel Vieira Machado
Nunes, José de Oliveira Camilo, Josué Carlos Barreto, Loureno Delazari Neto, Luiz Pio Fagundes e Marcelo Agostini Barroso, tendo
em vista o não atendimento aos Termos de Citações nºs 731/2013,
733/2013, 736/2013, 739/2013, 740/2013, 743/2013 e aos Editais
de Citação nº 29/2013 e 30/2013.
Após a declaração de revelia do senhor Marcelo Agostini Barroso, o
então Conselheiro Relator determinou a análise da documentação
apresentada extemporaneamente da resposta à citação, por considerar não haver qualquer prejuízo a regular instrução processual,
determinando com isso a juntada da documentação de fls. 532/535
para análise e o devido prosseguimento do feito (Decisão - fls.
528/530).
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas, o qual registrou, por meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP 475/2014 (fls. 550/556),
que os senhores Ivan Carlini, Rogério Cardos Silveira, Joel Rangel Pinto Júnior, Robson Rodrigues Batista não compareceram aos
autos para regularmente constituírem seus advogados, sugerindo,
Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

portanto, comunicação de diligência, com base no artigo 63, inciso
II da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES).
Nesse sentido foi exarada a Decisão Monocrática Preliminar
DECM 1483/2014 (fls. 553/556). Em razão da Comunicação de
Diligência, os responsáveis apresentaram as procurações insertas
às fls. 582/586.
Retornaram, então, os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 10009/2014 (fls. 589/643, com documentação de suporte
às fls. 644/791), opinando pela manutenção da irregularidade relativa à não retenção do valor do INSS incidente sobre os subsídios
dos vereadores, com julgamento pela irregularidade das contas dos
gestores, com imputação de débito e sem aplicação de multa, tendo
em vista a prescrição da pretensão punitiva atribuída a este Tribunal de Contas.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano
Vieira, o qual, reconhecendo a boa fé dos Edis, à exceção do Presidente Jonimar Santos Oliveira, pugnou, nos termos do art. 87,
§2º da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 157, §3º da Resolução
TC 261/2013, pela notificação dos Edis para que, no prazo de 30
dias, recolham a importância individualmente devida. Ressalta que,
caso assim procedido, os Vereadores terão suas respectivas contas
julgadas regulares com ressalva (Parecer PPJC 3814/2015 - fls.
794/805).
Tendo os autos integrado a pauta da 7ª Sessão Ordinária do Plenário, em 15 de março de 2016, a defesa apresentou, em sede de
sustentação oral, argumentos no intuito de suprimir as irregularidades apontadas, conforme Notas Taquigráficas (fls. 814/818) e
Documentos de Defesa Oral (fls. 823/826).
Foram, então, os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC para análise dos esclarecimentos
prestados na sustentação oral. Mediante a Manifestação Técnica
326/2016 (fls. 833/842), a área técnica registrou que os argumentos trazidos na sustentação oral são essencialmente os mesmos
trazidos pelos senhores João Artem e Rafael Favatto Garcia às fls.
354/392 e 444/464, e concluiu pela manutenção integral das conclusões havidas na Instrução Técnica Conclusiva ITC 10009/2014.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas,
em nova manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer 1076/2016- fl. 846).
É o relatório.
2 Fundamentação
2.1 Inicialmente, cabe registrar a necessidade de reformar os termos da Decisão TC-5195/2013, no sentido de excluir da declaração de revelia o senhor Marcelo Agostini Barroso, tendo
em vista que documentação apresentada extemporaneamente pelo
mesmo foi juntada aos autos (fls. 532/535) e analisada, conforme
Decisão de fls. 528/530.
2.2 Preliminarmente, acompanho o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas de que ocorreu a prescrição
da pretensão punitiva desta Egrégia Corte de Contas relativamente à aplicação de multa, persistindo, entretanto, a atuação
fiscalizadora deste Tribunal para verificação da ocorrência de prejuízo ao erário e adoção de medidas corretivas, nos termos do art.
71, §5º da Lei Complementar 621/2012;
2.3 Quanto à legitimidade dos Vereadores para figurar no
polo passivo dos presentes autos, corroboro o entendimento da
área técnica de que a responsabilidade civil pelo evento danoso dos
Edis decorre do aproveitamento econômico auferido individualmente, resultante do pagamento pela Câmara Municipal junto ao INSS,
dos valores decorrentes da ausência de retenção da contribuição
previdenciária dos vereadores, embora fossem os vereadores os
verdadeiros devedores e não o Poder Legislativo de Vila Velha, hipótese configuradora de dano ao erário que, por si só, independentemente de dolo ou culpa, gera o dever de indenização ou de
ressarcimento dos valores auferidos indevidamente, dada a vedação legal do enriquecimento sem causa, nos termos da Análise
constante da Instrução Técnica Conclusiva ITC 10009/2014,
abaixo transcritos:
Análise
Consabidamente, a legitimidade da parte consiste em condição
da ação, permitindo que o mérito de determinada demanda seja
examinado pelo julgador. As condições da ação constituem-se em
questões prévias, que devem, logicamente, ser apreciadas antes
do mérito.
As questões prévias, como ensina Flávio Cheim Jorge, são gênero que comporta duas espécies: as preliminares e as prejudiciais.
Estas são aquelas questões cujo resultado do julgamento influen-
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ciará o mérito da irregularidade, como é o caso da declaração de
(in)constitucionalidade; aquelas, por sua vez, não têm o mesmo
condão, mas, uma vez superadas, possibilitam o exame do mérito.
A legitimidade da parte, como preliminar que é, deve anteceder
o exame das irregularidades, na medida em que, acaso ausente,
impedirá a apreciação do mérito quanto ao ilegítimo, não havendo
que se falar em afastamento ou manutenção da irregularidade em
face dele.
No Direito Civil, segundo a teoria da asserção, a legitimidade para
a causa, ou ad causam, decorre da verificação da pertinência entre
a parte e “o direito abstratamente invocado, a afirmação do autor,
de tal forma que o juiz possa estabelecer um nexo entre a narrativa e a conclusão”. Já no âmbito de atuação desta Corte, em que
prevalecem os ramos do Direito Público, a legitimidade será aferida
conforme a possibilidade de determinada pessoa, em um dado contexto, influir na formação do fato administrativo, ocasionando, com
sua conduta (comissiva ou omissiva), algum dano potencial à legalidade, legitimidade ou economicidade no uso dos bens públicos.
Assim, para que alguém seja legítimo para figurar no polo passivo
dos processos que tramitam nesta Corte, é necessário que sua conduta tenha tido o potencial de causar, mesmo que somada à conduta de outras pessoas, a irregularidade. Se houver tal potencialidade, a parte será legítima, ainda que, no exame de mérito, imponhase o afastamento da irregularidade. Por outro lado, se nem mesmo
abstratamente a conduta da parte, naquela conjuntura específica,
for capaz de desencadear a ocorrência da irregularidade, estaremos
diante de um caso de ilegitimidade passiva.
Por isso, em princípio, possuem legitimidade para figurar no polo
passivo dos processos que tramitam neste Tribunal de Contas todos aqueles elencados no rol do art. 5º, da Resolução TCE-ES nº
261/2013, bem como os indicados no parágrafo único do art. 70 da
CF e da CE/ES, haja vista que, em tese, participam, de forma determinante, da formação do fato supostamente irregular, devendo,
então, por ele responder. Imprescindível, também, para averiguar
a legitimidade da parte, o exame do que dispõe a lei sobre o plexo
de competências do agente e/ou de sua efetiva participação nos
eventos, ainda que não respaldada pela lei que fixa seu círculo de
competência ou diante de sua inexistência.
Embora tais delineamentos da matéria possam trazer algum norte,
é certo que a distinção entre quando se estará diante de um caso de
(i)legitimidade da parte ou mérito da irregularidade não é tarefa fácil, não sendo possível criar regra geral aprioristicamente aplicável.
Sendo assim, o exame da legitimidade da parte ocorrerá sempre
casuisticamente, diante da situação posta.
No presente caso, os vereadores foram chamados a responderem
perante esta Corte em virtude de: i) mesmo sabendo que a contribuição previdenciária não estava sendo descontada de seus subsídios, não providenciaram a devolução. (item II da ITI 1009/2012)
No artigo 70 da Constituição Estadual consta que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado,
dos Municípios e das entidades da administração direta e indireta
dos seus Poderes constituídos, quanto aos aspectos de legalidade,
legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas será exercida pela Assembleia Legislativa e Câmara
Municipais, nas suas respectivas jurisdições, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada um dos Poderes.
Esse dispositivo constitucional, em seu parágrafo único, consagra
também o dever de prestação de contas de qualquer pessoa física,
jurídica ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie
ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o
Estado ou os Municípios respondam, ou que em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária.
O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara
Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, segundo dispõe o art. 71 da Constituição Estadual.
No mesmo artigo, no âmbito da competência do Tribunal de Contas do Estado inclui-se a de julgar as contas de administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades
instituídas e mantidas pelos Poderes Públicos Estadual e Municipal
e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.
O inciso IV do artigo 1º, o inciso II do artigo 5º, o inciso I do artigo
57 e o inciso II do artigo 87, todos da Lei Complementar 621/2012
assim dispõem:
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão
de controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da
Constituição Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei
Complementar, compete:
(...)
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IV - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis
por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e
indireta do Estado e dos Municípios, incluídas as fundações e as
sociedades por eles instituídas ou mantidas, bem como as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade
de que resulte dano ao erário;
Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:
(...)
II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário;
Art. 57. Na fase de instrução, havendo indícios de irregularidade,
cabe ao Tribunal de Contas ou ao Relator:
I - definir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato impugnado, inclusive do terceiro que, como contratante ou parte interessada, haja concorrido para o dano;
Art. 87. Verificada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou
ao Relator:
(...)
II - definir a responsabilidade solidária do agente público que praticou ou atestou ato irregular, e do terceiro que, como contratante
ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo,
haja concorrido para o cometimento do dano apurado;
Vê-se, portanto, que a Constituição Estadual outorgou ao Tribunal
de Contas competência para imputar responsabilidade, prevendo a
aplicação de sanções aos responsáveis, em caso de ilegalidade de
despesa ou irregularidade de contas, entre as quais multa proporcional ao dano causado ao Erário.
O dever constitucional de prestar contas tem como corolário que
todo recurso público deve estar formalmente sob a responsabilidade de um agente. A ocorrência de irregularidade de gestão ou de
dano a determinado bem, dinheiro ou valor estatal sinaliza para a
responsabilização do agente a quem cabia a sua guarda, gestão ou
aplicação.
Ao exercer a sua competência constitucional privativa de julgar as
contas dos administradores públicos, o Tribunal de Contas formula
juízo acerca da gestão dos responsáveis por bens e valores públicos, podendo condenar em débito e aplicar, àqueles que praticaram
irregularidades, sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos que encontram paralelo na esfera penal.
Ademais, a obrigação de reparar o dano decorrente da prática de
ato ilícito está expressamente prevista no Código Civil Brasileiro,
consoante se observa das normas abaixo transcritas:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano
a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos específicos em lei, ou quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar,
por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (g.n.)
Portanto, é cabível a apuração por esta Corte de Contas, da eventual responsabilidade proporcional e solidária dos Edis que se beneficiaram com a não retenção do valor do INSS incidente sobre os
seus subsídios.
A responsabilidade civil pelo evento danoso dos demais agentes
decorre do aproveitamento econômico auferido individualmente,
resultante do pagamento pela Câmara Municipal junto ao INSS, dos
valores decorrentes da ausência de retenção da contribuição previdenciária dos vereadores, embora fossem os vereadores os verdadeiros devedores e não o Poder Legislativo de Vila Velha, hipótese
configuradora de dano ao erário que, por si só, independentemente
de dolo ou culpa, gera o dever de indenização ou de ressarcimento
dos valores auferidos indevidamente, dada a vedação legal do enriquecimento sem causa.
Vale destacar, que a Câmara Municipal se equipara à empresa definida pelo artigo 15 da Lei nº 8.212/1991 e é contribuinte do RGPS,
devendo recolher as contribuições (20%) que lhe são devidas sobre
o total das remunerações pagas aos vereadores no exercício de seu
cargo eletivo. Estes, por sua vez, são segurados obrigatórios, conforme artigo 12, alínea “j do mesmo diploma legal.
No caso sob exame, ao fazer incluir a dívida dos agentes políticos
no débito da Câmara Municipal sem o correspondente desconto dos
vencimentos dos reais devedores, gerou-se para o Legislativo Municipal um ônus indevido que, em tese, representa dano injustificado
ao erário, passível de ressarcimento, restando configurada a solidariedade dos vereadores frente ao dano sugerido.
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Vê-se, portanto, que a preliminar de ilegitimidade passiva não deve
prosperar, haja vista a competência desta Corte de Contas para
imputar responsabilidade àquele que haja contribuído ou se beneficiado com o dano causado ao Erário. Assim, opina-se pelo afastamento da preliminar.
2.4 No tocante ao mérito, ressalto que houve divergência entre
a área técnica e o Ministério Público de Contas quanto ao reconhecimento de boa fé dos Edis corresponsáveis pelo débito gerado
pela não retenção da parcela da contribuição previdenciária.
A área técnica concluiu não restar demonstrada a boa-fé dos vereadores, por entender não ser aceitável que aqueles não tivessem se
atentado que o desconto da contribuição previdenciária não estava
sendo realizado, permanecendo silentes e se beneficiando dessa
não retenção.
Diferentemente, o Ministério Público de Contas infere que a responsabilidade dos vereadores decorre da omissão de reclamar providências da Administração quanto à não retenção e recolhimento
das contribuições previdenciárias incidentes sobre os respectivos
subsídios, ressaltando que, havendo pagamento indevido por erro
operacional da Administração, o elemento da boa-fé é dispensável
para a imputação do débito aos Vereadores.
Ao mesmo tempo, o douto Parquet de Contas reconhece a boa-fé
exclusivamente dos Edis, à exceção do Presidente, senhor Jonimar Santos Oliveira, para fins de aplicação do art. 87, §2º da Lei
Complementar 621/2013, o qual permite, em havendo boa-fé, seja
oportunizado ao gestor liquidar o débito a fim de sanear o processo, obtendo julgamento pela regularidade com ressalva das contas.
Ressalta que tal invocação não é possível em relação ao então Presidente da Câmara Municipal, senhor Jonimar Santos Oliveira, por
restar evidenciado seu ânimo de lesar o erário em sua omissão em
proceder à quitação dos débitos.
Corroboro o entendimento do Ministério Público de Contas relativamente ao reconhecimento da boa-fé exclusivamente dos
Edis, à exceção do Presidente, senhor Jonimar Santos Oliveira, para fins de aplicação do art. 87, §2º da Lei Complementar 621/2013.
No tocante às demais questões suscitadas pela defesa, corroboro o
posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação
exarada na Instrução Técnica Conclusiva ITC 10009/2014,
abaixo transcrita:
Da análise das justificativas
Embora as justificativas tenham sido elaboradas em documentos
diversos, abordaremos alguns pontos que foram recorrentes nas
defesas produzidas, pois os argumentos se repetem e aproveitam
a todos os citados.
c.1) DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12, INCISO
I, ALÍNEA “j” DA LEI 8.212/91
Requerem, alguns dos defendentes, que seja reconhecida a inconstitucionalidade da alínea j, inciso I, do artigo 12, da Lei 8.212/91
(inserida pelo artigo 11 da Lei 10.887, de 18 de junho de 2004),
porquanto teria o referido dispositivo legal reproduzido o artigo 12,
alínea h da Lei 8.212/91 que foi declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.
Não obstante, no que se refere à cobrança de contribuição patronal
sobre os subsídios percebidos pelos parlamentares federais, estaduais e municipais, há de se distinguir a incidência da contribuição
em período anterior e posterior à publicação da Lei n. 10.887/2004.
Nesse aspecto, na assentada de 8.10.2003, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 351.717/PR, Relator o Ministro Carlos Velloso, ao examinar a inclusão dos parlamentares como segurados
obrigatórios da previdência social, decorrente da inclusão da alínea
h ao inc. I do art. 12 da Lei 8.212/1991 pela Lei 9.506/1997, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: PARLAMENTAR: EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO FEDERAL, ESTADUAL ou MUNICIPAL. Lei 9.506, de
30.10.97. Lei 8.212, de 24.7.91. C.F., art. 195, II, sem a EC 20/98;
art. 195, § 4º; art. 154, I. I. - A Lei 9.506/97, § 1º do art. 13,
acrescentou a alínea h ao inc. I do art. 12 da Lei 8.212/91, tornando segurado obrigatório do regime geral de previdência social
o exercente de mandato eletivo, desde que não vinculado a regime
próprio de previdência social. II. - Todavia, não poderia a lei criar
figura nova de segurado obrigatório da previdência social, tendo em
vista o disposto no art. 195, II, C.F. Ademais, a Lei 9.506/97, § 1º
do art. 13, ao criar figura nova de segurado obrigatório, instituiu
fonte nova de custeio da seguridade social, instituindo contribuição
social sobre o subsídio de agente político. A instituição dessa nova
contribuição, que não estaria incidindo sobre ‘a folha de salários, o
faturamento e os lucros’ (C.F., art. 195, I, sem a EC 20/98), exi-
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giria a técnica da competência residual da União, art. 154, I, ex vi
do disposto no art. 195, § 4º, ambos da C.F. É dizer, somente por
lei complementar poderia ser instituída citada contribuição. III. Inconstitucionalidade da alínea h do inc. I do art. 12 da Lei
8.212/91, introduzida pela Lei 9.506/97, § 1º do art. 13. IV.
- R.E. conhecido e provido (DJ 21.11.2003). (grifos da ITC)
A suspensão da executoriedade do dispositivo legal censurado pela
Suprema Corte brasileira, com amplitude nacional, ocorreu por
meio da Resolução 26/05, expedida pelo Senado Federal, que teve
o condão de impor a sua inaplicabilidade, circunstância que levaria,
fatalmente, a não mais serem recolhidas ao INSS as contribuições
previdenciárias dos agentes políticos municipais – prefeitos, vice
-prefeitos e vereadores, a partir da data de publicação da Resolução: 26 de junho de 2005.
Entretanto, antes mesmo da publicação dessa Resolução, foi editada a Lei n. 10.887, de 16.6.2004, que inseriu a alínea j ao inciso I
do art. 12 da Lei n. 8.212/1991, repetindo a norma anterior declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal.
Não obstante, temos que considerar alguns aspectos que nos levam à conclusão de que, se com base na alteração feita pela Lei nº
9.506/91, nada mais se podia exigir a título de contribuição previdenciária dos agentes políticos e do próprio Município (contribuição
patronal), o mesmo não se pode afirmar com relação a nova obrigatoriedade do recolhimento das contribuições previdenciárias dos
agentes políticos ao Regime Geral de Previdência Social gerido pelo
INSS, inserido pelo artigo 11 da Lei 10.887/2004.
Isso porque, a alínea j, inciso I, do artigo 12 da Lei 8.212/91( incluída no ordenamento jurídico pelo artigo 11 da Lei 10.887/2004)
prevê as mesmas expressões legais do artigo 12, alínea h da Lei
8.212/91, que foram consideradas inconstitucionais pelo STF. Vale
dizer: os agentes políticos são considerados segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, impondo o
recolhimento das contribuições previdenciárias ao INSS. Entretanto, ao inserir a referida alínea j, a Lei 10.887/2004
assim o fez, com base em novo fundamento constitucional,
em especial, o disposto no artigo 195, incisos I, alínea a, e
II, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/98,
que assim dispõem:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade,
de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na
forma da lei, incidentes sobre:
a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo empregatício;
II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social,
não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201.
É de se depreender que a nova redação constitucional ampliou o
ditame anterior, na medida em que possibilitou:
que a lei equipare, para fins previdenciários, quaisquer entidades
como empresa e é o que ocorre com os órgãos e entidades da
Administração Pública direta, indireta e fundacional (Lei 8.212/91,
art. 15, I);
que a contribuição recaia, além da folha de salários, sobre todos
os rendimentos do trabalho, a qualquer título, mesmo sem vínculo
empregatício. Isso significa que o subsídio pago ao agente político,
detentor de mandato eletivo, deve ser levado em conta quando do
desconto por parte da empresa, no caso, a Prefeitura, do montante
que lhe é devido (Lei 8.212/91, art. 28, I);
c) que além do trabalhador, entendido aqui aquele que mantém
com a empresa uma relação de emprego, os demais segurados da
previdência social, que inclui pessoa física que lhe preste serviços,
mesmo sem vínculo empregatício, como é o caso dos agentes políticos (Lei 8.212/91, art. 12, I, j).
Registre-se, ainda, que no julgamento do Recurso Extraordinário
n. 351.717/PR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal examinou a
constitucionalidade da Lei n. 9.506/1997 em confronto com a redação originária do art. 195, inc. II, da Constituição da República, ou
seja, antes das alterações promovidas pela Emenda Constitucional
n. 20/1998.
Embora a redação originária desse dispositivo constitucional previsse a possibilidade de cobrança de contribuição dos “trabalhadores”,
conceito que não abarcaria os parlamentares, a Emenda Constitucional n. 20/1998 inseriu o § 13 ao art. 40 da Constituição da República, o qual determina que os ocupantes de cargos temporários, dos quais fazem parte os mandatos eletivos executivo e
legislativo, vinculam-se, obrigatoriamente, ao Regime Geral
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de Previdência Social, nos seguintes termos:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de
outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime
geral de previdência social.
Sobre o tema, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 351.717/
PR, o Ministro Sepúlveda Pertence consignou:
Sr. Presidente, só a Emenda Constitucional 20 passou a determinar
a incidência da contribuição sobre qualquer segurado obrigatório da
Previdência Social, e, especificamente no § 13 - que introduziu no
art. 40 da Constituição - submeteu todos os ocupantes de cargos
temporários - o que a meu ver abrange o mandato - ao regime
geral da Previdência” (DJ 21.11.2003).
Grifos da ITC
Hoje, em face da modificação constitucional, entendemos que os
vereadores, prefeitos e vice-prefeitos, sem deixar de reconhecer a condição de agentes políticos, são considerados como
segurados da previdência social, mesmo sem vínculo empregatício, e a contribuição previdenciária será devida pelos
rendimentos de seu trabalho, no caso, sobre os subsídios
Nessa linha de interpretação, a Câmara Municipal é obrigada, em
virtude da edição da Lei 10.887/04, a proceder ao recolhimento das contribuições previdenciárias ao INSS da parte
que lhe cabe como ‘empresa’ e das correspondentes aos
agentes políticos (segurados obrigatórios)‘ (grifos da ITC).
Deste modo, podemos concluir que o Supremo Tribunal Federal,
declarou a inconstitucionalidade da alínea “h”, inc. I, do art. 12, da
Lei n. 8.212, de 1991, na redação que lhe foi dada pelo § 1º, art.
13, da Lei n. 9.506, de 1997, sob o fundamento de que somente
lei complementar poderia criar nova figura de segurado obrigatório
(agentes políticos), tendo em vista as disposições contidas nos arts.
154, inc. I e 195, inc. I e § 4º, da Constituição Federal.
Após a edição da EC 20/98, que deu nova redação ao art. 195, II da
CF/88, foi editada a Lei nº 10.887/04, que, ao introduzir a alínea j
do inciso I, do art. 12 da Lei 8.212/91, veio estabelecer a contribuição previdenciária sobre os subsídios dos agentes políticos.
Face ao exposto, entendemos que não há que se falar em inconstitucionalidade da norma prevista pelo artigo 12, inciso I, alínea j
da Lei 8.212/91.
c.2) DO DESCABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA FÉ
Diversos defendentes argumentam que descaberia a devolução em
virtude também dos valores pagos terem sido recebidos de boa-fé.
A questão do ressarcimento de valores recebidos por servidores já
foi bastante debatida em nossos tribunais sendo que hodiernamente tem-se o posicionamento pacífico no sentido de que não haverá obrigação de devolução de valores percebidos por servidor ou
pensionista em razão de interpretação errônea, equivocada
ou deficiente da lei pela própria Administração Pública, desde que as importâncias tenham sido recebidas de boa–fé. Esse tem
sido o entendimento adotado pelo STJ, bem como, pelo Pretório
Excelso, conforme arestos a seguir colacionados:
AgRg no RMS 24715 / ES (STJ)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
2007/0178530-0 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADIANTAMENTO DE REMUNERAÇÃO DESTINADA À CARREIRA DE MAGISTÉRIO.
PAGAMENTO INDEVIDO À IMPETRANTE EM RAZÃO DO GOZO DE
LICENÇA ESPECIAL REMUNERADA. MÁ APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PRETENSÃO ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS
VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. É incabível a exigência de restituição ou a procedência de descontos referentes a valores pagos em decorrência de interpretação
equivocada ou má aplicação da legislação regente pela própria Administração, quando constatada a boa-fé do beneficiado.
2. O requisito estabelecido para a não devolução de valores pecuniários indevidamente recebidos é a boa-fé do Servidor que, ao
recebê-los na aparência de serem corretos, firma compromissos
com respaldo na pecúnia; a escusabilidade do erro cometido pelo
agente, autoriza a atribuição de legitimidade ao recebimento da
vantagem.
3. Não há que se impor a restituição pelo Servidor de quantias percebidas de boa-fé e por equívoco do erário, ainda que a título de

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

Página 5
adiantamento de remuneração destinada à carreira de magistério,
porquanto tais valores não lhe serviram de fonte de enriquecimento
ilícito, mas de sua subsistência e de sua família.
4.   Recurso desprovido.
DIREITO ADMINISTRATIVO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELO SERVIDOR POR
INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. RECURSO REPETITIVO
(ART. 543-C DO CPC E RES. N. 8/2008-STJ).
Não é possível exigir a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/1990
deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em
decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé. Com
base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se
uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra a restituição, ante a boa-fé
do servidor público. Precedentes citados do STF: MS 25641, DJe
22/2/2008 ; do STJ: EDcl no RMS 32.706-SP, DJe 9/11/2011; AgRg
no Ag 1.397.671-RS, DJe 15/8/2011; AgRg no REsp 1.266.592-RS,
DJe 13/9/2011; REsp 1.190.740-MG, DJe 12/8/2010; AgRg no Ag
1.030.125-MA, DJe 1º/9/2008; AgRg nos EDcl no Ag 785.552-RS,
DJ 5/2/2007; MS 10.740-DF, DJ 12/3/2007, e EDcl no RMS 12.393PR, DJ 6/6/2005. REsp 1.244.182-PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/10/2012.
(STF) MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE CONSIDEROU ILEGAL APOSENTADORIA
E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE VALORES. ACUMULAÇÃO
ILEGAL DE CARGOS DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA
OBTENÇÃO DE VANTAGENS EM DUPLICIDADE (ARTS. 62 E 193 DA
LEI N. 8.112/90). MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. INOCORRÊNCIA DE DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO
DIREITO ADQUIRIDO. 1. A compatibilidade de horários é requisito
indispensável para o reconhecimento da licitude da acumulação de
cargos públicos. É ilegal a acumulação dos cargos quando ambos
estão submetidos ao regime de 40 horas semanais e um deles exige dedicação exclusiva. 2. O § 2º do art. 193 da Lei n. 8.112/1990
veda a utilização cumulativa do tempo de exercício de função ou
cargo comissionado para assegurar a incorporação de quintos nos
proventos do servidor (art. 62 da Lei n. 8.112/1990) e para viabilizar a percepção da gratificação de função em sua aposentadoria
(art. 193, caput, da Lei n. 8.112/1990). É inadmissível a incorporação de vantagens sob o mesmo fundamento, ainda que em cargos
públicos diversos. 3. O reconhecimento da ilegalidade da cumulação de vantagens não determina, automaticamente, a restituição
ao erário dos valores recebidos, salvo se comprovada a má-fé do
servidor, o que não foi demonstrado nos autos. 4. A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal tem-se firmado no sentido de que, no
exercício da competência que lhe foi atribuída pelo art. 71, inc. III,
da Constituição da República, o Tribunal de Contas da União cumpre
os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando garante ao interessado - como se deu na espécie
- os recursos inerentes à sua defesa plena. 5. Ato administrativo
complexo, a aposentadoria do servidor, somente se torna ato perfeito e acabado após seu exame e registro pelo Tribunal de Contas
da União. 6. Segurança parcialmente concedida” (MS 26.085, Relatora : Min. Carmem Lúcia, DJe 12.6.2008, STF, Tribunal Pleno).
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Contas da União
que, inclusive, pacificou a matéria através da edição da Súmula 249
cuja redação é a seguinte:
Súmula 249 do TCU: É dispensada a reposição de importâncias
indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação
de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista
da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais.
Portanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial das Cortes
Nacionais tem-se como elementos fundamentais para a dispensa
de devolução de valores indevidamente pagos a servidor que as
importâncias tenham caráter alimentar e tenham sido percebidas
de boa-fé pelo servidor.
Ocorre, entretanto, que o Egrégio Supremo Tribunal Federal,
aprofundando a matéria e lançando luz sobre a temática, fixou quatro requisitos que devem coexistir no caso concreto
para que o servidor seja liberado da exigência de ressarcimento de valores que lhe foram indevidamente pagos pela
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Administração. Tais requisitos foram definidos pelo Plenário do
STF no julgamento do MS 25.641 de relatoria do ministro Eros Grau
e assim ementado:
MANDADO DE SEGURANÇA. MORTE DE UM DOS IMPETRANTES.
IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS, FACULTADO
O USO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO. TOMADA DE CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS
DA UNIÃO. LEI N. 8.443/92. NORMA ESPECIAL EM RELAÇÃO À LEI
N. 9.784/99. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA
SOBRE JUROS DE MORA DECORRENTES DE ATRASO NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE, RETIDOS
NA FONTE INDEVIDAMENTE PELA UNIDADE PAGADORA, FORAM
RESTITUÍDOS PELA MESMA NO MÊS SEGUINTE. DÚVIDA QUANTO
À INTERPRETAÇÃO DOS PRECEITOS ATINENTES À MATÉRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança não admite a habilitação de herdeiros
em razão do caráter mandamental do writ e da natureza personalíssima do direito postulado. Nesse sentido o recente precedente de
que fui relator, MS n. 22.355, DJ de 04.8.06, bem como QO-MS n.
22.130, Relator o Min. MOREIRA ALVES, DJ de 30.05.97 e ED-ED
-ED-RE n. 140.616, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 28.11.97.
2. O processo de tomada de contas instaurado perante o TCU é
regido pela Lei n. 8.443/92 que consubstancia norma especial em
relação à Lei 9.784/99. Daí porque não se opera, no caso, a decadência administrativa.
3. A reposição, ao erário, dos valores recebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado,
quando concomitantes os seguintes requisitos:
I) presença de boa-fé do servidor;
II) ausência, por parte do servidor, de influência ou de interferência para a concessão da vantagem impugnada;
III) existência de dúvida plausível sobre a interpretação,
validade ou incidência da norma infringida, no momento da
edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada;
IV) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela administração.
4. A dúvida na interpretação dos preceitos que impõem a incidência
do imposto de renda sobre valores percebidos pelos impetrantes
a título de juros de mora decorrentes de atraso no pagamento de
vencimentos é plausível. A jurisprudência do TST não é pacífica
quanto a matéria, o que levou a unidade pagadora a optar pela
interpretação que lhe pareceu razoável, confirmando a boa-fé dos
impetrantes ao recebê-los.
5. Extinto o feito sem julgamento de mérito quanto ao impetrante
falecido, facultado o uso das vias ordinárias por seus herdeiros.
Ordem concedida aos demais. (MS 25.641, Rel. Min. Eros Grau, DJe
de 22.02.2008).
Como se vê da ementa acima colacionada, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a dispensa de devolução de valores percebidos indevidamente por servidor não depende, apenas, da existência de boa-fé, mas sim, exige a presença
concomitante de quatro requisitos, quais sejam: 1) a boa-fé do
servidor administrado; 2) ausência, por parte do servidor,
de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; 3) existência de dúvida plausível sobre a
interpretação, validade ou incidência da norma infringida,
no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da
vantagem impugnada; e 4) interpretação razoável, embora
errônea, da lei pela Administração.
Pois bem, analisando-se o caso concreto, onde não ocorreu a retenção das contribuições previdenciárias dos vereadores por parte da
Câmara Municipal, têm-se que, não há que se falar em existência
de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da
norma infringida ou interpretação razoável, embora errônea da lei
pela Administração.
Isso porque, conforme já relatamos, com o advento da Lei nº
10.887/04, de 18 de junho de 2004, que acrescentou a alínea “j”
do inciso I do art. 12 da Lei 8.212/1991, a questão da obrigatoriedade de vinculação dos vereadores ao Regime Geral da Previdência
Social, desde que não vinculados ao regime próprio, restou clara
e inequívoca, sendo induvidoso que a retenção do valor da previdência social (INSS) deveria estar incidindo sobre os subsídios dos
vereadores.
Além disso, o desconto da contribuição previdenciária é matéria
que não requer nenhum conhecimento atípico ou acima do que se
poderia exigir do “homem médio”, razão pela qual os vereadores,
até mesmo pelo cargo que ocupam, não podem se escusar sob o
argumento de que não tinham conhecimento de que as respectivas
retenções não estavam sendo realizadas, quando essas deveriam
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estar sendo feitas.
[omissis]
Nesse sentido, convém trazermos à lume, ainda, o entendimento
proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao apreciar situação semelhante, em que se posicionou pelo ressarcimento da
quantia recebida a maior, ainda que presente a boa-fé [Processo
1.0183.07.132797-1/001(1) MG – Relator Eduardo Andrade]:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - VEREADOR QUE RECEBEU SUBSÍDIO A
MAIOR - DEVER DE RESSARCIMENTO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - PRELIMINARES
REJEITADAS - APELAÇÃO DESPROVIDA.
[...]
- Comprovado nos autos que o suplicado, na qualidade de
vereador, recebeu subsídio a maior, ainda que de boa-fé,
tem-se patente enriquecimento ilícito, configurado-se desequilíbrio patrimonial, aumentando-se de um em detrimento de outro,
sem base jurídica. O não-ressarcimento vai de encontro aos
princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade administrativas. Deve-se ter em conta ainda que, sendo o apelante, à época dos fatos, vereador, a repercussão da sua conduta (receber a maior e não ressarcir o erário) contribui para
o descrédito da Administração Pública, frustrando a própria
credibilidade dirigida pelo povo, através do voto popular.
- Comprovada a ofensa aos princípios constitucionais, que devem
reger os atos da Administração Pública, impõe-se a condenação do
suplicado. [grifos da ITC]
Assim sendo, entendemos não estarem presentes os cumulativos
estabelecidos pelo Plenário do STF no julgamento do MS 25.641
para que se opere a dispensa de ressarcimento.
c.3) DA AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DO INSS INCIDENTE SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Conforme já relatado no item c.1, com o advento da Lei 10.887, de
18 de junho de 2004, foi acrescentada a alínea j ao inciso I do artigo 12 da Lei 8.212/91, que determinou a inclusão dos agentes políticos como segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência
Social, impondo o recolhimento das contribuições previdenciárias
ao INSS, senão vejamos:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal,
desde que não vinculado a regime próprio de previdência social;
(Incluído pela Lei nº 10.887, de 2004).
Daí porque, em face da modificação constitucional, entendemos
que os vereadores, prefeitos e vice-prefeitos, sem deixar de reconhecer a condição de agentes políticos, são considerados como
segurados da previdência social, mesmo sem vínculo empregatício,
e a contribuição previdenciária será devida pelos rendimentos de
seu trabalho, no caso, sobre os subsídios.
Nessa linha de interpretação, cabe ainda ter em mente que a presente Lei 8.212/91, atribui à “empresa”, a incumbência de proceder à arrecadação e ao recolhimento das contribuições devidas ao
INSS, nos seguintes termos:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de
outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22
desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês
subsequente ao da competência;
(...)
Daí, importa destacar que a Câmara Municipal se equipara à empresa definida pelo artigo 15 da Lei nº 8.212/1991 e é contribuinte
do RGPS, devendo, portanto, recolher as contribuições (20%) que
lhe são devidas sobre o total das remunerações pagas aos vereadores no exercício de seu cargo eletivo. Estes, por sua vez, são
segurados obrigatórios, conforme artigo 12, alínea “j, do mesmo
diploma legal.
Face ao exposto, no caso sob exame, ao fazer incluir a dívida dos
agentes políticos no débito da Câmara Municipal sem o correspondente desconto dos vencimentos dos reais devedores, gerou-se
para o Legislativo Municipal um ônus indevido, restando, portanto, mantida a irregularidade de não retenção das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os subsídios dos vereadores, por
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violação ao disposto nos artigos 12, inciso I, alínea “ j” c/c art 30,
I, “a” e “b” da Lei 8.21/91.
Ressalta-se que está em tramitação nesta Corte de Contas o processo TC 5069/2013, que trata especificamente da não retenção/recolhimento da contribuição previdenciária dos vereadores do
Município de Vila Velha, no exercício de 2006, cujo conteúdo é
análogo ao tratado nos autos do processo que ora se analisa – TC
1574/2013.
c.4) DO RESSARCIMENTO
Sabendo que o subsídio dos vereadores do Município de Velha, em
2005 era maior que o valor máximo do salario de contribuição ao
Regime Geral de Previdência, para apurar o suposto débito relativo
a “não retenção do valor do INSS incidente sobre os subsídios os vereadores” a Instrução Técnica Inicial ITI nº 1009/2012
(fls. 268/277 – TC 1574/2010) demonstrou os valores não retidos,
no exercício de 2005, fazendo incidir o percentual de 11% (onze
por cento) do salário máximo de contribuição vigente à época. Assim, às fls. 270 à 276, verifica-se a individualização dos supostos
débitos, apurados mês a mês e ao final demonstra o montante por
vereador:
Fonte: ITI 1009/2012 – Fls. 277 TC 1574/2010
Destaca-se que esta análise discute somente o montante do débito
atribuído aos responsáveis frente às razões de justificativas trazidas
aos autos pelos responsáveis. Para tanto os tópicos abordados nos
documentos de defesa encaminhados a esta Corte de Contas foram
segregados, de modo a analisar as respostas conjuntamente.
c.4.1) DA CONFIGURAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO
Nos documentos de resposta, foi encontrado argumento que remete ao questionamento se o dano ao erário encontra-se configurado
no presente caso:
[...] é necessário que o valor seja recolhido diretamente ao INSS,
e não ao Município. Exceto se o Município comprovar que já o
fez, hipótese em que deverá ser ressarcido. ... (grifos da ITC)
É bem verdade que o dano ao Erário Municipal só se mostrará configurado se comprovado que houve redução indevida do patrimônio
do ente - no caso em análise por meio do pagamento pela Câmara
ou pelo Município do valor da contribuição previdenciária que cabia
aos vereadores.
Neste sentido, buscando formar opinião acerca da configuração
do dano compulsamos os autos do Processo TC 3953/2006 (Auditoria Ordinária, Exercício 2005), bem como consultamos os autos
do Processo TC 2698/2007 (Prestação de Contas Anual, Exercício
de 2006).
Da consulta a esses dois processos, apurou-se que as Contribuições
Previdenciárias, devidas pela Câmara de Vereadores de Vila Velha
ao Regime Geral de Previdência, relativas ao exercício de 2005,
foram objeto de fiscalização pela Secretaria da Receita Previdenciária – SRP, do Ministério da Previdência Social – MPS, em nome do
Instituo Nacional de Seguridade Social – INSS, em duas ocasiões:
outubro de 2005 e Novembro de 2006.
Naquelas ocasiões a fiscalização previdenciária apurou dívida
da Câmara Municipal com o regime geral. Esta dívida compreendia tanto a parcela das contribuições dos vereadores,
que não havia sido retida, quanto a parte patronal, conforme se
extrai do relatório fiscal de lançamento de débito confessado – LDC
Nº 35.631.356-5, às fls. 642 do Processo TC 3953/06:
1.1 – O presente LANÇAMENTO DE DÉBITO CONFESSADO –LDC
corresponde às competências Março a Maio/2005 e refere-se às
contribuições devidas, destinadas à Previdência Social, relativas à parte da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão de incidência de incapacidade laborativa [...],
além de contribuições de segurados (ocupantes de cargos
comissionados e eletivos-vereadores) e contribuintes individuais, as quais não constituem crime de apropriação indébita previdenciária, uma vez que não foi efetuado desconto sobre a
remuneração paga aos referidos segurados.
Registre-se que no cálculo das contribuições dos segurados vereadores a fiscalização previdenciária considerou a incidência de 11%
sobre o valor máximo do salario de contribuição (discussão do item
que trata dos valores a serem ressarcidos).
Apurado o débito, o Município de Vila Velha firmou, com a Secretaria da Receita Fazendária Termos de Parcelamento de Dívida Fiscal (TPDF), de números 60.323.219-1, datado de 03/11/2005 e
60.367.573-5, datado de 11/12/2006, que parcelam a dívida, em
sessenta (60) parcelas com os devidos acréscimos legais. A dívida
parcelada compreende dentre outros, os períodos de janeiro a maio
de 2005 e junho a dezembro de 2005, respectivamente.
Para verificar o pagamento dos débitos junto ao INSS, consultamos os Relatórios Consolidados da Dívida Fundada e Dívida Flutuante do Município (DOC 1), na Prestação de Contas Anual dos exer-
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cícios de 2009 e 2010 (Processos TC 4371/2010 e TC 2618/2011),
onde verificamos que os saldos dívidas de longo prazo (dívida fundada) destes passivos específicos (60.323.219-1 e 60.367.573-5)
haviam sido “zerados” e o saldo de curto (dívida flutuante) dos
parcelamento do INSS da Câmara eram bem pequenos em 2009
e igual a “zero” em 2010. Então, concluímos que o pagamento foi
efetuado.
Destaca-se que em relação aos débitos junto ao INSSS relativos
ao período de junho a dezembro de 2005, parcelados TPDF
60.367.573-5, o pagamento foi realizado por meio de retenção do
FPM, como constava do Termo de Parcelamento.
Nos dois casos a Prefeitura, para se ressarcir, desconta no Duodécimo da Câmara, conforme apurado em diligencia realizada em 2013
no Processo TC 2698/2007 Relatório de Diligencia RD-E 7/2013
(DOC 2).
Ante o exposto, entendo não restar dúvida quanto ao pagamento também da parcela de contribuição que era devida pelos
segurados vereadores pelo Município aos cofres da previdência
social. Portanto, resta configurado o dano ao erário municipal.
c.4.2) DOS VEREADORES QUE POSSUÍAM MAIS DE UM VÍNCULO OU ERAM CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA PREVIDÊNCIA.
No tocante ao valor de contribuição que deveria/poderia ser retido
dos vereadores, argumentam os respondentes que já faziam contribuições à Previdência na condição de contribuinte individual ou por
meio de outros vínculos. Sendo assim, entendem que no cálculo da
parcela de contribuição a eles atribuída (valor a ser ressarcido aos
cofres públicos) esta Corte de Contas deveria levar em consideração o limite máximo do salário de contribuição. Consequentemente,
o valor da contribuição previdenciária não retida pela Câmara e devida ao INSS seria menor que aquele apurado na ITI nº 1009/2012
ou, em alguns casos, não haveria exigência de retenção de qualquer valor pois a contribuição do vereador já havia atingido o limite
máximo exigido pela previdência.
A Lei 8.212/91, em seu art. 20, caput, assim dispõe:
A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador avulso é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário-de-contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto no art. 28,
... (grifos da ITC)
O art. 28 da referida Lei, dispõe que o salário de contribuição
do empregado é a remuneração “auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos”.
Assim sendo, não resta dúvida de haver a permissão legal para
que a retenção da contribuição, que é obrigação da Câmara (art.
30, inciso I, alínea “a”), considere todos os vínculos do empregado
evitando a cumulatividade do salario de contribuição.
Não obstante a permissão legal, esta ponderação pela “empresa”,
obviamente depende de conhecimento formal prévio bem como de
documentos de comprovação recolhimento de contribuições pelo
segurado/empregado, neste caso, o Vereador. Insto porque a empresa também é obrigada, por lei, a guardar os documentos, registrar em sua contabilidade e apresentar à Secretaria da Receita
Federal as informações relacionadas às contribuições da empresa e
ao montante descontado dos contribuintes. (art. 32, Lei 8.212/91)
Nesse sentido a Ministério da Previdência, por meio de sua Secretaria, estabeleceu a obrigação do segurado de comunicar
periodicamente a todos os seus empregadores a remuneração
recebida até o limite máximo do salário-de-contribuição, envolvendo todos os vínculos. Esta é a norma contida na Instrução
Normativa nº 100/2003, vigente em 2005:
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC Nº 100 - DE 18 DE DEZEMBRO DE 2003 - DOU DE 24/12/2003 - REVOGADO
Dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e
de arrecadação das contribuições sociais administradas pelo
INSS, sobre os procedimentos e atribuições da fiscalização
do INSS e dá outras providências
[...]
Das obrigações do Segurado Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso
Art. 84. O segurado que possui mais de um vínculo deverá
comunicar a todos os seus empregadores, mensalmente, a
remuneração recebida até o limite máximo do salário-decontribuição, envolvendo todos os vínculos, a fim de que o empregador possa apurar corretamente o salário-de-contribuição sobre o
qual deverá incidir a contribuição social previdenciária do segurado,
bem como a alíquota a ser aplicada.
Parágrafo único. A apuração da contribuição devida pelo segurado,
será feita da seguinte forma:
I - quando a remuneração global for igual ou inferior ao limite máxi-
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mo do salário-de-contribuição, a contribuição incidirá sobre o total
da remuneração recebida em cada vínculo, sendo a alíquota de contribuição determinada de acordo com a faixa salarial correspondente à soma das remunerações de todos os vínculos;
II - quando a remuneração global for superior ao limite máximo do
salário-de-contribuição, o segurado poderá eleger qual o empregador que procederá ao desconto primeiro, cabendo ao empregador
que se suceder proceder o desconto sobre a parcela do saláriode-contribuição complementar até o limite máximo do salário-decontribuição, observada a alíquota determinada de acordo com a
faixa salarial correspondente à soma das remunerações de todos os
vínculos. (Grifo Nosso)
Também este foi o comando normativo da Instrução Normativa que
sucedeu a IN 100/2003:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP Nº 3, DE 14 DE JULHO DE 2005
Dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária
e de arrecadação das contribuições sociais administradas
pela Secretaria da Receita Previdenciária - SRP e dá outras
providências.
Subseção Única
Obrigações dos Segurados Empregado, Empregado Doméstico e
Trabalhador Avulso
Art. 78 . O segurado empregado, inclusive o doméstico, que
possuir mais de um vínculo, deverá comunicar a todos os
seus empregadores, mensalmente, a remuneração recebida
até o limite máximo do salário de contribuição, envolvendo
todos os vínculos, a fim de que o empregador possa apurar corretamente o salário de contribuição sobre o qual deverá incidir a contribuição social previdenciária do segurado, bem como a alíquota a
ser aplicada. ( Revogado pela Instrução Normativa nº 971, de 13
de novembro de 2009 )
§ 1º Para o cumprimento do disposto neste artigo, o segurado deverá apresentar os comprovantes de pagamento das
remunerações como segurado empregado, inclusive o doméstico, relativos à competência anterior à da prestação de
serviços, ou declaração, sob as penas da lei, de que é segurado empregado, inclusive o doméstico, consignando o valor sobre o qual é descontada a contribuição naquela atividade ou que a
remuneração recebida atingiu o limite máximo do salário de contribuição, identificando o nome empresarial da empresa ou empresas,
com o número do CNPJ, ou o empregador doméstico que efetuou ou
efetuará o desconto sobre o valor por ele declarado.
§ 2º Quando o segurado empregado receber mensalmente remuneração igual ou superior ao limite máximo do salário de contribuição,
a declaração prevista no § 1º poderá abranger várias competências
dentro do exercício, devendo ser renovada após o período indicado
na referida declaração ou ao término do exercício em curso, ou
ser cancelada caso houver rescisão do contrato de trabalho, o que
ocorrer primeiro.
§ 3º O segurado deverá manter sob sua guarda cópia da declaração referida no § 1º, juntamente com os comprovantes
de pagamento, para fins de apresentação ao INSS ou à fiscalização da SRP, quando solicitado.
§ 4º Aplica-se, no que couber, as disposições deste artigo ao
trabalhador avulso que, concomitantemente, exercer atividade de segurado empregado. (grifos da ITC)
A norma atualmente em vigor, Instrução Normativa RFB 971/2009,
em seus arts. 64 c/c 67, estabelece, para o segurado empregado
ou contribuinte individual, o dever de comunicar ao empregador
que é segurado da Previdência Social, conjugado com a obrigação
de apresentar comprovantes de recolhimento ou declaração “consignando o valor sobre o qual é descontada a contribuição naquela
atividade ou que a remuneração recebida atingiu o limite máximo
do salário-de-contribuição, identificando o nome empresarial da
empresa ou empresas, com o número do CNPJ, ou o empregador
doméstico que efetuou ou efetuará o desconto sobre o valor por ele
declarado.”
Ora, é bastante razoável a exigência normativa de comprovação
pelo segurado de que possui outros vínculos nos quais já incide
desconto de contribuição previdenciária! Se não fosse assim, como
a Câmara ou, seja, o responsável pela retenção, iria conhecer tal
informação? E como poderia apurar corretamente o salário-de-contribuição sobre o qual deverá incidir a contribuição previdenciária
do segurado bem como a alíquota a ser aplicada?
Assim, no presente caso, só caberia alterar o cálculo do valor devido pelos vereadores
caso houvesse prova do cumprimento da obrigação de comunicar
e comprovar à Câmara, tempestivamente, que eram contribuinte
do Regime Geral. Entretanto, não foi trazido aos autos, pelos
respondentes, qualquer elemento comprobatório de entrega,
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tempestiva, à Câmara, de comunicação e de comprovação,
da existência de outros vínculos e/ou de que eram contribuintes individuais. Tais documentos permitiriam à Câmara ou
aos fiscais da Receita Previdenciária efetuar a ponderação no cálculo da contribuição e não geraria o dano ao erário no montante
apurado. Destaque-se que é obrigação do segurado manter sob sua
guarda cópia da declaração entregue à Câmara, juntamente com os
comprovantes de pagamento.
Ademais, embora a retenção não tenha sido feita por ocasião do
pagamento da remuneração, quando da fiscalização da receita previdenciária, como relatado no item que trata do valor a ser ressarcido, o valor do débito apurado e cobrado da Câmara foi composto
pelo valor da contribuição dos segurados vereadores, considerando
a incidência de 11% sobre o valor máximo do salário de contribuição sem qualquer redução e/ou dedução do valor.
Portanto, não há razão para o refazimento dos cálculos dos valores
a serem ressarcidos com base em tais argumentos.
c.4.3) DOS VEREADORES QUE ERAM CONTRIBUINTES DO REGIME PRÓPRIO.
Asseveram os respondentes que na condição de contribuintes para
o Regime Próprio de Previdência estariam desobrigados do recolhimento da contribuição previdenciária ao Regime Geral. Este seria o
entendimento derivado da interpretação do art. 12, inciso I, alínea
‘j’ da Lei Federal nº. 8.212/91, introduzido pela Lei 10.887/04.
Sem adentar na matéria previdenciária, acerca deste argumento
trazemos à colação o disposto no parágrafo único da ORIENTAÇÃO
NORMATIVA MPS/SPS Nº 3, DE 13 DE AGOSTO DE 2004:
Art. 13. O servidor público titular de cargo efetivo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios filiado a regime próprio permanecerá vinculado ao regime previdenciário de origem nas seguintes
situações:
I - quando cedido a órgão ou entidade da administração direta e
indireta de outro ente federativo, com ou sem ônus para o cessionário;
II – quando licenciado, observando-se o disposto no art. 31;
III - durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de
mandato eletivo; IV – durante o afastamento do país por cessão ou
licenciamento com remuneração.
Parágrafo único. O segurado exercente de mandato de vereador que ocupe, concomitantemente, o cargo efetivo e o
mandato filia-se ao regime próprio, pelo cargo efetivo, e ao
RGPS, pelo mandato eletivo.
Isto posto, entende-se que o argumento dos respondentes não
pode prosperar, visto que por exercer o cargo efetivo e o mandato
concomitantemente, estavam obrigados também ao Regime Geral.
Portanto não há razão para afastar o débito nem a responsabilidade dos Edis com base em tais argumentos. Repise-se, o
prejuízo ao erário corresponde à parcela de contribuição previdenciária que cabia a cada um dos segurados vereadores na proporção
de 11% sobre o salário máximo do salário de contribuição, pois este
foi o valor pago pelo Município aos cofres da previdência.
c.4.5) DO MONTANTE A SER RESSARCIDO
O subscritor da Instrução Técnica Inicial ITI 1009/2012, relatou o
dano apurado com base no teto do salário de contribuição vigente
à época, a saber, no exercício de 2005.
De todo o exposto até aqui, tem-se que os valores de contribuição previdenciária não descontados dos rendimentos dos
vereadores de Via Velha no exercício de 2005 foram pagos pelo
Município á previdência, após ação fiscalizatória da Secretaria
da Receita Previdenciária. Assim sendo tais valores pagos à Receita
Previdenciária constituem o prejuízo ao erário ora questionado.
Para não ter dúvida acerca do montante a ser ressarcido, consultouse nos relatórios da fiscalização previdenciária, que apuram a dívida
do período compreendido entre janeiro e maio de 2005, buscando
conhecer o critério utilizado na determinação dos valores a serem
recolhidos. Nestes documentos verificou-se que a fiscalização previdenciária, na apuração dos débitos, utilizou critério semelhante ao
contido na ITI 1009/2012.
No corpo do Relatório de Lançamentos às fls. 721/722
(TC3856/2006) os fiscais da Receita Previdenciária registram a observação de que a contribuição dos segurados vereadores, considerada na apuração do débito, foi equivalente a 11% sobre o limite
máximo. Em decorrência o referido relatório de lançamento registra
o valor total de R$ 4.415,20 como contribuição dos segurados, a ser
paga pelo município, relativa aos meses de Janeiro a Maio de 2005.
Para exemplificar o cálculo deste valor elaborou-se a tabela a seguir:
Subsidio do Vereador (acima do teto de
contribuição)

5.724,00
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A) Limite máximo de contribuição (A)
B) Vr. Contribuição do Segurado (11%)
C) Numero de vereadores
D) Vr Total Contrib. Segurados = (B x C)

2.508,72
275,96
16
4.415,35

Notas:
O Salário máximo de contribuição de Janeiro a Abril de 2005: R$
2.508,72 (Portaria nº 479, de 07/05/2004)
O número de vereadores e o valor do subsídio, pesquisado na folha
de pagamento às fls. 260/263 (TC 3953/2006).
Nos valores demonstrados acima observa-se que R$ 275,96, é a
contribuição mensal de cada segurado, totalizando R$ 4.515,35.
No cálculo desta contribuição não foi feito qualquer desconto e/
ou compensação, trata-se de uma conta simples: R$ 2.508,72 x
(11/100). Frise-se, não há redução no salário de contribuição e
nem na alíquota incidente.
Ainda mais, para chegar ao montante de R$ 4.415,20 por mês, basta multiplicar a contribuição individual (R$ R$ 275,96) pelo número
de vereadores que consta da folha de pagamento às fls. 260/263
(TC 3953/2006). Donde se conclui que no cálculo empreendido pela fiscalização da Receita Previdenciária, cujo débito foi
atribuído à Câmara e posteriormente pago pelo Município, a parcela
de contribuição não retida foi calculada para todos os vereadores
constantes da folha de pagamento.
Para não restar dúvidas verificamos outros dois documentos produzidos pelos fiscais da Receita Previdenciária, que acompanham
o Lançamento do Débito e tem a função de discriminar os fatos
geradores, as contribuições devidas e os períodos: o DAD – Discriminativo Analítico de Débito (fls. 690/691) e o DSD - Discriminativo
Sintético de Débito (fls. 749/750). Estes documentos evidenciaram ainda mais que o valor da dívida cobrada da Câmara
estava composto pelo valor da contribuição dos segurados
vereadores sem qualquer desconto ou compensação.
O DAD detalha o valor da dívida, destacando a parcela atribuída ao
segurado, daquela devida pela empresa bem como da parcela de
terceiros. Na tabela abaixo, foi sintetizada a apuração das contribuições devidas cujo fato gerador foi a folha de vereadores (identificada nos relatórios da fiscalização como FP1):
Tabela 1: Síntese do DAD – Crédito Considerado – Folha dos Vereadores (fls. 690/691)
Por sua vez o DSD apresenta uma síntese da dívida mês a mês.
Ele elenca sinteticamente todos os levantamentos realizados pela
fiscalização que resultaram na apuração de dívida junto ao INSS.
Para os fins desta análise, a seguir são destacados daquele relatório
(DSD) os valores devidos pela Câmara de Vila Velha que tiveram
como fato gerador a Folha de Pagamento dos Vereadores (FP1):
Tabela 2: Síntese do DSD – Débito Originário – Folha dos vereadores ( fls. 749/750)
Na observação da tabela 1 e da tabela 2, verifica-se que o valor
do débito apurado e cobrado da Câmara pela fiscalização da Receita Previdenciária, foi composto pelo valor da contribuição dos
segurados vereadores considerando a incidência de 11% sobre
o valor máximo do salário de contribuição sem qualquer redução e/ou dedução do valor. E ainda mais, considerou TODOS os
vereadores, não sendo excluído nenhum daqueles que estavam
arrolados na folha de pagamento.
Por fim, deve-se atentar para o fato de que a Receita Previdenciária ao apurar os débitos considerou até o mês de maio o valor
máximo do salário de contribuição previsto na Portaria nº 479 de 07
de maio de 2004, ou seja, R$ 2.508,72. Por outro lado os valores
relatados na ITI 1009/2012, consideram para o mês de maio o
salário máximo de contribuição de R$ 2.668,15. Em razão de tal
divergência e sabendo que o valor efetivamente pago aos cofres da
receita fazendária foi menor que aquele apurado na ITI 1009/2012
os valores não descontados foram recalculados considerando
para o mês de maio de 2005 o salário máximo de Contribuição
no valor de de R$ 2.508,72 como segue:
Assim, o ajuste foi necessário apenas no mês de maio/2005 apurando-se os valores a serem ressarcidos, como demonstrado na
tabela 3, a seguir:
Tabela 3: Apuração da contribuição não descontada dos vereadores, após ajuste da contribuição do mês de maio de 2005.
Não houve ajuste nas contribuições não descontadas dos vereadores Carlos Roberto Graciotti, Marcelo Agostini Barroso e Rogerio
Cardoso Silveira, vez que não perceberam subsidio no mês de maio
de 2005.
c.4.6) DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS AO DÉBITO
Por fim, em relação aos valores a serem restituídos, encontram-se
nas razões de justificativas o argumento de que “não há que falar
em cobrança mediante conversão em VRTE, tendo em vista que o
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recolhimento em atraso do INSS não gera correções pelos índices
fixados pelo Estado [...]”
Cabe aqui ressaltar que a ação fiscalizatória do Tribunal de Contas
não tem por objetivo garantir a arrecadação das contribuições previdenciárias, até porque tal ação está fora do alcance das competências dos Tribunais de Contas previstas no art. 71 c/c art. 75 da
Constituição Federal, bem como na Lei Orgânica deste E. Tribunal
de Contas. Especificamente nestes autos o Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo está agindo em consonância com o inciso
III do art. 1º da sua Lei Orgânica, em vigor à época:
III - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis
por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, incluídas as fundações e sociedades por eles instituídas e mantidas, bem como as contas daqueles
que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade
de que resulte prejuízo ao erário, obedecido o disposto nos artigos 29, § 2º e 56, XI e XXV, da Constituição Estadual;
Pois bem, nestes autos o que se discute é a irregularidade de não
retenção da parcela da contribuição previdenciária devida
sobre a remuneração paga aos Edis que resultou em prejuízo
ao erário. Como já largamente discutido, as evidencias demonstram que esta parcela foi paga pelo município.
Portanto, em conformidade com o inciso XXVI do art. 1º da Lei
Complementar 32/93 cabe ao Tribunal de Contas :
XXVI - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de
despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas
em lei, determinando a atualização monetária dos débitos
apurados, aplicando, dentre outras cominações, multa proporcional ao vulto do dano causado ao erário
Neste sentido a mesma Lei Complementar 32/93 estabeleceu que
Art. 62 Quando julgar as contas irregulares o Tribunal de Contas
aplicará ao responsável a multa prevista nesta lei, além de condenar o responsável, havendo débito, ao pagamento da dívida
atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos.
Parágrafo único - A correção e os juros de que trata o caput deste
artigo terão por base a data em que ocorreu o prejuízo ao Erário
Em conformidade com o disposto no parágrafo 2º do art.96 c/c o
170 do Regimento Interno aprovado pela Resolução TC 182/2002,
revogada pela Resolução 261/2013, que aprovou o Regimento Interno atualmente em vigor, o índice adotado para atualização dos
ressarcimentos impostos pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo é a VRTE.
Assim, não prospera o argumento de que os débitos devem ser
atualizados por índices previdenciários, posto que o que se busca
nestes autos é a reaver a parcela de contribuição previdenciária
que não foi descontada dos subsídios dos vereadores e, entretanto,
foi paga pelo município aos cofres do Regime Geral de Previdência.
Ante todo o exposto e após o ajuste no valor da contribuição relativa ao mês de maio de 2005, o valor nominal a ser ressarcido aos
cofres públicos apurado é R$ 54.946,88, equivalente a 34.542,58
VRTEs, conforme quadro a seguir:
VEREADOR

01 – Carlos Roberto Graciotti
02 – Carlos Roberto P. Dos
Santos
03 – Heliosandro Mattos Silva
04 – Hercules Silveira
05 – Ivan Carlini
06 – Jardel Vieira Machado
Nunes
07 – João Artem
08 – Joel Rangel Pinto Júnior
09 – Jonimar Santos Oliveira
10 – José de Oliveira Camilo
11 – Josué Carlos Barreto
12 – Linda Maria Moraes
13 – Lourenço Dellazari Neto
14 – Luiz Pio Fagundes
15 – Marcelo Agostini Barroso
16 – Nelson Luiz Nunes de Faria
17 – Rafael Favatto Garcia
18 – Robson Rodrigues Batista
19 – Rogério Cardoso Silveira
TOTAL

VALOR NÃO
DESCONTADO NO
EXERCÍCIO 2005

VRTE

1.397,29
3.434,18

878,41
2.158,91

3.434,18
3.434,18
3.434,18
3.434,18

2.158,91
2.158,91
2.158,91
2.158,91

3.434,18
3.434,18
3.434,18
3.434,18
3.434,18
3.434,18
3.434,18
1.156,42
293,49
3.434,18
3.434,18
3.434,18
586,98
54.946,88

2.158,91
2.158,91
2.158,91
2.158,91
2.158,91
2.158,91
2.158,91
726,99
184,50
2.158,91
2.158,91
2.158,91
369,01
34.542,58

Ratifico o opinamento do douto Órgão Ministerial pelo cabimento
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do art. 157, §3º da Resolução TC 261/2013 aos Edis, à exceção
do ordenador de despesas, senhor Jonimar Santos Oliveira, nos
seguintes termos constantes do Parecer 3814/2015:
Deste modo, é clarividente que o prejuízo no montante de R$
54.946,88, correspondentes a 34.542,58 VRTEs, comprovado nestes autos e também amparado no relatório fiscal de lançamento
de débito confessado – LDC Nº 35.631.356-5, da Receita Federal do Brasil, colacionado às fls. 642 do Processo TC n. 3953/06,
bem como nos Termos de Parcelamento da Dívida Fiscal (TPDF) n.
60.323.219-1, datado de 03/11/2005 e 60.367.573-5, datado de
11/12/2006, às fls. 777 e seguintes dos autos, deve ser integralmente imputado a Jonimar Santos Oliveira, ex-presidente da
Câmara Municipal de Vila Velha, consoante arts. 5º, inciso I, e
57, inciso I, da LC n. 621/12 c/c art. 135, §§ 6º e 7º do RITCEES.
Banda outra, quanto à responsabilidade dos vereadores pelo
dano correspondente aos valores das contribuições incidentes sobre os respectivos subsídios que deixaram de ser retidas pela Câmara Municipal, mister alguns esclarecimentos adicionais.
A regra, como dito, é que caberá à administração pública reter e
efetuar o recolhimento das contribuições da parte do segurado ao
INSS, não sendo absolutamente necessário qualquer ato por parte
dos vereadores, nem sequer a sua concordância. Logo, não está na
esfera de atribuições do vereador praticar qualquer ato visando o
cumprimento de obrigações previdenciárias da Câmara.
A responsabilidade imputada aos vereadores chamados nestes autos, conforme consta da instrução técnica inicial, decorre da omissão de reclamar providências da administração quanto à não retenção e recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre os respectivos subsídios.
O fundamento para responsabilização dos Edis invocado pela Unidade Técnica é o art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal,
segundo o qual “prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária.”
O Tribunal de Contas da União, em elucidativo julgamento (ACÓRDÃO Nº 2763/2011 – TCU – Plenário, Relator Min. AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI), trouxe as bases constitucionais para a extensão da jurisdição daquela corte a terceiros que tenham concorrido
para o dano ao erário, vejamos:
[omissis]
No caso vertente, é hialino que os vereadores são partes diretamente interessadas no resultado da omissão do ex-Presidente
do órgão, pois beneficiaram-se dela, uma vez que não tiveram seus
subsídios minorados com o desconto da contribuição previdenciária.
O regimento interno desse Tribunal de Contas é expresso quanto à
responsabilidade solidária do agente público e de terceiros no caso
de dano causado ao erário em razão de recebimento de benefício indevido, verbis:
Art. 163. […]
§ 6º Nas hipóteses dos incisos V e VI, o Tribunal, ao julgar irregulares as contas, fixará a responsabilidade solidária:
I - do agente público que praticou ou atestou o ato irregular; e
II - do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano apurado.
§ 7º A responsabilidade do terceiro de que trata o inciso II
do parágrafo anterior derivará, dentre outras hipóteses, da
irregularidade no recebimento de benefício indevido ou de
agamento superfaturado, excetuando-se o cometimento de irregularidade que se limite ao simples descumprimento de obrigação
contratual ou ao não pagamento de títulos de crédito.
Na espécie, é indevido o montante recebido pelos vereadores no
exato valor das contribuições que deixaram de ser descontadas dos
respectivos subsídios, o qual deve ser ressarcido ao município, haja
vista que este arcou com o débito perante a Receita Federal do
Brasil.
Desvelada a responsabilidade dos Edis pelo débito em questão, perquire-se ainda sobre o dever de ressarcimento à vista da invocada
boa-fé nas razões de defesa.
Vale ressaltar que em todos os casos dos Edis citados nestes autos,
tratou-se de pagamento indevido por “erro operacional” da Administração. Nesta hipótese, o elemento da boa-fé é dispensável, devendo o valor equivocadamente subtraído do erário ser recomposto
pelo beneficiário.
[omissis]
Portanto, tratando-se de valores indevidamente percebidos pelos
Edis, não é relevante a boa-fé ou o caráter alimentar dos subsídios,
devendo tais valores ser necessariamente recompostos ao erário
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lesado.
Ademais, devido ao caráter contributivo e solidário do regime previdenciário, não poderia o Ente público ser obrigado a arcar com
contribuições a cargo dos servidores e agentes políticos.
Rememore-se que em casos tais como o apurado nestes autos, a
regra é que caberá à administração pública pagar as dívidas cobradas pelo INSS referente ao recolhimento das contribuições da parte do segurado, tal como efetivamente ocorreu, e, paralelamente,
adotar providências para o ressarcimento ao erário por parte dos
ex-vereadores administrativa e/ou judicialmente, notadamente instaurar tomada de contas especial caso persistente o débito.
Entretanto, a par de existir previsão constitucional, legal e regimental para a jurisdição desse Tribunal de Contas alcançar os Edis
no caso em exame, é importante salientar que o atual Presidente
do Legislativo de Vila Velha – Ivan Carlini – figura dentre os vereadores que se beneficiaram da ilegalidade verificada, de modo que a
instauração de tomadas de contas especial no âmbito do órgão de
origem ensejaria conflito de interesses, revelando-se, portanto, a
conversão deste feito em tomadas de contas especial, nos termos
do art. 115 da LC n. 621/12, medida que melhor ampara o erário e
o interesse público.
Por fim, cabe aduzir que, se a boa-fé é irrelevante para determinar
o dever de devolução dos valores indevidamente despendidos, não
o é para fins do art. 87, § 2º, da LC n. 621/12, sendo, portanto,
admitida, no caso, a aplicação desta regra exclusivamente em
relação aos Edis. Isto porque não se faz possível a sua invocação
em relação ao ordenador de despesa, Jonimar Santos Oliveira – Vereador Presidente, pois está demonstrada nos autos, a toda evidência, o ânimo de lesar o erário, agente este, inclusive, beneficiado
com o descumprimento da lei.
Nesse sentido, corroboro o opinamento ministerial pelo cabimento
do art. 157, §3º da Resolução TC 261/2013 aos Edis, à exceção do
ordenador de despesa, senhor Jonimar Santos Oliveira, ressaltando
que o eventual ressarcimento por parte dos Edis implicará, necessariamente, no decréscimo do montante total devido pelo ordenador de despesas, devedor solidário.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais,
na forma do art. 157, § 2º da Resolução 261/2013, reconheço a
boa fé dos senhores Carlos Roberto Graciotti, Carlos Roberto P. dos
Santos, Heliosandro Mattos Silva, Ivan Carlini, Hércules Silveira,
Jardel Vieira Machado Nunes, João Artem, Joel Rangel Pinto Júnior,
José de Oliveira Camilo, Josué Carlos Barreto, Lourenço Delazari Neto, Luiz Pio Fagundes, Marcelo Agostini Barroso, Nelson Luiz
Nunes de Faria, Rafael Favatto Garcia, Robson Rodrigues Batista,
Rogério Cardoso Silveira e Linda Maria Moraes e, considerando
a inexistência de irregularidade grave no tocante aos mesmos, VOTO PRELIMINARMENTE:
3.1 Por reformar os termos da Decisão TC-5195/2013, no
sentido de excluir da declaração de revelia o senhor Marcelo
Agostini Barroso, tendo em vista que documentação apresentada extemporaneamente pelo mesmo foi juntada aos autos (fls.
532/535) e analisada, conforme Decisão de fls. 528/530;
3.2 Por rejeitar as alegações de defesa dos senhores Carlos
Roberto Graciotti, Carlos Roberto P. dos Santos, Heliosandro Mattos Silva, Ivan Carlini, Hércules Silveira, Jardel Vieira
Machado Nunes, João Artem, Joel Rangel Pinto Júnior, José
de Oliveira Camilo, Josué Carlos Barreto, Lourenço Delazari
Neto, Luiz Pio Fagundes, Marcelo Agostini Barroso, Nelson
Luiz Nunes de Faria, Rafael Favatto Garcia, Robson Rodrigues Batista, Rogério Cardoso Silveira e Linda Maria Moraes, de acordo com o art. 157, § 3º do Regimento Interno deste
Tribunal de Contas, dando-se ciência aos mesmos para que, em
novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolham as importâncias individualmente devidas, conforme discriminado na Fundamentação deste Voto, alertando que, nos termos
do art. 157, §4º do Regimento Interno, a liquidação tempestiva
do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo,
hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com
ressalva e dará quitação aos responsáveis.
3.3 Para que, após o decurso do prazo referido no item 3.2, sejam
os autos encaminhados à Secretaria do Ministério Público de Contas para fins de verificação dos valores recolhidos e, em seguida,
encaminhados à Procuradoria de Contas para Parecer quanto ao
julgamento definitivo das contas.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 01574/2014,
DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 35ª sessão do Plenário, realizada no dia quatro
de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do

www.tce.es.gov.br

Quinta-feira, 27 de outubro de 2016
voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
Reconher a boa fé dos senhores Carlos Roberto Graciotti, Carlos
Roberto Pereira dos Santos, Heliosandro Mattos Silva, Ivan Carlini,
Hércules Silveira, Jardel Vieira Machado Nunes, João Artem, Joel
Rangel Pinto Júnior, José de Oliveira Camilo, Josué Carlos Barreto,
Lourenço Delazari Neto, Luiz Pio Fagundes, Marcelo Agostini Barroso, Nelson Luiz Nunes de Faria, Rafael Favatto Garcia, Robson
Rodrigues Batista, Rogério Cardoso Silveira e Linda Maria Moraes.
Considerando a inexistência de irregularidade grave no tocante aos mesmos, PRELIMINARMENTE:
Por reformar os termos da Decisão TC-5195/2013, no sentido
de excluir da declaração de revelia o senhor Marcelo Agostini
Barroso, tendo em vista que documentação apresentada extemporaneamente pelo mesmo foi juntada aos autos (fls. 532/535) e
analisada, conforme Decisão de fls. 528/530;
Por rejeitar as alegações de defesa dos senhores Carlos Roberto Graciotti, Carlos Roberto P. dos Santos, Heliosandro
Mattos Silva, Ivan Carlini, Hércules Silveira, Jardel Vieira
Machado Nunes, João Artem, Joel Rangel Pinto Júnior, José
de Oliveira Camilo, Josué Carlos Barreto, Lourenço Delazari
Neto, Luiz Pio Fagundes, Marcelo Agostini Barroso, Nelson
Luiz Nunes de Faria, Rafael Favatto Garcia, Robson Rodrigues Batista, Rogério Cardoso Silveira e Linda Maria Moraes, de acordo com o art. 157, § 3º do Regimento Interno deste
Tribunal de Contas, dando-se ciência aos mesmos para que, em
novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolham as importâncias individualmente devidas, conforme discriminado na Fundamentação deste Voto, alertando que, nos termos
do art. 157, §4º do Regimento Interno, a liquidação tempestiva
do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo,
hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com
ressalva e dará quitação aos responsáveis.
Para que, após o decurso do prazo referido no item 3.2, sejam os
autos encaminhados à Secretaria do Ministério Público de Contas
para fins de verificação dos valores recolhidos e, em seguida, encaminhados à Procuradoria de Contas para Parecer quanto ao julgamento definitivo das contas.
Ficam os senhores responsáveis cientes de que:
a) a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente,
saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas
regulares com ressalva e lhes dará quitação;
b) não ocorrendo o recolhimento tempestivo da importância devida,
o Tribunal julgará o mérito das contas, nos termos dos artigos 87
a 89 da Lei Complementar nº 621/2012, aplicando-lhes as sanções
cabíveis;
c) não cabe recurso da decisão preliminar que converte o processo
em tomada de contas especial e rejeita as alegações de defesa, nos
termos do art. 398 do Regimento Interno deste Tribunal.
Sala das Sessões, 04 de outubro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO – PLENÁRIO 02974/2016-1
PROCESSO TC-07042/2016-1
Responsável: Amanda Quinta Rangel
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3°
BIMESTRE DE 2016) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY – ALERTAR – RECOMENDAR – ARQUIVAR
O EXMO. SR, RELATOR CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO,
relativo ao 3º bimestre de 2016, da Prefeitura de Presidente
Kennedy, sob a responsabilidade da Sra. Amanda Quinta Rangel.
Acolho a manifestação da Secretaria de Controle Externo de Contas
– Secex Contas, consubstanciada na Instrução Técnica Inicial
nº 841/2016 (fls. 2), no sentido de que este Tribunal emita o PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao art. 59, § 1º, inciso I, da
LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução Técnica acima
mencionada.
Recomendo, ainda que o gestor adote as medidas constantes na
LC 101/2000, especialmente aquelas previstas no caput do art. 9°,
in verbis:
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais,
os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos
montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de
empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados
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pela lei de diretrizes orçamentárias.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 7042/20161, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, na 36ª sessão ordinária do Plenário, realizada no
dia onze de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy, referente ao 3º bimestre de 2016, por não ter alcançado
a meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentária.
RECOMENDAR à gestora que adote as medidas constantes na LC
101/2000, especialmente aquelas previstas no caput do art. 9°.
Sala das Sessões, 11 de outubro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO – PLENÁRIO 02976/2016-9
PROCESSO TC-07051/2016-9
Responsável: Amadeu Boroto
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3°
BIMESTRE DE 2016) – JURISDICIONADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO MATEUS – ALERTAR – ARQUIVAR
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL
NADER BORGES:
Tratam os autos do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
– RREO da Prefeitura Municipal de São Mateus, relativo ao 3º
bimestre de 2016, em que figura como responsável o Sr. AMADEU
BOROTO.
Em face da verificação do ente não ter alcançado as metas previstas
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente ao 3º bimestre de
2016, conforme demonstra o quadro abaixo, sugere a SecexContas
- Secretaria de Controle Externo de Contas, por meio da Instrução
Técnica Inicial nº 00855/2016-1, com base no art. 59 § 1º, inciso I
a IV, da LC 101/00, a emissão de PARECER DE ALERTA.
RREO-LRFWeb - Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º,
incisos I a IV, da LC 101/2000)
Período
Meta (R$)
Realizado
(R$)
META
3º
142.715.075,00 122.902.378,31
BIMESTRAL DE bimestre/2016
ARRECADAÇÃO
RESULTADO
3º
2.144.079,00
-11.433.395,55
PRIMÁRIO
bimestre/2016
RESULTADO
3º
-2.329.273,00 730.986,92
NOMINAL
bimestre/2016
Fonte: Processo TC 7051/2016
Face ao exposto, nos termos da legislação pertinente, VOTO
pela EMISSÃO DE PARECER DE ALERTA após, cumpridas
as formalidades de estilo, arquivem-se os autos, na forma do
artigo 330, inciso IV, c/c artigo 303 do Regimento Interno TCEES
aprovado pela resolução TC 261/2013. Cumpre ressaltar que cabe
ao Ordenador de Despesas adotar as providências dispostas no art.
9º da LC 101/2000.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 7051/20169, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, na 36ª sessão ordinária do Plenário, realizada
no dia onze de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de São Mateus,
referente ao 3º bimestre de 2016, por não ter alcançado a meta
prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Sala das Sessões, 11 de outubro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO – PLENÁRIO 02977/2016-3
PROCESSO TC-06979/2016-5
Responsável: Leonardo Deptulski
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3°
BIMESTRE DE 2016) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA – ALERTAR – DETERMINAR – ARQUIVAR
A EXMA. SRA., RELATORA CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se do RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, relativo ao 3º BIMESTRE DE 2016, da PREFEITURA
MUNICIPAL DE COLATINA, sob a responsabilidade do senhor
LEONARDO DEPTULSKI, Prefeito Municipal.
Na Instrução Técnica Inicial n. 826/2016 (f. 2/3), a Secexwww.tce.es.gov.br
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Contas sugere a emissão de PARECER DE ALERTA, em razão do
descumprimento da META BIMESTRAL DE ARRECADAÇÃO.
Pelo exposto, com fundamento no art. 59, § 1º, inciso I, da LRF,
VOTO pela emissão de ALERTA, encaminhando-se cópia da manifestação técnica ao responsável. RECOMENDO, ainda, que o gestor atente para a possibilidade de ocorrência das situações previstas no caput do art. 9° da Lei Complementar n. 101/2000.
Cientifique-se o Ministério Público de Contas e, após, arquive-se.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 6979/20165, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, na 36ª sessão ordinária do Plenário, realizada
no dia onze de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas:
Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Colatina, conforme
disposto no art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), pelo
fato do ente não ter alcançado meta prevista na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
RECOMENDAR ao gestor para que atente para a possibilidade de
ocorrência das situações previstas no caput do art. 9° da Lei Complementar n. 101/2000.
Sala das Sessões, 11 de outubro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Outras Decisões - 1ª Câmara]
DECISÃO – 1ª CÂMARA 03113/2016-3
PROCESSO TC-07033/2016-1
Responsável: Antônio Wilson Fiorot
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3°
BIMESTRE DE 2016) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO – ALERTAR – DETERMINAR –
ARQUIVAR
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Relatório Resumido de Execução
Orçamentária RREO, da Prefeitura Municipal de Pedro Canário, referente ao 3º bimestre de 2016, sob a responsabilidade do Senhor
Antonio Wilson Fiorot.
Vê-se à folha 02 a Instrução Técnica Inicial ITI Nº 832/20161, elaborada pela SecexContas - Secretaria de Controle Externo de
Contas, por meio da qual sugere a Área Técnica a emissão do Parecer de Alerta ao ente em comento, tendo em vista ao descumprimento das metas fiscais estabelecidas para o 3º Bimestre de 2016.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o jurisdicionado
não atingiu a meta bimestral de arrecadação estabelecida para o
3º Bimestre de 2016 que era de R$ 29.189.277,75 (vinte e nove
milhões, cento e oitenta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais
e setenta e cinco centavos), tendo realizado no período o montante
de R$ 26.301.937,27 (vinte e seis milhões, trezentos e um mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos).
Tais resultados apresentados demandam desse Tribunal a emissão de Parecer de Alerta ao gestor, com base no artigo 59 da LC
101/2000 - LRF.
3-DISPOSITIVO
Assim, à luz de todo o exposto, com fulcro no art. 59, § 1º, Inciso I,
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, VOTO:
3.1. Para que seja emitido PARECER DE ALERTA ao senhor Antonio Wilson Fiorot, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Pedro Canário, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial nº 832/2016-1, cuja cópia deverá ser encaminhada
ao interessado.
3.2. Por DETERMINAR que o gestor execute as providências previstas nos art. 9 da Lei Complementar Federal 101/2000 sob pena
de multa prevista no inciso II, do art.135 da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
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DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 7033/20161, DECIDEM 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 Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Pedro Canário,
referente ao 3º bimestre de 2016, por não ter alcançado a meta
prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2. Determinar ao gestor que execute as providências previstas no
artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000, sob pena de multa
prevista no inciso II, do artigo 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 2016.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO – 1ª CÂMARA 03114/2016-8
PROCESSO TC-06507/2016-1
Responsável: Dalton Perim.
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (2° SEMESTRE DE 2015)
– JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA
NOVA DO IMIGRANTE – ALERTAR – DETERMINAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal relativo ao
2° semestre de 2015, da Prefeitura Municipal de Venda Nova do
Imigrante, sob a responsabilidade do senhor Dalton Perim.
Vê-se à folha 02, a Instrução Técnica Inicial ITI Nº 763/20162 elaborada pela SecexContas - Secretaria de Controle Externo de
Contas, por meio da qual sugere a Área Técnica a emissão do Parecer de Alerta ao ente em comento, tendo em vista que as despesas com pessoal e encargos alcançaram o limite geral estabelecido
para emissão de parecer de alerta.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o jurisdicionado
atingiu o limite quanto a despesas de pessoal alcançando o indicador de 49,32% da receita corrente líquida (RCL), superior, portanto, ao percentual de 48,60%, que equivale a 90% do limite geral
estabelecido para emissão de alerta.
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece o limite de 54% para
gastos com pessoal com o Poder Executivo Municipal, senão vejamos:
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:
(...)
III - na esfera municipal:
(...)
b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.
Estabelece, ainda, que os Tribunais de Contas alertarão o Poder
quando ultrapassado o percentual de 90% deste limite, o que, no
caso, corresponde a 48,60%:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e
do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta
Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
(...)
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:
(...)
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90%
(noventa por cento) do limite.
Analisando-se as informações colacionadas, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ultrapassou o limite
para alerta estabelecido no § 1º, inciso II do artigo 59 da LRF, o que
demanda a expedição da parecer de alerta ao gestor.
3. DISPOSITIVO
Assim, à luz de todo o exposto, com fulcro no art. 59, § 1º, Inciso I,
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, VOTO:
3.1. Para que seja emitido PARECER DE ALERTA ao senhor Dalton Perim, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de
Venda Nova do Imigrante, conforme demonstrado na Instrução
Técnica Inicial Nº 763/2016-2, cuja cópia deverá ser encaminhada ao interessado.
3.2 Por DETERMINAR que o gestor execute as providências previstas nos §§ 2º e 3º do art. 169 da Constituição Federal e nos
www.tce.es.gov.br

Quinta-feira, 27 de outubro de 2016
artigos 22 e 23 da Lei Complementar Federal 101/2000 observando
o cumprimento das vedações previstas no art. 22, sob pena de multa prevista no inciso IV, do art.135 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
3.3 - No prazo improrrogável de 30 dias inicie e comprove perante este Tribunal de Contas a adoção das medidas saneadoras na
estrita ordem em que estão previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal de 1998 (c/c Lei Federal 9.801/99),
de modo a eliminar o percentual excedente em dois quadrimestres,
sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte,
respeitando-se ainda as vedações dos demais parágrafos do art.
169 da CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21, 22 e 23 da LRF (LC
101/2000). Considerando, quando for o caso, as ressalvas contidas
no art. 66 do mesmo diploma legal.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 6507/20161, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, na 36ª sessão ordinária da Primeira Câmara,
realizada no dia dezenove de outubro de dois mil e dezesseis, à
unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo:
Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, referente ao 2º semestre de 2015, por ter ultrapassado
o limite para alerta, conforme demonstrado na Instrução Técnica
Inicial 00763/2016-2.
Determinar ao gestor que execute as providências previstas nos
§§ 2º e 3º do artigo. 169 da Constituição Federal e nos artigos 22
e 23 da Lei Complementar Federal 101/2000 observando o cumprimento das vedações previstas no artigo. 22, sob pena de multa
prevista no inciso IV, do artigo.135 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Determinar, ainda, ao gestor que no prazo improrrogável de 30
dias, inicie e comprove perante este Tribunal de Contas a adoção
das medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas
nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal de
1998 (c/c Lei Federal 9.801/99), de modo a eliminar o percentual
excedente em dois quadrimestres, sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as vedações dos demais parágrafos do art. 169 da CF e as diretrizes dadas
pelos artigos 21, 22 e 23 da LRF (LC 101/2000). Considerando,
quando for o caso, as ressalvas contidas no art. 66 do mesmo diploma legal.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidência
DECISÃO – 1ª CÂMARA 03115/2016-2
PROCESSO TC-06962/2016-1
Responsável: Wilson Berger Costa
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3°
BIMESTRE DE 2016) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO – ALERTAR – DETERMINAR
– ARQUIVAR
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Relatório Resumido de Execução
Orçamentária RREO, da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio,
referente ao 3º bimestre de 2016, sob a responsabilidade do Senhor Wilson Berger Costa.
Vê-se à folha 02 a Instrução Técnica Inicial ITI Nº 792/20169, elaborada pela SecexContas - Secretaria de Controle Externo de
Contas, por meio da qual sugere a Área Técnica a emissão do Parecer de Alerta ao ente em comento, tendo em vista ao descumprimento das metas fiscais estabelecidas para o 3º Bimestre de 2016.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o jurisdicionado
não atingiu a meta bimestral de arrecadação estabelecida para
o 3º Bimestre de 2016 que era de R$ 37.938.649,98 (trinta e sete
milhões, novecentos e trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e
nove reais e noventa e oito centavos), tendo realizado no período
o montante de R$ 35.299.787,78 (trinta e cinco milhões, duzentos
e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e
oito centavos).
Tais resultados apresentados demandam desse Tribunal a emissão de Parecer de Alerta ao gestor, com base no artigo 59 da LC
101/2000 - LRF.
3-DISPOSITIVO
Assim, à luz de todo o exposto, com fulcro no art. 59, § 1º, Inciso I,
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da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, VOTO:
3.1. Para que seja emitido PARECER DE ALERTA ao senhor Wilson Berger Costa, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial nº 792/2016-9, cuja cópia deverá ser encaminhada
ao interessado.
3.2. Por DETERMINAR que o gestor execute as providências previstas nos art. 9 da Lei Complementar Federal 101/2000 sob pena
de multa prevista no inciso II, do art.135 da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 6962/20161, DECIDEM 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 Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Afonso Cláudio,
referente ao 3º bimestre de 2016, por não ter alcançado a meta
prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2. Determinar ao gestor que execute as providências previstas no
artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000, sob pena de multa
prevista no inciso II, do artigo 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 2016.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO – 1ª CÂMARA 03116/2016-7
PROCESSO TC-07068/2016-4
Responsável: Esmael Nunes Loureiro
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3°
BIMESTRE DE 2016) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA – ALERTAR – DETERMINAR – ARQUIVAR
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Relatório Resumido de Execução
Orçamentária RREO, da Prefeitura Municipal de Sooretama,
referente ao 3º bimestre de 2016, sob a responsabilidade do Senhor Esmael Nunes Loureiro.
Vê-se às folhas 02, a Instrução Técnica Inicial ITI Nº
852/2016-7, elaborada pela SecexContas- Secretaria de Controle
Externo de Contas, por meio da qual sugere a Área Técnica a emissão do Parecer de Alerta ao ente em comento, tendo em vista o
não cumprimento das metas fiscais estabelecidas para ao 3º Bimestre de 2016, conforme disposto no art. 59 da Lei Complementar
nº 101/2000 (LRF).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o jurisdicionado
não atingiu a meta bimestral para o Resultado Primário estabelecida para o 3º Bimestre de 2016, que era a obtenção de superávit primário de R$ 236.243,70 (duzentos e trinta e seis mil,
duzentos e quarenta e três reais e setenta centavos), tendo realizado no período em análise, déficit primário de R$ 2.168.030,80
(dois milhões, cento e sessenta e oito mil, trinta reais e oitenta
centavos).
Ainda no mesmo período, não foi cumprida a meta de Resultado
Nominal que previa um diminuição da dívida fiscal líquida no valor
de R$ 247.820,59 (duzentos e quarenta e sete mil, oitocentos e
vinte reais e cinquenta e nove centavos). O valor realizado apresentou uma variação positiva da dívida fiscal líquida de R$
490.226,12 (quatrocentos e noventa mil, duzentos e vinte e seis
reais e doze centavos).
Tais resultados apresentados demandam desse Tribunal a emissão de Parecer de Alerta ao gestor, com base no artigo 59 da LC
101/2000 - LRF.
DISPOSITIVO
Assim, à luz de todo o exposto, com fulcro no art. 59, § 1º, Inciso I,
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, VOTO:
3.1. Para que seja emitido PARECER DE ALERTA ao senhor Esmael Nunes Loureiro, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura
Municipal de Sooretama, conforme demonstrado na Instrução
Técnica Inicial nº 852/2016-7, cuja cópia deverá ser encaminhada ao interessado.
3.2. Por DETERMINAR que o gestor execute as providências previstas nos art. 9 da Lei Complementar Federal 101/2000 sob pena
de multa prevista no inciso II, do art.135 da Lei Complementar
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Estadual 621/2012.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 7068/20164, DECIDEM 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 Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Sooretama, referente ao 3º bimestre de 2016, por não ter alcançado a meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2. Determinar ao gestor que execute as providências previstas no
artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000, sob pena de multa
prevista no inciso II, do artigo 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 2016.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO – 1ª CÂMARA 03117/2016-1
PROCESSO TC-06936/2016-7
Responsável: Wilson Berger Costa.
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1° SEMESTRE DE 2016) –
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO
CLÁUDIO – ALERTAR – DETERMINAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal relativo ao
1° semestre de 2016, da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio,
sob a responsabilidade do senhor Wilson Berger Costa.
Vê-se à folha 02, a Instrução Técnica Inicial ITI Nº 861/20166 elaborada pela SecexContas - Secretaria de Controle Externo de
Contas, por meio da qual sugere a Área Técnica a emissão do Parecer de Alerta ao ente em comento, tendo em vista que as despesas com pessoal e encargos alcançaram o limite geral estabelecido
para emissão de parecer de alerta.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o jurisdicionado
atingiu o limite quanto a despesas de pessoal alcançando o indicador de 51,73% da receita corrente líquida (RCL), superior, portanto, ao percentual de 48,60%, que equivale a 90% do limite geral
estabelecido para emissão de alerta, além de ter ultrapassado o
limite Prudencial de 51,3 da RCL.
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece o limite de 54% para
gastos com pessoal com o Poder Executivo Municipal, senão vejamos:
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:
(...)
III - na esfera municipal:
(...)
b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.
Estabelece, ainda, que os Tribunais de Contas alertarão o Poder
quando ultrapassado o percentual de 90% deste limite, o que, no
caso, corresponde a 48,60%:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e
do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta
Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
(...)
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:
(...)
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90%
(noventa por cento) do limite.
Analisando-se as informações colacionadas, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio ultrapassou os limites para alerta e o limite Prudencial estabelecidos no § 1º, inciso II do artigo 59
e Parágrafo único, Art. 22 da LRF, o que demanda a expedição da
parecer de alerta ao gestor.
3. DISPOSITIVO
Assim, à luz de todo o exposto, com fulcro no art. 59, § 1º, Inciso I,
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, VOTO:
3.1. Para que seja emitido PARECER DE ALERTA ao senhor Wilson Berger Costa, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial Nº 861/2016-6, cuja cópia deverá ser encaminhada
ao interessado.
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3.2 Por DETERMINAR que o gestor execute as providências previstas nos §§ 2º e 3º do art. 169 da Constituição Federal e nos
artigos 22 e 23 da Lei Complementar Federal 101/2000 observando
o cumprimento das vedações previstas no art. 22, sob pena de multa prevista no inciso IV, do art.135 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
3.3 - No prazo improrrogável de 30 dias, inicie e comprove
perante este Tribunal de Contas a adoção das medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas nos parágrafos 3º e
4º do artigo 169 da Constituição Federal de 1998 (c/c Lei Federal
9.801/99), de modo a eliminar o percentual excedente em dois
quadrimestres, sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as vedações dos demais parágrafos do art. 169 da CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21, 22
e 23 da LRF (LC 101/2000). Considerando, quando for o caso, as
ressalvas contidas no art. 66 do mesmo diploma legal.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 6936/20167, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, na 36ª sessão ordinária da Primeira Câmara,
realizada no dia dezenove de outubro de dois mil e dezesseis, à
unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo:
Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Afonso Cláudio,
referente ao 1º semestre de 2016, por ter ultrapassado o limite
para alerta, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial
00861/2016-6.
Determinar ao gestor que execute as providências previstas nos
§§ 2º e 3º do artigo 169 da Constituição Federal e nos artigos 22
e 23 da Lei Complementar Federal 101/2000 observando o cumprimento das vedações previstas no artigo 22, sob pena de multa
prevista no inciso IV, do artigo 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Determinar, ainda, ao gestor que no prazo improrrogável de 30
dias, inicie e comprove perante este Tribunal de Contas a adoção
das medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas
nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal de
1998 (c/c Lei Federal 9.801/99), de modo a eliminar o percentual
excedente em dois quadrimestres, sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as vedações dos demais parágrafos do art. 169 da CF e as diretrizes dadas
pelos artigos 21, 22 e 23 da LRF (LC 101/2000). Considerando,
quando for o caso, as ressalvas contidas no art. 66 do mesmo diploma legal.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidência
DECISÃO – 1ª CÂMARA 03118/2016-6
PROCESSO TC-06959/2016-8
Responsável: Dalton Perim.
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1° SEMESTRE DE 2016)
– JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA
NOVA DO IMIGRANTE – ALERTAR – DETERMINAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal relativo
ao 1° semestre de 2016, da Prefeitura Municipal de Venda Nova
do Imigrante, sob a responsabilidade do senhor Dalton Perim.
Vê-se à folha 02, a Instrução Técnica Inicial ITI Nº
790/2016-1 elaborada pela SecexContas - Secretaria de Controle Externo de Contas, por meio da qual sugere a Área Técnica
a emissão do Parecer de Alerta ao ente em comento, tendo
em vista que as despesas com pessoal e encargos alcançaram
o limite geral estabelecido para emissão de parecer de alerta.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o jurisdicionado atingiu o limite quanto a despesas de pessoal alcançando
o indicador de 49,32% da receita corrente líquida (RCL), superior, portanto, ao percentual de 48,60%, que equivale a 90% do
limite geral estabelecido para emissão de alerta da RCL.
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece o limite de 54%
para gastos com pessoal com o Poder Executivo Municipal, senão vejamos:
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá
exceder os seguintes percentuais:
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(...)
III - na esfera municipal:
(...)
b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.
Estabelece, ainda, que os Tribunais de Contas alertarão o Poder
quando ultrapassado o percentual de 90% deste limite, o que,
no caso, corresponde a 48,60%:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos
Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada
Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das
normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
(...)
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:
(...)
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou
90% (noventa por cento) do limite.
Analisando-se as informações colacionadas, verifica-se que a
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ultrapassou
o limite para alerta estabelecido no § 1º, inciso II do artigo 59
LRF, o que demanda a expedição da parecer de alerta ao gestor.
3. DISPOSITIVO
Assim, à luz de todo o exposto, com fulcro no art. 59, § 1º, Inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, VOTO:
3.1. Para que seja emitido PARECER DE ALERTA ao senhor
Dalton Perim, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme demonstrado na
Instrução Técnica Inicial Nº 790/2016-1, cuja cópia deverá
ser encaminhada ao interessado.
3.2 Por DETERMINAR que o gestor execute as providências
previstas nos §§ 2º e 3º do art. 169 da Constituição Federal
e nos artigos 22 e 23 da Lei Complementar Federal 101/2000
observando o cumprimento das vedações previstas no art. 22,
sob pena de multa prevista no inciso IV, do art.135 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
3.3 - No prazo improrrogável de 30 dias, inicie e comprove
perante este Tribunal de Contas a adoção das medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas nos parágrafos
3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal de 1998 (c/c Lei
Federal 9.801/99), de modo a eliminar o percentual excedente
em dois quadrimestres, sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as vedações
dos demais parágrafos do art. 169 da CF e as diretrizes dadas
pelos artigos 21, 22 e 23 da LRF (LC 101/2000). Considerando,
quando for o caso, as ressalvas contidas no art. 66 do mesmo
diploma legal.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
6959/2016-8, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, na 36ª sessão ordinária da
Primeira Câmara, realizada no dia dezenove de outubro de dois
mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Venda Nova do
Imigrante, referente ao 1º semestre de 2016, por ter ultrapassado o limite para alerta, conforme demonstrado na Instrução
Técnica Inicial 00790/2016-1.
Determinar ao gestor que execute as providências previstas
nos §§ 2º e 3º do artigo 169 da Constituição Federal e nos artigos 22 e 23 da Lei Complementar Federal 101/2000 observando
o cumprimento das vedações previstas no artigo 22, sob pena
de multa prevista no inciso IV, do artigo 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Determinar, ainda, ao gestor que no prazo improrrogável de
30 dias, inicie e comprove perante este Tribunal de Contas a
adoção das medidas saneadoras na estrita ordem em que estão
previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição
Federal de 1998 (c/c Lei Federal 9.801/99), de modo a eliminar o percentual excedente em dois quadrimestres, sendo pelo
menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as vedações dos demais parágrafos do art. 169 da
CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21, 22 e 23 da LRF (LC
101/2000). Considerando, quando for o caso, as ressalvas contidas no art. 66 do mesmo diploma legal.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidência
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DECISÃO – 1ª CÂMARA 03120/2016-3
PROCESSO TC-07025/2016-6
Responsável: Flávia Roberta Cysne de Moraes Leite
EMENTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(3° BIMESTRE DE 2016) – JURISDICIONADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL – ALERTAR – DETERMINAR
– ARQUIVAR
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Relatório Resumido de Execução
Orçamentária RREO, da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul,
referente ao 3º bimestre de 2016, sob a responsabilidade da Senhora
Flávia Roberta Cysne de Novaes.
Vê-se à folha 02 a Instrução Técnica Inicial ITI Nº 834/20169, elaborada pela SecexContas - Secretaria de Controle Externo de
Contas, por meio da qual sugere a Área Técnica a emissão do Parecer
de Alerta ao ente em comento, tendo em vista ao descumprimento
das metas fiscais estabelecidas para o 3º Bimestre de 2016.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o jurisdicionado
não atingiu a meta bimestral de arrecadação estabelecida para o
3º Bimestre de 2016 que era de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco
três milhões de reais), tendo realizado no período o montante de
R$ 30.571.847,29 (trinta milhões, quinhentos e setenta e um mil,
oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos).
O jurisdicionado também não cumpriu, no período em questão, a meta
bimestral para o Resultado Primário, que era a de obtenção de déficit
primário de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tendo realizado,
no período em análise, déficit primário de R$ 1.820.402,16 (um
milhão, oitocentos e vinte mil, quatrocentos e dois reais e dezesseis
centavos).
Tais resultados apresentados demandam desse Tribunal a emissão de
Parecer de Alerta ao gestor, com base no artigo 59 da LC 101/2000
- LRF.
3-DISPOSITIVO
Assim, à luz de todo o exposto, com fulcro no art. 59, § 1º, Inciso I,
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, VOTO:
3.1. Para que seja emitido PARECER DE ALERTA a senhora Flávia
Roberta Cysne de Novaes Leite, Chefe do Poder Executivo da
Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, conforme demonstrado na
Instrução Técnica Inicial nº 834/2016-9, cuja cópia deverá ser
encaminhada ao interessado.
3.2. Por DETERMINAR que o gestor execute as providências
previstas nos art. 9 da Lei Complementar Federal 101/2000 sob
pena de multa prevista no inciso II, do art.135 da Lei Complementar
Estadual 621/2012b pena de multa prevista no inciso II, do art.135 da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 7025/20166, DECIDEM 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 Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Mimoso do Sul,
referente ao 3º bimestre de 2016, por não ter alcançado a meta
prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2. Determinar ao gestor que execute as providências previstas no
artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000, sob pena de multa
prevista no inciso II, do artigo 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 2016.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO – 1ª CÂMARA 03150/2016-4
PROCESSO TC-07035/2016-1
Responsável: Antônio Carlos Machado
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3°
BIMESTRE DE 2016) – JURISDICIONADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINHEIROS – ALERTAR – DETERMINAR –
ARQUIVAR
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Relatório Resumido de Execução
Orçamentária RREO, da Prefeitura Municipal de Pinheiros, referente
ao 3º bimestre de 2016, sob a responsabilidade do Senhor Antônio
Carlos Machado.
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Vê-se à folha 02 a Instrução Técnica Inicial ITI Nº 838/20167, elaborada pela SecexContas - Secretaria de Controle Externo
de Contas, por meio da qual sugere a Área Técnica a emissão
do Parecer de Alerta ao ente em comento, tendo em vista ao
descumprimento da meta fiscal estabelecida para o 3º Bimestre
de 2016.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o jurisdicionado
não cumpriu, no período em questão, a meta bimestral para o
Resultado Primário, que era a de obtenção de superávit primário
de R$ 331.080,13 (trezentos e trinta e um mil, oitenta reais e
treze centavos), tendo realizado, no período em análise, déficit
primário de R$ 4.043.711,47 (quatro milhões, quarenta e três mil,
setecentos e onze reais e quarenta e sete centavos).
Tal resultado apresentado demanda desse Tribunal a emissão de
Parecer de Alerta ao gestor, com base no artigo 59 da LC 101/2000
- LRF.
3-DISPOSITIVO
Assim, à luz de todo o exposto, com fulcro no art. 59, § 1º, Inciso I,
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, VOTO:
3.1. Para que seja emitido PARECER DE ALERTA ao senhor Antônio
Carlos Machado, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal
de Pinheiros, conforme demonstrado na Instrução Técnica
Inicial nº 838/2016-7, cuja cópia deverá ser encaminhada ao
interessado.
3.2. Por DETERMINAR que o gestor execute as providências
previstas nos art. 9 da Lei Complementar Federal 101/2000 sob
pena de multa prevista no inciso II, do art.135 da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 7035/20161, DECIDEM 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 Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Alegre, referente
ao 3º bimestre de 2016, por não ter alcançado a meta prevista na
Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2. Determinar ao gestor que execute as providências previstas no
artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000, sob pena de multa
prevista no inciso II, do artigo 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 2016.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO – 1ª CÂMARA 03151/2016-9
PROCESSO TC-06512/2016-1
Responsável: Antonio Carlos Machado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1° QUADRIMESTRE DE 2016)
– JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ALERTAR – DETERMINAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
1. RELATÓRIO
Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal relativo ao
1° quadrimestre de 2016, da Prefeitura Municipal de Pinheiros, sob a
responsabilidade do senhor Antonio Carlos Machado.
Vê-se à folha 02, a Instrução Técnica Inicial ITI Nº 769/20161 elaborada pela SecexContas - Secretaria de Controle Externo de
Contas, por meio da qual sugere a Área Técnica a emissão do Parecer de Alerta ao ente em comento, tendo em vista que as despesas
com pessoal e encargos alcançaram o limite geral estabelecido para
emissão de parecer de alerta.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o jurisdicionado
atingiu o limite quanto a despesas de pessoal alcançando o indicador
de 57,59% da receita corrente líquida (RCL), bem superior, portanto, ao percentual de 48,60%, que equivale a 90% do limite geral estabelecido para emissão de alerta, além de ter ultrapassado o limite
máximo de 54% da RCL.
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece o limite de 54% para gastos com pessoal com o Poder Executivo Municipal, senão vejamos:
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:
(...)
III - na esfera municipal:
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(...)
b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.
Estabelece, ainda, que os Tribunais de Contas alertarão o Poder
quando ultrapassado o percentual de 90% deste limite, o que, no
caso, corresponde a 48,60%:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do
Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei
Complementar, com ênfase no que se refere a:
(...)
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos
no art. 20 quando constatarem:
(...)
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90%
(noventa por cento) do limite.
Analisando-se as informações colacionadas, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Pinheiros ultrapassou os limites para alerta, o
prudencial e o máximo estabelecidos no § 1º, inciso II do artigo 59,
Parágrafo único do artigo 22 e incisos I, II e III, Art. 20 da LRF, o que
demanda a expedição da parecer de alerta ao gestor.
3. DISPOSITIVO
Assim, à luz de todo o exposto, com fulcro no art. 59, § 1º, Inciso I,
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, VOTO:
3.1. Para que seja emitido PARECER DE ALERTA ao senhor Antonio Carlos Machado, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Pinheiros, conforme demonstrado na Instrução Técnica
Inicial Nº 769/2016-1, cuja cópia deverá ser encaminhada ao interessado.
3.2 Por DETERMINAR que o gestor execute as providências previstas nos §§ 2º e 3º do art. 169 da Constituição Federal e nos artigos 22 e 23 da Lei Complementar Federal 101/2000 observando o
cumprimento das vedações previstas no art. 22, sob pena de multa prevista no inciso IV, do art.135 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
3.3 - No prazo improrrogável de 30 dias, inicie e comprove perante este Tribunal de Contas a adoção das medidas saneadoras na
estrita ordem em que estão previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal de 1998 (c/c Lei Federal 9.801/99),
de modo a eliminar o percentual excedente em dois quadrimestres,
sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as vedações dos demais parágrafos do art. 169
da CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21, 22 e 23 da LRF (LC
101/2000). Considerando, quando for o caso, as ressalvas contidas
no art. 66 do mesmo diploma legal.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 6512/2016-1,
DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 36ª sessão ordinária da Primeira Câmara, realizada no dia dezenove de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo:
Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Pinheiros, referente ao
1º quadrimestre de 2016, por ter ultrapassado o limite para alerta,
conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial 00769/2016-1.
Determinar ao gestor que execute as providências previstas nos §§
2º e 3º do artigo 169 da Constituição Federal e nos artigos 22 e 23 da
Lei Complementar Federal 101/2000 observando o cumprimento das
vedações previstas no artigo 22, sob pena de multa prevista no inciso
IV, do artigo135 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Determinar, ainda, ao gestor que no prazo improrrogável de 30
dias, inicie e comprove perante este Tribunal de Contas a adoção das
medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas nos
parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal de 1998 (c/c
Lei Federal 9.801/99), de modo a eliminar o percentual excedente
em dois quadrimestres, sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as vedações dos demais
parágrafos do art. 169 da CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21,
22 e 23 da LRF (LC 101/2000). Considerando, quando for o caso, as
ressalvas contidas no art. 66 do mesmo diploma legal.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidência
DECISÃO – 1ª CÂMARA 03152/2016-3
PROCESSO TC-06505/2016-1
Responsável: Antonio Carlos Machado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3° QUADRIMESTRE DE
2015) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ALERTAR – DETERMINAR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
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1. RELATÓRIO
Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal relativo ao
3° quadrimestre de 2015, da Prefeitura Municipal de Pinheiros, sob
a responsabilidade do senhor Antonio Carlos Machado.
Vê-se à folha 02, a Instrução Técnica Inicial ITI Nº 759/20166 elaborada pela SecexContas - Secretaria de Controle Externo de
Contas, por meio da qual sugere a Área Técnica a emissão do Parecer de Alerta ao ente em comento, tendo em vista que as despesas com pessoal e encargos alcançaram o limite geral estabelecido
para emissão de parecer de alerta.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o jurisdicionado
atingiu o limite quanto a despesas de pessoal alcançando o indicador de 59,26% da receita corrente líquida (RCL), bem superior,
portanto, ao percentual de 48,60%, que equivale a 90% do limite
geral estabelecido para emissão de alerta, além de ter ultrapassado
o limite Máximo de 54% da RCL.
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece o limite de 54% para
gastos com pessoal com o Poder Executivo Municipal, senão vejamos:
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:
(...)
III - na esfera municipal:
(...)
b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.
Estabelece, ainda, que os Tribunais de Contas alertarão o Poder
quando ultrapassado o percentual de 90% deste limite, o que, no
caso, corresponde a 48,60%:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e
do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta
Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
(...)
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:
(...)
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90%
(noventa por cento) do limite.
Analisando-se as informações colacionadas, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Pinheiros ultrapassou os limites para alerta, o
prudencial e o máximo estabelecidos no § 1º, inciso II do artigo 59,
Parágrafo único do artigo 22 e incisos I, II e III, Art. 20 da LRF, o
que demanda a expedição da parecer de alerta ao gestor.
3. DISPOSITIVO
Assim, à luz de todo o exposto, com fulcro no art. 59, § 1º, Inciso I,
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, VOTO:
3.1. Para que seja emitido PARECER DE ALERTA ao senhor Antonio Carlos Machado, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura
Municipal de Pinheiros, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial Nº 759/2016-6, cuja cópia deverá ser encaminhada
ao interessado.
3.2 Por DETERMINAR que o gestor execute as providências previstas nos §§ 2º e 3º do art. 169 da Constituição Federal e nos
artigos 22 e 23 da Lei Complementar Federal 101/2000 observando
o cumprimento das vedações previstas no art. 22, sob pena de multa prevista no inciso IV, do art.135 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
3.3 - No prazo improrrogável de 30 dias inicie e comprove perante este Tribunal de Contas a adoção das medidas saneadoras na
estrita ordem em que estão previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal de 1998 (c/c Lei Federal 9.801/99),
de modo a eliminar o percentual excedente em dois quadrimestres,
sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte,
respeitando-se ainda as vedações dos demais parágrafos do art.
169 da CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21, 22 e 23 da LRF (LC
101/2000). Considerando, quando for o caso, as ressalvas contidas
no art. 66 do mesmo diploma legal.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 6505/20161, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, na 36ª sessão ordinária da Primeira Câmara,
realizada no dia dezenove de outubro de dois mil e dezesseis, à
unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo:
Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Pinheiros, referente ao 3º quadrimestre de 2015, por ter ultrapassado o limite
para alerta, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial
00759/2016-6 .
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Determinar ao gestor que execute as providências previstas nos
§§ 2º e 3º do artigo. 169 da Constituição Federal e nos artigos 22
e 23 da Lei Complementar Federal 101/2000 observando o cumprimento das vedações previstas no artigo. 22, sob pena de multa
prevista no inciso IV, do artigo.135 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Determinar, ainda, ao gestor que no prazo improrrogável de 30
dias, inicie e comprove perante este Tribunal de Contas a adoção
das medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas
nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal de
1998 (c/c Lei Federal 9.801/99), de modo a eliminar o percentual
excedente em dois quadrimestres, sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as vedações dos demais parágrafos do art. 169 da CF e as diretrizes dadas
pelos artigos 21, 22 e 23 da LRF (LC 101/2000). Considerando,
quando for o caso, as ressalvas contidas no art. 66 do mesmo diploma legal.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 2016.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidência
DECISÃO – 1ª CÂMARA 03121/2016-8
PROCESSO TC-07030/2016-7
Responsável: Mário Sérgio Lubiana
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3°
BIMESTRE DE 2016) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA – ALERTAR – DETERMINAR – ARQUIVAR
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Relatório Resumido de Execução
Orçamentária RREO, da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, referente ao 3º bimestre de 2016, sob a responsabilidade do Senhor
Mário Sérgio Lubiana.
Vê-se à folha 02 a Instrução Técnica Inicial ITI Nº 830/2016-1,
elaborada pela SecexContas - Secretaria de Controle Externo de Contas, por meio da qual sugere a Área Técnica a emissão do Parecer
de Alerta ao ente em comento, tendo em vista ao descumprimento
das metas fiscais estabelecidas para o 3º Bimestre de 2016.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o jurisdicionado
não atingiu a meta bimestral de arrecadação estabelecida para o 3º
Bimestre de 2016 que era de R$ 64.927.900,02 (sessenta e quatro
milhões, novecentos e vinte e sete mil, novecentos reais e dois centavos), tendo realizado no período o montante de R$ 54.503.513,41
(cinquenta e quatro milhões, quinhentos e três mil, quinhentos e
treze reais e quarenta e um centavos).
Tais resultados apresentados demandam desse Tribunal a emissão de
Parecer de Alerta ao gestor, com base no artigo 59 da LC 101/2000
- LRF.
3-DISPOSITIVO
Assim, à luz de todo o exposto, com fulcro no art. 59, § 1º, Inciso I,
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, VOTO:
3.1. Para que seja emitido PARECER DE ALERTA ao senhor Mário
Sérgio Lubiana, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal
de Nova Venécia, conforme demonstrado na Instrução Técnica
Inicial nº 830/2016-1, cuja cópia deverá ser encaminhada ao interessado.
3.2. Por DETERMINAR que o gestor execute as providências previstas nos art. 9 da Lei Complementar Federal 101/2000 sob pena de
multa prevista no inciso II, do art.135 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 7030/2016-7,
DECIDEM 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 Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Nova Venécia, por
não ter alcançado a meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2. Determinar ao gestor que execute as providências previstas no
artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000, sob pena de multa
prevista no inciso II, do artigo 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 2016.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
www.tce.es.gov.br
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DECISÃO - 1ª CÂMARA 03122/2016-2
PROCESSO TC-07027/2016-5
Responsável: Paulo Fernando Mignone
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(3° BIMESTRE DE 2016) – JURISDICIONADO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE – ALERTAR – DETERMINAR –
ARQUIVAR
O EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Relatório Resumido de Execução
Orçamentária RREO, da Prefeitura Municipal de Muniz Freire,
referente ao 3º bimestre de 2016, sob a responsabilidade do Senhor
Paulo Fernando Mignone.
Vê-se à folha 02 a Instrução Técnica Inicial ITI Nº 836/20168, elaborada pela SecexContas - Secretaria de Controle Externo de
Contas, por meio da qual sugere a Área Técnica a emissão do Parecer
de Alerta ao ente em comento, tendo em vista ao descumprimento
das metas fiscais estabelecidas para o 3º Bimestre de 2016.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o jurisdicionado
não atingiu a meta bimestral de arrecadação estabelecida para o 3º
Bimestre de 2016 que era de R$ 29.500.000,00 (vinte e nove milhões
e quinhentos mil reais), tendo realizado no período o montante de
R$ 23.378.655,58 (vinte e três milhões, trezentos e setenta e oito
mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).
Tais resultados apresentados demandam desse Tribunal a emissão de
Parecer de Alerta ao gestor, com base no artigo 59 da LC 101/2000
- LRF.
3-DISPOSITIVO
Assim, à luz de todo o exposto, com fulcro no art. 59, § 1º, Inciso I,
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000, VOTO:
3.1. Para que seja emitido PARECER DE ALERTA ao senhor
Paulo Fernando Mignone, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura
Municipal de Muniz Freire, conforme demonstrado na Instrução
Técnica Inicial nº 836/2016-8, cuja cópia deverá ser encaminhada
ao interessado.
3.2. Por DETERMINAR que o gestor execute as providências
previstas nos art. 9 da Lei Complementar Federal 101/2000 sob
pena de multa prevista no inciso II, do art.135 da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 7027/20165, DECIDEM 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 Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Muniz Freire, por
não ter alcançado a meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2. Determinar ao gestor que execute as providências previstas no
artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000, sob pena de multa
prevista no inciso II, do artigo 135 da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 2016.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente

[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Outras Decisões - 2ª Câmara]

2007, sob a responsabilidade do Sr. Rogério Cruz Silva.
Após os trâmites regulares, por meio do ACÓRDÃO TC-366/2010
(fls.2974/2978), por unanimidade, os Conselheiros que compunham
o Plenário deste Tribunal de Contas, acolheram o voto do Relator,
então Conselheiro Elcy de Souza, julgar irregulares os atos de
gestão analisados, praticados pelo Sr. Rogério Cruz Silva, Prefeito
Municipal de Iúna no exercício de 2007; aplicando-lhe multa no
valor de 4.000 VRTE a ser recolhida ao Tesouro Estadual, em
obediência à legislação vigente à época; bem como condenando-lhe
a ressarcir ao erário municipal a importância de correspondente
a 982.980,05 VRTE, referente às irregularidades ali descritas.
Diante da inexistência de interposição de recurso e do recolhimento
espontâneo do valor estipulado pelo Acórdão TC-366/2010, os autos
foram à Secretaria do Ministério Público de Contas para proceder à
execução judicial da decisão desta Corte de Contas. Sendo assim,
foi solicitado ao Gerente de Arrecadação e Cadastro – SEFAZ, a
inscrição em dívida ativa do débito (multa) imputado ao Sr. Rogério
Cruz Silva (fl.3012). Assim como, foi também oficiado ao Chefe
do Executivo Municipal de Iúna, solicitando a cobrança do débito
(ressarcimento) imputado por esta Corte de Contas, tratando-se de
ressarcimento pertencente ao erário Municipal (fls.3010/3011).
Às fls. 3037/3038, a Secretaria Geral do Ministério Público de Contas
lançou o Termo de Verificação Nº 0028/2016-1, no qual ficou
certificado que a quantia da MULTA consignada pelo Sr. Rogério
Cruz Silva foi recolhida de acordo com o valor constante na Certidão
de Dívida Ativa – CDA 4254/2011, em 16/08/2011, conforme se
depreende dos comprovantes juntados às fls. 3039/3060.
O Ministério Público de Contas pronuncia-se por meio da lavra
do Procurador Luciano Vieira, fl. 3062, e considerando o Termo de
Verificação expedido pela Secretaria-Geral do Ministério Público
de Contas, que certificou o recolhimento do valor exato da multa
aplicada ao Sr. Rogério Cruz Silva, pugna seja dada quitação ao
responsável em relação à multa pecuniária; bem como requer
a devolução dos autos àquela Secretaria para acompanhamento da
execução do acórdão, referente à cobrança da imputação de débito
ao Executivo Municipal de Iúna.
Considerando, portanto, que foi cumprida pelo responsável a
decisão proferida pelo Acórdão TC-366/2010, com o recolhimento
integral do valor constante na CDA nº 4254/2011, VOTO, com
fundamento no art. 288, § 4º, c/c o art. 460, caput, ambos do
RITCEES – Res. 261/2013, pela QUITAÇÃO ao Senhor ROGÉRIO
CRUZ SILVA, em relação à multa pecuniária referida.
Que os autos retornem à Secretaria-Geral do Ministério Público
de Contas, conforme o requerido, para as providências de praxe.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 0971/2008,
DECIDEM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, na 35ª sessão realizada no
dia dezenove de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
nos termos do voto do vice-presidente, conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel:
1. Dar quitação ao sr. Rogério Cruz Silva, em relação à multa
pecuniária referida, com fundamento no artigo 288, § 4º, c/c o
artigo 460, caput, ambos do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas.
2. Remeter os autos à Secretaria do Ministério Público de Contas,
conforme o requerido, para as providências de praxe.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 2016.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
*Republicado por incorreção na publicação anterior

[ATOS DOS RELATORES]
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR DECM 1457/2016

DECISÃO – 2ª CÂMARA 03020/2016-1
PROCESSO TC-00971/2008-7
Responsável: Rogério Cruz Silva.
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – RELATÓRIO DE
AUDITORIA (EXERCÍCIO 2007) – JURISDICIONADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA – DAR QUITAÇÃO – AO
MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA
PIMENTEL:
Cuidam os presentes autos de Relatório de Auditoria ordinária,
realizada na Prefeitura Municipal de Iúna, referente ao exercício de
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PROCESSO TC:
7465/2015
ASSUNTO:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
JURISDICIONADO: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E
INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO – FAPES
DECIDE O RELATOR, Sérgio Manoel Nader Borges, NOTIFICAR
Welington Lírio Loureiro, bem como seu advogado, Dr. Ricardo
Freire Siqueira, OAB/ES 11.854, nos termos do artigo 63, III, da Lei
Complementar 621, de 8 de março de 2012, para que, no prazo de
05 (cinco) dias, adequem a petição de fls. 61/62 à luz do artigo
459 do Regimento Interno desta Corte, no que tange ao número
www.tce.es.gov.br

Quinta-feira, 27 de outubro de 2016
máximo de parcelas para recolhimento da importância
devida, sob pena de indeferimento do pedido.
Vitória, 25 de outubro de 2016.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01453/2016-2
Processo nº: TC – 3868/2015
Assunto:
Prestação de Contas Anual – 2014
Interessado: FMS Divino de São Lourenço
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Diante da omissão de que trata a Instrução Técnica Inicial n°
ITI 00944/2016-5 (fls. 19/21), com fulcro nos artigos 56, II e 63,
I c/c o art. 142, §1º, da Lei Complementar nº 621/2012, DECIDO:
I - CITAR, o responsável, Sr. Aurecil Gonçalves Muruci, para
que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis (art. 157, II
da Resolução TCE Nº 261/2013), preste os esclarecimentos que julgar pertinentes, quanto à omissão apontada na Instrução Técnica
Inicial ITI 944/2016;
II - NOTIFICAR, o responsável, Sr. Aurecil Gonçalves Muruci,
com fundamento no artigo 358, III, c/c artigo 329, § 7º do RITCEES, aprovado pela Resolução TC 261/2013 para que, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, encaminhe a esta
Corte de Contas os arquivos referentes à Prestação de Contas identificada na ITI 944/2016.
Determino, ainda, o encaminhamento de cópia integral da Instrução Técnica Inicial nº 944/2016 juntamente com os Termos de
Citação e Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma
do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012.
Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro
da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Ressalto que o não atendimento da notificação expedida poderá
implicar em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135,
§2º, da LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte.
Vitória/ES, 24 de Outubro de 2016.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
CONSELHEIRO RELATOR
Decisão Monocrática 01460/2016-2
Processo: 3521/2016-4
Jurisdicionado: Prefeitura de Águia Branca
Assunto:
Representação
Representante: Ministério Público Especial de Contas - MPEC
Responsável:
Ana Maria Carletti Quiuqui – Prefeita
À SGS,
Vistos, etc.
Diante do indício de irregularidade de que trata a Instrução Técnica
Inicial n° ITI 00936/2016-1 (fl. 319/330), subscrevendo o entendimento da área técnica, nos termos dos artigos 56, II, c/c o art. 63,
I e III e art. 142, §1º, ambos da Lei Complementar nº 621/2012,
DECIDO:
CITAR a responsável, Senhora Ana Maria Carletti Quiuqui –
Prefeita Municipal, para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis (art. 157, II da Resolução TCE Nº 261/2013), apresente as justificativas e/ou encaminhem os documentos que julgar
pertinentes, quanto às irregularidades apontadas na Instrução
Técnica Inicial ITI 00936/2016-1, da qual deverá ser extraída
cópia integral para remessa à interessada juntamente com o Termo de Citação.
DETERMINO, ainda, a NOTIFICAÇÃO do Procurador Geral do
Município de Águia Branca, com base nos artigos 332 e 358, III,
do RITCEES, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, se manifeste sobre eventual e posterior arguição de inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Municipal destacada (Lei
1.227/2014), conforme item 4 subitem 1 da ITI 00936/2016-1,
da qual deverá ser extraída cópia integral para remessa ao interessado, juntamente com o Termo de Notificação.
ADVERTÊNCIAS:
Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma
do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012 e 398, II do
Regimento Interno;
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Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012 e art. 359, § 2º, I do Regimento Interno, 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.
Em, 25 de outubro de 2016.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão em Protocolo 00684/2016-1
Protocolos: 15102/2016-1, 15100/2016-1
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 25/10/2016 17:20
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Trata o presente expediente de requerimento de cópias do Processo
TC 7470/2013-8, formulado pela pessoa jurídica de direito privado,
ora interessado, A. MADEIRA IND. E COMÉRCIO LTDA, por intermédio do sua procuradora Solange Maria Madeira Piantavigna - OAB/
ES 8599.
Por oportuno, informo que integra este expediente a Procuração
8345/2016-8 na qual a procuradora da empresa interessada substabeleceu com reserva de poderes ao Sr. ALISON KAISER GUERINI
DE ARAÚJO, advogado inscrito na OAB/ES 20.058.
Neste contexto, com fundamento no artigo 265 do Regimento Interno desta Corte de Contas, DEFIRO o pedido de cópia do Processo
TC 7470/2013-8, cujas despesas deverão ser suportadas pelo Interessado, na forma do art. 268 do mesmo Diploma legal.
Determino a publicação da presente Decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a fim de
cientificar o Interessado, que deverá comparecer junto ao Núcleo
de Controle de Documentos – NCD desta Corte, com cópia desta
Decisão a fim de que seja viabilizada a vista dos autos para cópia,
na forma regimental.
Após, a publicação desta Decisão, encaminhe o presente expediente ao NCD para que proceda a juntada do presente aos autos do
Processo TC 7470/2013-8, devolvendo-o ao local onde se encontrava.
Em 25 de outubro de 2016.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão em Protocolo 00685/2016-6
Protocolo: 15199/2016-4
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 25/10/2016 18:49
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Trata o presente expediente de requerimento de cópias do Processo
TC 7058/2013-6, formulado pela acadêmica de direito Stéphany
Ulhôa Moratti – OAB/ES 5.985-e
Neste contexto, com fundamento no artigo 265 do Regimento Interno desta Corte de Contas, DEFIRO o pedido de cópia do Processo
TC 7058/2013-6, cujas despesas deverão ser suportadas pelo Interessado, na forma do art. 268 do mesmo Diploma legal.
Determino a publicação da presente Decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a fim de
cientificar o Interessado, que deverá comparecer junto ao Núcleo
de Controle de Documentos – NCD desta Corte, com cópia desta
Decisão a fim de que seja viabilizada a vista dos autos para cópia,
na forma regimental.
Após, a publicação desta Decisão, encaminhe o presente expediente ao NCD para que proceda a juntada do presente aos autos do
Processo 7058/2013-6, devolvendo-o ao local onde se encontrava.
Em 25 de outubro de 2016.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão em Protocolo 00679/2016-1
Protocolo: 15016/2016-9
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 21/10/2016 13:41
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro
Domingos Augusto Taufner
Trata o presente expediente de requerimento de cópias do Processo
TC 7568/2015, formulado pelo interessado THIAGO DA SILVA
NASCIMENTO.
Neste contexto, com fundamento no artigo 265 do Regimento
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Interno desta Corte de Contas, DEFIRO o pedido de cópia do
Processo TC 7568/2015, cujas despesas deverão ser suportadas
pelo Interessado, na forma do art. 268 do mesmo Diploma legal.
Determino a publicação da presente Decisão no Diário Oficial
Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a
fim de cientificar o Interessado, que deverá comparecer junto ao
Núcleo de Controle de Documentos – NCD desta Corte, com cópia
desta Decisão a fim de que seja viabilizada a vista dos autos para
cópia, na forma regimental.
Após, a publicação desta Decisão, encaminhe o presente expediente
ao NCD para que proceda a juntada do presente aos autos do
Processo TC 7568/2015, devolvendo-o ao local onde se encontrava.
Em 21 de outubro de 2016.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Decisão em Protocolo 00689/2016-4
Protocolo: 14982/2016-9
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 26/10/2016 15:21
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro
Domingos Augusto Taufner
Trata o presente expediente de requerimento de cópias dos
Processos TC 5187/2012-3, TC 5961/2013-9 e TC 7196/2013-4,
formulado pela pessoa jurídica de direito privado, ora interessada,
BH FARMA COMERCIO LTDA, por intermédio do seu procurador
JARDEL MIGUEL FERREIRA DA SILVA PEREIRA SOBRINHO.
Neste contexto, com fundamento no artigo 265 do Regimento
Interno desta Corte de Contas, DEFIRO o pedido de cópias dos
Processos TC 5187/2012-3, TC 5961/2013-9 e TC 7196/2013-4
cujas despesas deverão ser suportadas pelo Interessado, na forma
do art. 268 do mesmo Diploma legal.
Determino a publicação da presente Decisão no Diário Oficial
Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a
fim de cientificar o Interessado, que deverá comparecer junto ao
Núcleo de Controle de Documentos – NCD desta Corte, com cópia
desta Decisão a fim de que seja viabilizada a vista dos autos para
cópia, na forma regimental.
Após, a publicação desta Decisão, encaminhe o presente expediente
ao NCD para que, conforme determina o artigo 243 do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas, proceda cópia desse expediente,
TC 14982/2016-9, protocolize em número correspondente e, por
fim, proceda juntada dos mesmos aos autos dos Processos TC
5187/2012-3, TC 5961/2013-9 e TC 7196/2013-48, devolvendo-os
ao local onde se encontravam.
Em 26 de outubro de 2016.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
PORTARIA 403-P, DE 25 DE OUTUBRO DE 2016.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621/2012, de 8 de
março de 2012,
RESOLVE:
revogar, a contar de 28/10/2016, a Portaria P 142/2012, publicada
no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo de 13/2/2016,
que designou o servidor DURVAL SENA DA SILVA, matrícula
202.694, ocupante do cargo efetivo de Auditor de Controle
Externo, para exercer atividade de coordenação técnica FG-1, no
Núcleo de Controle de Documentos - NCD.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 404-P, DE 25 DE OUTUBRO DE 2016.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo.
13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621/2012, de 8 de
março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor ALEX FAVALESSA DOS SANTOS, matrícula nº
203.602, ocupante do cargo efetivo de analista administrativo, para
exercer, a contar de 28/10/2016, atividade de coordenação técnica
FG-1, no Núcleo de Controle de Documentos - NCD, de acordo com
o artigo 20, inciso V da Lei Complementar nº 660, publicada no
Diário Oficial de 21/12/2012.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 405-P, DE 25 DE OUTUBRO DE 2016.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 13,
inciso IV da Lei Complementar nº 621/2012, de 8/3/2012, e tendo
em vista o que consta no caderno processual TC 2078/2016,
RESOLVE:
efetuar a progressão por tempo dos servidores ocupantes do
cargo efetivo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, que preencheram os requisitos para
progressão por tempo com base nos artigos 11 e 13 da Lei Complementar 622/2012, conforme abaixo:
MATR.
202923

Decisão em Protocolo 00690/2016-7
Protocolo: 15386/2016-2
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 26/10/2016 16:28
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro
Domingos Augusto Taufner
Trata o presente expediente de requerimento de cópia do
Processo TC 5591/2015, formulado pelo Sr. EDISON VALENTIM
FASSARELLA, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de
Cachoeiro de Itapemirim, por intermédio do seu procurador
VALDE MOURA DE JESUS JUNIOR.
Neste contexto, com fundamento no artigo 265 do Regimento
Interno desta Corte de Contas, DEFIRO o pedido de cópia do
Processo TC 5591/2015 cujas despesas deverão ser suportadas
pelo Interessado, na forma do art. 268 do mesmo Diploma legal.
Determino a publicação da presente Decisão no Diário Oficial
Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a
fim de cientificar o Interessado, que deverá comparecer junto ao
Núcleo de Controle de Documentos – NCD desta Corte, com cópia
desta Decisão a fim de que seja viabilizada a vista dos autos para
cópia, na forma regimental.
Após, a publicação desta Decisão, encaminhe o presente
expediente ao NCD para que proceda a juntada do presente aos
autos de cópia do Processo TC 5591/2015, devolvendo-o ao local
onde se encontrava.
Em 26 de outubro de 2016.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
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MATR.

202659

SERVIDOR

DATA OPENQ.
ÇÃO PELO ATUAL
SUBSÍDIO
3/9/2012
III 11

Karina
Ramos Travaglia
SERVIDOR DATA OPÇÃO PELO
SUBSÍDIO

Dirciene
145/2012
Borges dos
Santos

ENQ.
ATUAL

III 11

PROG POR
TEMPO
III 12

VIGÊNCIA 2º
PROG POR
TEMPO
01/10/2016

CUMPRIPROGRESSÃO
MENTO DO POR TEMPO
ARTIGO 13INCISO VI
NOVO INTERSTÍCIO
13/09/2016
III 12
(122 dias)
1/10/2016

SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA N nº 070, de 26 de outubro de 2016.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
13, inciso I da Lei Complementar nº 621, de 08 de março de 2012
c/c artigo 20, inciso XXIII do Regimento Interno desta Corte de
Contas;
RESOLVE:
Art. 1°. Instituir Comissão Permanente de Inventário, Avaliação,
Reavaliação, Doação e Permuta de Bens Móveis Permanentes, com
as seguintes atribuições:
I - Realizar o inventário anual de bens móveis permanentes, no
prazo estabelecido pela Presidência, dando conhecimento das ocorrências verificadas ao NAP e aos respectivos detentores de carga
patrimonial;
II - Elaborar relatório do inventário contendo todas as informa-
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ções e justificativas pertinentes à situação dos bens pertencentes
ao TCEES;
III - Identificar a situação patrimonial e o estado de conservação
dos bens inventariados, discriminando em relatório os suscetíveis
de desfazimento, para ciência da Coordenação do NAP;
IV - Propor a complementação, retificação, atualização do registro
e das especificações e propor qualquer outra anotação relacionada
aos bens patrimoniais, sempre que preciso;
V - Propor a apuração das irregularidades constadas;
VI - Elaborar o termo de avaliação de bens móveis permanentes,
reconhecidamente pertencentes ao TCEES, que não dispõem de documentação específica e/ou não se encontram registrados no Sistema de Controle Patrimonial;
VII - Relacionar e identificar com numeração própria da Comissão
os bens que se encontram sem número de tombamento, sem plaqueta metálica ou outro tipo de identificação, anexando ao relatório
de inventário de cada unidade organizacional;
VIII - Realizar a avaliação de bens móveis destinados à doação e
permuta;
IX - Elaborar o termo de reavaliação dos bens móveis permanentes
constantes do patrimônio do TCEES, de acordo com os critérios e
periodicidade estabelecidos pela administração.
Paragrafo único: É assegurado à Comissão, ora instituída, no cumprimento de suas atribuições:
livre acesso a todas as dependências do TCEES;
Solicitar à unidade inventariada ou detentores de carga, quando for
o caso, a disponibilização de servidores conhecedores da localização e identificação dos bens;
Art. 2º. Designar para compor a Comissão os seguintes servidores:
Presidente - Beatrice Xavier Beiruth – matrícula 203.597 – SAD;
Secretário - Jucimar Leal de Souza – matrícula 203.022 – NAP;
Santileia de Melo Braz – matrícula 203.650 – NOM;
Valmir Souza Baeta – matrícula 203.445 – NCD;
Alexandre Augusto Coelho de C. Polli – matrícula 200.235 - NCD;
Marcos Guilherme Bressiane – matrícula 033.536 – STI;
Sander da Silva Correa – matrícula 202798 – STI;
Marilene Costalonga Ribeiro – matrícula 028.889 - NIB;
Agostinho Lovato Neto – matrícula 016.990 - ECP;
Ailton Gomes da Silva – matrícula 202.506 - ECP
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Resumo do Contrato nº 026/2016
Processo TC-7777/2016
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: MD Sistemas de Computação Ltda - ME.
OBJETO: Contratação de serviços na área de tecnologia da
informação para promover a alteração/parametrização do sistema
VETORH – Gestão de Pessoas nos módulos Ronda Ponto Eletrônico
e Rubi – Folha de Pagamento; disponibilização de informações no
Portal RH e capacitação dos servidores da SGP; implantação de
rotinas e desenvolvimento de relatórios, de acordo com as etapas
do Projeto RH Informatizado (2ª Fase) e confecção de relatório para
atender à SFC.
VALOR GLOBAL: R$ 388.960,00 (trezentos e oitenta e oito
mil, novecentos e sessenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados do dia seguinte ao da
publicação no DOE-TCEES.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 2017
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Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Vitória, 20 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

[LICITAÇÕES]
CONCORRÊNCIA Nº 01/2016
PROC. TC 8396/2016
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através da sua
Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará
licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA no tipo “MENOR PREÇO”,
no regime de empreitada por preço unitário, visando à contratação
de empresa especializada para execução de obra de reforma
e ampliação no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
conforme as especificações técnicas previstas no projeto básico
e documentos de suporte para a contratação, em conformidade
com a Lei 8.666/93, bem como pelas demais normas pertinentes
e condições estabelecidas no presente edital. O procedimento
licitatório será realizado na sede do Tribunal de Contas do Espírito
Santo situada na Rua José de Alexandre Buaiz, 157, Enseada do
Suá, Vitória-ES.
Abertura das Propostas: 14:00 do dia 30/11/2016.
Preço máximo admitido para o objeto da licitação: R$ 452.509,83
(quatrocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e nove reais e
oitenta e três centavos).
O Edital e seus anexos poderão ser retirados pessoalmente, na
sede deste TCEES junto à CPL, trazendo CD para efetuar a cópia,
solicitado através do e-mail cpl@tce.es.gov.br ou através do
endereço
eletrônico
http://www2.tce.es.gov.br/transparencia/
licitacoes/
Maiores informações poderão ser solicitadas por meio da CPL, de
segunda a sexta-feira no horário de 12h as 18h horas através do
telefone (27) 3334-7600 ramal-7663.
Vitória, 26 de outubro de 2016.
FABIANO VALLE BARROS
Diretor-Geral de Secretaria
GUSTAVO RUBERT RODRIGUES
Presidente CPL – TCEES – em substituição
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2016
PROC. TC 6448/2016
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do seu
Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, em conformidade com a Lei 10.520/02,
Lei 8.666/93, Lei Complementar 123/06, para o registro de
preços visando à contratação de empresa para fornecimento
de microcomputadores, conforme especificações e condições
constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. O
procedimento licitatório será realizado no endereço eletrônico www.
licitacoes-e.com.br.
Abertura das Propostas: 13h00 do dia 10/11/2016.
Início da Sessão Pública: 14h00 do dia 10/11/2016.
O Edital poderá ser retirado nos sites http://www.tce.es.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br.
Vitória, 26 de outubro de 2016.
DANIEL SANTOS DE SOUSA
Pregoeiro - TCEES
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