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[ATOS DO PLENÁRIO]
DECISÃO PLENÁRIA TC-011/2016
Aprova projeto de lei complementar em substituição ao
projeto aprovado pela Decisão Plenária TC-010/2016, que
acrescenta dispositivo ao art. 1º da Lei Complementar nº
621, de 8 de março de 2012, instituindo o Termo de Ajustamento de Gestão e dá outras providências.
Considerando a competência conferida aos Tribunais de Contas
para iniciativa de processo legislativo referente à sua organização,
conforme estabelecido pela Constituição Federal, por simetria, nos
seus artigos 73 e 96, e pelo art. 2º, inciso VI, da Lei Complementar
Estadual nº 621, de 8 de março de 2012;
DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, à unanimidade, em sua 38ª sessão ordinária, realizada no
dia 25 de outubro de 2016, aprovar projeto de lei complementar
02/2016 desta Corte, nos termos do anexo único desta decisão,
que acrescenta dispositivo ao art. 1º da Lei Complementar 621, de
8 de março de 2012, instituindo o Termo de Ajustamento de Gestão
e dá outras providências, em substituição ao projeto aprovado pela
Decisão Plenária 010/2016, esclarecendo que a única alteração em
relação ao anterior é o seu prazo de validade de 24 (vinte e quatro)
meses.
Presentes à sessão plenária da deliberação os Srs. Conselheiros
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 e a Conselheira em
substituição Marcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano
Vieira, Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 2016.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro Presidente
JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Conselheiro Vice-Presidente
RODRIGO FLAVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Corregedor
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Ouvidor
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro
SERGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
MARCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas

ANEXO ÚNICO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR TC 02, DE 25 DE OUTUBRO
DE 2016
Acrescenta dispositivo ao art. 1º da Lei Complementar nº 621, de
8 de março de 2012 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo (TCEES) - instituindo o Termo de Ajustamento de
Gestão e dá outras providências.
Art. 1º. Fica acrescido o inciso XXXIX ao art. 1º da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012, com a seguinte redação:
“Art.1º....
XXXIX – Firmar, com os Poderes, órgãos ou entidades sujeitos à
sua jurisdição, Termo de Ajustamento de Gestão - TAG mediante proposta de seu Presidente, Relatores ou Procurador Geral de
Contas e aprovação do Tribunal Pleno, visando regularizar atos e
procedimentos, nos termos da norma legal e da decisão do TCEES,
devendo conter:
a identificação precisa da obrigação determinada e do Poder, órgão
ou entidade responsável pelo seu cumprimento;
a fixação de prazo, de até 24 (vinte e quatro) meses, para o cumprimento da obrigação e comprovação junto ao Tribunal de Contas;
a expressa adesão, de todos os signatários, ao Termo de Ajustamento de Gestão;
as sanções cabíveis no caso de descumprimento do TAG.
§ 1º. Na hipótese do TAG envolver gasto com pessoal, ficará o
Poder, órgão ou entidade impossibilitado de adotar medida que aumente o referido gasto.
§ 2º. o Ministério Público junto ao Tribunal deverá se manifestar nos
procedimentos administrativos de celebração de TAG.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
REPUBLICADA POR HAVER INCORREÇÃO NA PUBLICAÇÃO
ANTERIOR

[Acórdãos e Pareceres - Plenário]
ATOS DO PLENÁRIO
PARECER CONSULTA
PUBLICAÇÃO do inteiro teor de Parecer Consulta.
PARECER/CONSULTA TC-017/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-361/2016
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA
ASSUNTO - CONSULTA
CONSULENTE - ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA
EMENTA: 1) PENSÃO POR MORTE A COMPANHEIROS DE
UNIÃO HOMOAFETIVA DE SERVIDOR PÚBLICO – POSSIBILIDADE - DESNECESSÁRIA A PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO DO ENTE, EM OBSERVÂNCIA A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE A COMPANHEIRO EM UNIÃO
ESTÁVEL HOMOAFETIVA. 3) NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE
RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL POR MEIO DE AÇÃO
JUDICIAL DECLARATÓRIA (JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL) - PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - POSSIBILIDADE CONDICIOANDA AO QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO
DE CADA ENTE. 4) NÃO PODE HAVER DIFERENCIAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS PARA O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL HETEROAFETIVA E DA UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETI-
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VA.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-361/2016,
em que o diretor presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra Sr. Alexandre Camilo Fernandes Viana
formula consulta a este Tribunal questionando o seguinte:
1) É possível a concessão de pensão por morte a companheiros(as)
homossexuais de servidor(a) público, na ausência de legislação do
Ente que elenque companheiros homossexuais como dependentes,
ou é necessária a precisão expressa na legislação do Ente?
2) Em caso positivo, a concessão administrativa de benefício previdenciário o(a) companheiro(a) do mesmo sexo, quais os requisitos
devem ser observados para concessão?
3) É obrigatória Justificação Administrativa ou Judicial?
Considerando que é da competência deste Tribunal decidir sobre
consulta que lhe seja formulada na forma estabelecida pelo Regimento Interno, conforme artigo 1º, inciso XXIV, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012:
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Tratam-se os autos de CONSULTA apresentada pelo Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Serra – IPS, por
meio da qual questiona a esta Corte de Contas:
(i) É possível a concessão de pensão por morte a companheiros(as)
homossexuais de servidor(a) público, na ausência de legislação do
Ente que elenque companheiros homossexuais como dependentes,
ou é necessária a precisão expressa na legislação do Ente?
(ii) Em caso positivo, a concessão administrativa de benefício previdenciário o(a) companheiro(a) do mesmo sexo, quais os requisitos
devem ser observados para concessão?
(iii) É obrigatória Justificação Administrativa ou Judicial?
Por meio da Orientação Técnica de Consulta n.º 9/2016 (fls.
13/16), a área técnica analisou os requisitos de admissibilidade da
consulta, opinando pelo seu conhecimento, uma vez que subscrita
por parte legítima, trata de matéria de competência desta Corte
de Contas, não se refere a caso concreto e está instruída com parecer do órgão de assistência jurídica da autoridade consulente,
preenchendo as exigências do art. 122 da Lei Complementar n.º
621/2012.
Por meio do despacho de fl. 19, conheci da representação e determinei o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Jurisprudência
e Súmula para informar se existiam prejulgados ou deliberações
sobre a questão.
No Estudo Técnico de Jurisprudência n.º 6/2016 (fls. 20/21),
o NJS destacou que, em pesquisa ao banco de dados desta Corte,
não restou certificada a existência de decisões que respondessem
aos questionamentos apresentados nesta consulta.
Encaminhado a SecexRecursos para instrução, por meio da Orientação Técnica de Consulta n.º 00012/2016-6 (fls. 23/33), opinou, nos seguintes termos, quanto ao mérito, por responder afirmativamente a primeira questão proposta, no sentido de que é
possível a concessão de pensão por morte a companheiros de união
homoafetiva de servidor público, sendo desnecessária previsão
expressa na legislação do ente, face o disposto no ADI 4277-DF.
Quanto ao segundo questionamento, responde-se que os requisitos
para a concessão de pensão por morte a companheiro de união estável homoafetiva são os mesmos para a concessão a companheiro
de união estável heteroafetiva. Na terceira indagação, entende-se
que não há obrigatoriedade da ação declaratória de união estável.
A utilização de procedimento de justificação administrativa, por seu
turno, depende do que dispõe a legislação de cada ente, lembrando
apenas que não pode haver diferenciação de procedimentos para o
reconhecimento da união estável heteroafetiva e da união estável
homoafetiva.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer de fls. 36,
da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou a manifestação técnica.
É o relatório.
Analisando os questionamentos propostos, corroboro com o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas.
Com a finalidade de responder os questionamentos propostos pela
entidade consulente, é importante destacar o julgamento do Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4277/DF, por meio do qual a Corte reconheceu que se
entende como família a união contínua, pública e duradoura entre
pessoas do mesmo sexo. Vejamos:
1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
(ADPF). PERDA PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE
REMANESCENTE, COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO
INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES
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DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação
dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com
a finalidade de conferir “interpretação conforme à Constituição” ao
art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das condições da ação.
2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO
SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL
DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO
CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA
DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE
É DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA
PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas, salvo disposição
constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se
presta como fator de desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por colidir
frontalmente com o objetivo constitucional de “promover o bem de
todos”. Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do concreto
uso do sexo dos indivíduos como saque da kelseniana “norma geral
negativa”, segundo a qual “o que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido”. Reconhecimento
do direito à preferência sexual como direta emanação do princípio
da “dignidade da pessoa humana”: direito a auto-estima no mais
elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade
faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico
uso da sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula pétrea.
3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA.
RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO
CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO
SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à família, base da
sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando
se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por
casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão “família”, não
limita sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família
como instituição privada que, voluntariamente constituída entre
pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma
necessária relação tricotômica. Núcleo familiar que é o principal
lócus institucional de concreção dos direitos fundamentais que a
própria Constituição designa por “intimidade e vida privada” (inciso
X do art. 5º). Isonomia entre casais heteroafetivos e pares
homoafetivos que somente ganha plenitude de sentido se
desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma
autonomizada família. Família como figura central ou continente,
de que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação não
-reducionista do conceito de família como instituição que também
se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção
do pluralismo como categoria sócio-político-cultural. Competência
do Supremo Tribunal Federal para manter, interpretativamente, o
Texto Magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, o
que passa pela eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das pessoas. 4. UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E MULHER, MAS APENAS PARA ESPECIAL
PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL
DE ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM
HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS DO GÊNERO HUMANO.
IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE “ENTIDADE
FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. A referência constitucional à dualidade básica homem/mulher, no §3º do seu art. 226, deve-se
ao centrado intuito de não se perder a menor oportunidade
para favorecer relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades domésticas. Reforço normativo
a um mais eficiente combate à renitência patriarcal dos costumes
brasileiros. Impossibilidade de uso da letra da Constituição para
ressuscitar o art. 175 da Carta de 1967/1969. Não há como fazer
rolar a cabeça do art. 226 no patíbulo do seu parágrafo terceiro.
Dispositivo que, ao utilizar da terminologia “entidade familiar”, não
pretendeu diferenciá-la da “família”. Inexistência de hierarquia ou
diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constitui-
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ção de um novo e autonomizado núcleo doméstico. Emprego do
fraseado “entidade familiar” como sinônimo perfeito de família. A
Constituição não interdita a formação de família por pessoas
do mesmo sexo. Consagração do juízo de que não se proíbe nada
a ninguém senão em face de um direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá
na hipótese sub judice. Inexistência do direito dos indivíduos
heteroafetivos à sua não-equiparação jurídica com os indivíduos homoafetivos. Aplicabilidade do §2º do art. 5º da Constituição Federal, a evidenciar que outros direitos e garantias, não expressamente listados na Constituição, emergem “do regime e dos
princípios por ela adotados”, verbis: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e
dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em
que a República Federativa do Brasil seja parte”. 5. DIVERGÊNCIAS
LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. Anotação
de que os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar
Peluso convergiram no particular entendimento da impossibilidade
de ortodoxo enquadramento da união homoafetiva nas espécies de
família constitucionalmente estabelecidas. Sem embargo, reconheceram a união entre parceiros do mesmo sexo como uma nova forma de entidade familiar. Matéria aberta à conformação legislativa,
sem prejuízo do reconhecimento da imediata auto-aplicabilidade da
Constituição. 6. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL
EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA
DA “INTERPRETAÇÃO CONFORME”). RECONHECIMENTO DA UNIÃO
HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a
possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou
discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à
luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de
“interpretação conforme à Constituição”. Isso para excluir
do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o
reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento
que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. (STF –
ADI n.º 4244/DF; Rel. Min. Ayres Brito; Órgão Julgador – Tribunal
Pleno; Julgamento em 05/05/2011; Publicação – DJe 13/10/2011)
Observa-se, portanto, que, do julgamento supracitado, depreendese que todas as normas aplicáveis à união estável heteroafetiva
devem ser, na sua integralidade, aplicadas à união estável homoafetiva.
Portanto, quanto ao primeiro questionamento, entende-se que não
há a necessidade de que a legislação do ente preveja expressamente para que se conceda a pensão por morte ao companheiro sobrevivente que compunha a união estável homoafetiva. A previsão de
concessão de pensão por morte ao companheiro sobrevivente basta
para enquadrar as relações de união estável.
Quanto ao segundo questionamento – quais os requisitos que devam ser necessariamente observados para a concessão do benefício –, como consequência do julgamento da ADI 4277/DF, deve-se
observar e aplicar todas as normas atinentes à união estável, em
especial os artigos 1.723 a 1.727 do Código Civil.
Logo, no caso de concessão administrativa do benefício, deve ser
analisada a presença dos seguintes requisitos: convivência pública,
contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição
de família (art. 1.723, caput, do Código Civil). Além disso, devem
ser sopesadas as hipóteses de impedimentos e suspensão elencadas nos dispositivos citados.
Quanto ao terceiro e último questionamento – obrigatoriedade da
justificação administrativa ou judicial –, a justificação judicial (ação
declaratória de união estável) não pode ser exigida como requisito
essencial para a inclusão do companheiro no rol de dependentes
para fins previdenciários.
A justificação administrativa pode ser instituída por cada ente, que
regulamentará o procedimento, visando a apuração quanto à existência (ou não) de relação de união estável entre o instituidor e o
beneficiário da pensão por morte.
Como já reiteradamente destacado, não poderá haver diferenciação
de procedimentos para o reconhecimento da união estável heteroafetiva e da união estável homoafetiva.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento no artigo 237, inciso I, do RITCEES,
acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, ratifico o conhecimento da presente consulta e VOTO para que sejam
respondidos aos seus questionamentos nos seguintes termos:
1) É possível a concessão de pensão por morte a companheiros de
união homoafetiva de servidor público, sendo desnecessária a previsão expressa na legislação do ente, em observância a decisão do
Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 4277/DF;
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2) Os requisitos para a concessão da pensão por morte a companheiro em união estável homoafetiva são os mesmos utilizados
para a concessão a companheiro em união estável heteroafetiva,
quais sejam, a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (art. 1.723, caput, do
Código Civil), devendo ser sopesadas as hipóteses de impedimentos e suspensão elencadas no Código Civil;
3) Não há obrigatoriedade de reconhecimento da união estável por
meio de ação judicial declaratória (justificação judicial). A utilização
de procedimento de justificação administrativa, por sua vez, depende do que dispõe a legislação de cada ente, destacando-se que não
pode haver diferenciação de procedimentos para o reconhecimento
da união estável heteroafetiva e da união estável homoafetiva.
Cientifique-se o consulente.
PARECER CONSULTA
RESOLVEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia trinta de agosto
de dois mil e dezesseis, à unanimidade, preliminarmente, conhecer
da Consulta e, no mérito, respondê-la nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, que encampou a OTC nº 12/2016 da SecexRecursos, nos seguintes termos:
É possível a concessão de pensão por morte a companheiros de
união homoafetiva de servidor público, sendo desnecessária a previsão expressa na legislação do ente, em observância a decisão do
Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 4277/DF;
Os requisitos para a concessão da pensão por morte a companheiro em união estável homoafetiva são os mesmos utilizados para
a concessão a companheiro em união estável heteroafetiva, quais
sejam, a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida
com o objetivo de constituição de família (art. 1.723, caput, do Código Civil), devendo ser sopesadas as hipóteses de impedimentos e
suspensão elencadas no Código Civil;
Não há obrigatoriedade de reconhecimento da união estável por
meio de ação judicial declaratória (justificação judicial). A utilização
de procedimento de justificação administrativa, por sua vez, depende do que dispõe a legislação de cada ente, destacando-se que não
pode haver diferenciação de procedimentos para o reconhecimento
da união estável heteroafetiva e da união estável homoafetiva.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, a senhora conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, e os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 30 de agosto de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
PARECER/CONSULTA TC-018/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-362/2016
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA
ASSUNTO - CONSULTA
CONSULENTE - ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA
EMENTA: POSSIBILIDADE DE AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
PROMOVER O DESCONTO DE VALOR DE PLANO DE SAÚDE,
FARMÁCIA E OUTROS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, DESDE QUE HAJA PREVISÃO EM
LEI - A PERMISSÃO DO BENEFICIÁRIO É CONDIÇÃO PARA A
CONSIGNAÇÃO - EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO INICIAL OU
MENSAL PARA O DESCONTO DEPENDE DA REGULAMENTAÇÃO LEGAL - HAVENDO PREVISÃO LEGAL, MAS INEXISTINDO
A REGULAMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSIGNAÇÃO
EM FOLHA DE PAGAMENTO, A AUTORIZAÇÃO INICIAL PARA
A CONSIGNAÇÃO DADA PELO BENEFICIÁRIO SE PERPETUA
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ATÉ QUE ELE A REVOGUE - AS DESPESAS QUE DECORRAM DE
DESCONTO FACULTATIVO AUTORIZADO PELO SERVIDOR EM
FOLHA DE PAGAMENTO TEM COMO MARGEM DE CONSIGNAÇÃO O PERCENTUAL MÁXIMO DE 35% (TRINTA E CINCO POR
CENTO), SENDO 5% (CINCO POR CENTO) EXCLUSIVAMENTE
PARA DESPESAS COM OPERAÇÕES DE CARTÕES DE CRÉDITO, OBSERVADA CONJUNTAMENTE SEMPRE O QUE DISPÕE
A LEGISLAÇÃO LOCAL, A QUAL NÃO PODERÁ FIXAR LIMITE
ACIMA DO ESTABELECIDO NA PRESENTE CONSULTA.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-362/2016,
em que o diretor presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra Sr. Alexandre Camilo Fernandes Viana
formula consulta a este Tribunal questionando o seguinte:
(i) Autarquia Previdenciária pode promover o desconto de valor de
plano de saúde, farmácia e outros na folha de pagamento?
(ii) Na hipótese de ser possível, é exigível autorização mensal para
desconto de tais rubricas ou é suficiente a autorização inicial tanto nas hipóteses de valores fixos quanto nas hipóteses de valores
variáveis?
(iii) A despesa do usuário com plano de saúde, farmácia, e outros
por ele contratado deve respeitar a margem consignável de 30%
ou tal despesa não obedece este percentual previamente estabelecido?
Considerando que é da competência deste Tribunal decidir sobre
consulta que lhe seja formulada na forma estabelecida pelo Regimento Interno, conforme artigo 1º, inciso XXIV, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012:
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Tratam-se os autos de CONSULTA apresentada pelo Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Serra – IPS, por
meio da qual questionam a esta Corte de Contas:
(i) Autarquia Previdenciária pode promover o desconto de valor de
plano de saúde, farmácia e outros na folha de pagamento?
(ii) Na hipótese de ser possível, é exigível autorização mensal para
desconto de tais rubricas ou é suficiente a autorização inicial tanto nas hipóteses de valores fixos quanto nas hipóteses de valores
variáveis?
(iii) A despesa do usuário com plano de saúde, farmácia, e outros
por ele contratado deve respeitar a margem consignável de 30%
ou tal despesa não obedece este percentual previamente estabelecido?
Por meio da Orientação Técnica de Consulta n.º 5/2016 (fls.
13/16), a área técnica analisou os requisitos de admissibilidade da
consulta, opinando pelo seu conhecimento, uma vez que subscrita
por parte legítima, trata de matéria de competência desta Corte
de Contas, não se refere a caso concreto e está instruída com parecer do órgão de assistência jurídica da autoridade consulente,
preenchendo as exigências do art. 122 da Lei Complementar n.º
621/2012.
Por meio do despacho de fls. 18, conheci da representação e determinei o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Jurisprudência
e Súmula para informar se existiam prejulgados ou deliberações
sobre a questão.
No Estudo Técnico de Jurisprudência n.º 5/2016 (fls. 19/20),
o NJS destacou que, em pesquisa ao banco de dados desta Corte,
restou certificado que o Parecer Consulta TC 043/2004 responde
parcialmente os questionamentos apresentados nesta consulta.
Verbis:
CONCLUSÃO
Com base no exposto, opinamos para que, no mérito, a presente
consulta seja respondida no sentido da possibilidade de se firmar
contrato com instituição privada para o estabelecimento de
assistência médica, laboratorial, odontológica, ambulatorial
e hospitalar para os servidores dos poderes legislativos municipais, sendo tal feito primeiramente pautado na Magna Carta
que elenca em seu artigo 6º, dentre os direitos sociais, o direito
à saúde, devendo, para se constituir validamente, estar respaldado na legislação municipal. A respeito da concessão de auxílio
para custeio de assistência à saúde consideramos possível, desde que observadas as limitações estabelecidas pelo orçamento do
município e devida previsão no mesmo. Destaca-se, mais uma vez,
a impossibilidade de se utilizar recursos provenientes do sistema de
previdência próprio dos servidores para a cobertura dos gastos com
a assistência privada à saúde sobre a qual versa a presente consulta. Ressalta-se, ainda, que a parte do custeio por tal serviço, que
ficará a cargo dos servidores municipais, deverá enquadrar-se no
percentual máximo previsto em lei para as consignações em
folha de pagamento, além de observar os demais condicionantes
anteriormente apresentados que deverão servir como norte para a
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concessão do benefício ora discutido. Esse é o nosso entendimento.
Encaminhado a SecexRecursos para instrução, por meio da Instrução Técnica de Consulta n.º 00012/2016-1 (fls. 22/32),
opinou, nos seguintes termos, quanto ao mérito:
(i) Autarquia previdenciária pode promover o desconto de valor de
plano de saúde, farmácia e outros na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, desde que haja previsão em Lei;
(ii) A permissão do beneficiário é condição para a consignação.
No entanto, a exigência de autorização inicial ou mensal para o
desconto vai depender da regulamentação dada pela Lei. Havendo
previsão legal, mas inexistindo a regulamentação do procedimento
de consignação em folha de pagamento, a autorização inicial para
a consignação dada pelo beneficiário se perpetua até que ele a
revogue;
(iii) A margem consignável de desconto em folha de pagamento do
servidor deve observar os limites impostos pela norma que regula
a matéria, sendo válido o registro de que, segundo o entendimento
do STJ, nenhuma norma poderá permitir desconto superior a 30%
do salário/benefício, uma vez que a remuneração tem caráter alimentar, garantindo-se que o aposentado/pensionista e sua família
possam ter sempre disponível uma verba auxiliar de alimentação.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer de fls.
36/37, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
acompanhou a manifestação técnica.
É o relatório.
Analisando os questionamentos propostos, corroboro com o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas.
Quanto ao primeiro questionamento – se a autarquia pode promover descontos de plano de saúde, farmácia e outros na folha de
pagamento –, há de se destacar, inicialmente, que o Estatuto dos
Servidores Públicos de Serra – Lei Municipal n.º 2360/2001, em seu
artigo 127, §1º, permite a consignação na folha de pagamento do
servidor em favor de terceiro. Vejamos:
Art. 127 Salvo imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.
§ 1º Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação
em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.
Nas esferas estadual e federal, os estatutos correspondentes também trazem norma correlata, respectivamente, nos artigos 74 da
Lei Complementar n.º 46/94 e 45 da Lei n.º 8.112/90.
Em relação às consignações, é importante observar a existência de
duas espécies, quais sejam, as compulsórias e as facultativas. No
caso das consignações compulsórias, os descontos se operam por
força de lei ou de determinações emanadas em mandados judiciais.
Já no caso das consignações facultativas, as consignações são realizadas, a critério da Administração, por acordo entre o servidor e
o terceiro.
Conclui-se, portanto, que, no contexto questionado pela Autarquia,
existindo lei que autorize a realização da consignação, não há impedimento legal para que sejam promovidos descontos de valor de
plano de saúde, farmácia e outros na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. É necessário, ainda, que haja uma regulamentação do procedimento pelo Instituto, que normatizará, dentre
outros pontos, (i) que consignações facultativas são permitidas;
(ii) quais os requisitos para o credenciamento dos consignatários;
(iii) quais os limites para o total das consignações facultativas, bem
como para o somatório das consignações compulsórias e facultativas (margem consignável) e (iv) as hipóteses de cancelamento das
consignações facultativas.
Quanto ao segundo questionamento – necessidade de autorização
mensal para efetivação de descontos fixos ou variáveis –, há de
se fixar como pré-requisito básico para a efetivação de descontos
facultativos a autorização do servidor, como previsto no art. 127,
§1º, da Lei Municipal n.º 2360/2001.
A definição acerca da necessidade de que o servidor autorize mensalmente ou apenas quando credenciar o desconto junto à Administração, independente de os descontos se realizarem de forma
sucessiva e periódica, ainda que de valores variáveis, dependerá da
regulamentação a ser procedida pela autarquia.
Havendo previsão legal, mas inexistindo a regulamentação do procedimento de consignação em folha de pagamento, entende-se que
a autorização inicial para a consignação, dada pelo servidor/aposentado/pensionista se perpetua até que ele a revogue.
Quanto ao último questionamento – se a despesa do beneficiário
com plano de saúde, farmácia e outros por ele contratado deve
respeitar a margem consignável de 30% (trinta por cento) –, há
de se destacar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça acerca do tema.
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Entende o E. STJ, com o fim de preservar o caráter alimentar e em
observância ao princípio da razoabilidade, que os descontos devem
ser limitados a 30% (trinta por cento). Vale colacionar alguns arestos que ilustrem a manifestação esposada:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE
30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No tocante aos empréstimos consignados em folha de pagamento, a Segunda Seção desta col. Corte Superior, na assentada do
dia 8 de junho de 2005, julgando o Recurso Especial nº 728.563/
RS, da relatoria do em. Min. Aldir Passarinho Junior, pacificou o
entendimento de que a autorização para o desconto na folha
de pagamento de prestação de empréstimo contratado não
constitui cláusula abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a obtenção do crédito com condições mais
vantajosas, de modo que inadmitida sua supressão por vontade unilateral do devedor.
2. Essa orientação vem sendo seguida por ambas as Turmas
componentes da Segunda Seção, entendendo-se, todavia,
que os descontos contratados devem observar o limite de
30% da remuneração bruta, subtraídos o Imposto de Renda
e os descontos previdenciários.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no
AREsp 66002/RS; Rel. Min. Raul Araújo; Órgão Julgador – Quarta
Turma; Julgado em 21/08/2014; Publicação DJe 24/09/2014)
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EMPRÉSTIMO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/CONSIGNADO. LIMITE DE
30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NÃO COLIDENTE COM NORMA ESTADUAL.
1. Nota-se que o decisum vergastado, ao estabelecer o limite
de desconto consignado em 70% do valor bruto do vencimento do recorrente, destoa da orientação do STJ no sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do servidor público.
2. Impende salientar que não incide a Súmula 280/STF no caso
em tela, haja vista que a limitação dos descontos em folha é estabelecida com base em legislação federal - Leis 10.820/2003 e
8.112/1990 - que não testilham com a normatização estadual. Nesse sentido: REsp 1169334/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 23.8.2011, DJe 29.9.2011.
3. Recurso Especial provido. (STJ – REsp 1507718/RS; Rel. Min.
Herman Benjamin; Órgão Julgador – Segunda Turma; Julgado em
21/05/2015; Publicação DJe 01/06/2015)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM FOLHA. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a decisão embargada. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Toda a normatização que tem pertinência ao caso, vigente por
ocasião da pactuação firmada entre as partes, isto é, os artigos
8º do Decreto 6.386/2008; 2º, § 2º, I, da Lei 10.820/2003 e 45,
parágrafo único, da Lei 8.112/90 estabelecem que a soma dos descontos em folha de pagamento referentes ao pagamento de prestações de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil, não poderão exceder a 30% (trinta por cento) da
remuneração do trabalhador. Com efeito, é descabida a pretensão
de que os descontos se limitem a 30% renda líquida da recorrente.
3. “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que
eventuais descontos em folha de pagamento, relativos a empréstimos consignados tomados por servidor público, estão
limitados a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração”. (AgRg no RMS 29.988/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 20/06/2014)
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a
que se nega provimento. (STJ – EDcl no REsp 1201838/RS; Rel.
Min. Luis Felipe Salomão; Órgão Julgador – Quarta Turma; Julgado
em 18/08/2015; Publicação DJe 25/08/2015)
Portanto, os descontos a serem realizados pela autarquia devem
observar os limites impostos pela norma que regula a matéria, incidindo até o máximo de 30% (trinta por cento) do salário/benefício,
garantindo, assim, que o beneficiário e sua família tenham acesso
direto à parte da verba alimentar.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento no artigo 237, inciso I, do RITCEES,
acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, ratifico o conhecimento da presente consulta e VOTO para que sejam
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respondidos aos seus questionamentos nos seguintes termos:
1) Autarquia previdenciária pode promover o desconto de valor de
plano de saúde, farmácia e outros na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, desde que haja previsão em Lei;
2) A permissão do beneficiário é condição para a consignação. No
entanto, a exigência de autorização inicial ou mensal para o desconto depende da regulamentação dada pela Lei. Havendo previsão
legal, mas inexistindo a regulamentação do procedimento de consignação em folha de pagamento, a autorização inicial para a consignação dada pelo beneficiário se perpetua até que ele a revogue;
3) A margem consignável de desconto em folha de pagamento do
servidor deve observar os limites impostos pela norma que regula
a matéria, sendo válido o registro de que, segundo o entendimento
do STJ, nenhuma norma poderá permitir desconto superior a 30%
do salário/benefício, uma vez que a remuneração tem caráter alimentar, garantindo-se que o aposentado/pensionista e sua família
possam ter sempre disponível uma verba auxiliar de alimentação.
Cientifique-se o consulente.
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Consulta formulada pelo Presidente do Instituto
de Previdência de Serra, Sr. Alexandre Camilo Fernandes Viana,
solicitando posicionamento desta Corte de Contas a respeito da seguinte questão:
(i) Autarquia Previdenciária pode promover o desconto de valor de
plano de saúde, farmácia e outros na folha de pagamento?
(ii) Na hipótese de ser possível, é exigível autorização mensal para
desconto de tais rubricas ou é suficiente a autorização inicial tanto nas hipóteses de valores fixos quanto nas hipóteses de valores
variáveis?
(iii) A despesa do usuário com plano de saúde, farmácia, e outros
por ele contratado deve respeitar a margem consignável de 30%
ou tal despesa não obedece este percentual previamente estabelecido?
Em sessão realizada em 30/08/2016, a relatora destes autos, Cons.
Substituta Márcia Jaccoud Freitas, proferiu voto acompanhando à
área técnica e o Ministério Público de Contas, decidindo fosse respondida a consulta nos seguintes termos:
1) Autarquia previdenciária pode promover o desconto de valor de
plano de saúde, farmácia e outros na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, desde que haja previsão em Lei;
2) A permissão do beneficiário é condição para a consignação. No
entanto, a exigência de autorização inicial ou mensal para o desconto depende da regulamentação dada pela Lei. Havendo previsão
legal, mas inexistindo a regulamentação do procedimento de consignação em folha de pagamento, a autorização inicial para a consignação dada pelo beneficiário se perpetua até que ele a revogue;
3) A margem consignável de desconto em folha de pagamento do
servidor deve observar os limites impostos pela norma que regula
a matéria, sendo válido o registro de que, segundo o entendimento
do STJ, nenhuma norma poderá permitir desconto superior a 30%
do salário/benefício, uma vez que a remuneração tem caráter alimentar, garantindo-se que o aposentado/pensionista e sua família
possam ter sempre disponível uma verba auxiliar de alimentação.
Para conhecer melhor o tema e me posicionar acerca da questão,
solicitei vista dos autos para apresentar meu entendimento.
É o Relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, importante destacar que no tocante a resposta dos
itens 1 e 2 da presente consulta, acompanho integralmente o posicionamento firmado no voto da Conselheira Relatora pelos razões
jurídicas já apresentadas. Contudo, acerca da resposta ao item 3,
que se refere ao limite máximo da margem consignável para fins
de desconto em folha de pagamento, relevante tecer algumas considerações.
O entendimento do voto relator estabelece que nenhuma norma
poderá permitir desconto superior a 30% do salário ou benefício
previdenciário, ou seja, estabelece que a margem consignável de
desconto em folha de pagamento do servidor ou pensionista possui
limite máximo de 30%, segundo o Superior Tribunal de Justiça.
Ocorre que, os precedentes firmados por aquela Colenda Corte colecionados no voto relatado nos presentes autos, foram todos julgados pelo STJ fundados na referência legislativa consoante dispunha
a Lei 10.820/03, que regula a matéria, entretanto hodiernamente
com nova redação dada pela Lei 13.172/2015.
Tal observação se mostra relevante, pois a alteração legislativa
acerca do assunto majorou a margem de consignação permitida
para desconto em folha de pagamento, passando de 30% para
35%, sendo 5% exclusivamente para descontos relativos às ope-
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rações com cartões de crédito. Vejamos a redação do parágrafo
primeiro do art. 1º da Lei 10820/2003 dada pela Lei 13.172/2015:
Art. 1º Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o
desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil
concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.
§ 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir
sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de
crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta
e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados
exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão
de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão
de crédito.
§ 2º O regulamento disporá sobre os limites de valor do empréstimo, da prestação consignável para os fins do caput e do comprometimento das verbas rescisórias para os fins do § 1º deste artigo.
§ 3º Os empregados de que trata o caput poderão solicitar o bloqueio, a qualquer tempo, de novos descontos.
§ 4º O disposto no § 3º não se aplica aos descontos autorizados em
data anterior à da solicitação do bloqueio. (negrito e grifo nosso)
Nesse contexto, imprescindível essa correção haja vista que os precedentes do STJ citados se referem a caso concreto ocorrido sob
a égide da Lei Anterior, a saber: Lei 10.820/03 antes de alteração
legislativa realizada por força da Lei 13.172/2015. Portanto, usada
como referência legislativa na elaboração daquela decisão, conforme se denota de informações contidas abaixo da ementa dos votos,
divulgados no endereço eletrônico daquela Corte.
Como a Lei 13.172/2015, é uma legislação muito recente, com
entrada em vigor neste ano, não foi possível localizar precedente
nas Cortes Superiores que determinassem sua aplicação.
De qualquer sorte, vale destacar que a presente Consulta visa responder o limite máximo permitido para desconto em folha de pagamento via consignação direta em folha, sendo assim, estamos a
fixar limite máximo em que essa margem seria passível de consignação, contudo deva ser observada o que diz a legislação local, que
pode fixar um limite inferior.
A título de reflexão, o Estado do Espírito Santo que também é destinatário dessa Consulta, logo, também vai ser atingida por esse
comando normativo, tem previsão de margem consignável de 30%
para os descontos facultativos.
Nesse contexto, deverá ser observada a legislação local nos casos
dos servidores estaduais, que somente poderá ter essa margem
ampliada para o limite máximo definido aqui nesta consulta, mediante a alteração do seu decreto regulamentar que fixa o percentual do desconto autorizado em lei.
DISPOSITIVO
Deste modo, pelos fundamentos jurídicos lançados no presente
voto, acolhendo parcialmente o voto da Conselheira Relatora, bem
como a manifestação da Área Técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO no sentido de que as despesas que decorram de
desconto facultativo autorizado pelo servidor em folha de pagamento tenham como margem de consignação o percentual máximo
de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) exclusivamente para despesas com operações de cartões de crédito,
observada conjuntamente sempre o que dispõe a legislação local,
a qual não poderá fixar limite acima do estabelecido na presente
consulta.
PARECER CONSULTA
RESOLVEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte de
setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, preliminarmente, conhecer da Consulta e, no mérito, respondê-la nos termos do
voto da relatora, conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, que encampou o voto-vista do conselheiro Domingos Augusto
Taufner quanto ao item 3, nos seguintes termos:
1) Autarquia previdenciária pode promover o desconto de valor de
plano de saúde, farmácia e outros na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, desde que haja previsão em Lei;
2) A permissão do beneficiário é condição para a consignação. No
entanto, a exigência de autorização inicial ou mensal para o desconto depende da regulamentação dada pela Lei. Havendo previsão
legal, mas inexistindo a regulamentação do procedimento de consignação em folha de pagamento, a autorização inicial para a con-
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signação dada pelo beneficiário se perpetua até que ele a revogue;
3) As despesas que decorram de desconto facultativo autorizado
pelo servidor em folha de pagamento devem ter como margem de
consignação o percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) exclusivamente para despesas com
operações de cartões de crédito, observada conjuntamente sempre
o que dispõe a legislação local, a qual não poderá fixar limite acima
do estabelecido na presente consulta.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, a senhora conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, e os senhores conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner,
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral do
Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC- 404/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3410/2007 (APENSOS TC-2879/2006, TC677/2007)
JURISDICIONADOS - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESPÍRITO
SANTO – FES E UNIDADES GESTORAS VINCULADAS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - ANSELMO TOZI, ELIZABETH GOMES GOBBI
VERZOLA, SÔNIA MARIA DALMOLIM DE SOUZA, RENATO CARLOS
VIEIRA, INÁCIO COUTINHO, LUCIANA CEOLIN STEFANON, EGLE
MADEIRA CRISTÓVÃO, JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA, ANTÔNIO RIZZO M. DOS SANTOS, ALLAN JACQUESON BARBOSA LOBO,
MANOEL ALVES CATARINA, SÔNIA MARIA DEMÉTRIO ARAÚJO, INÊS
VENTURA SESSA, ALTANÔR LOBO DINIZ, ANA LÚCIA DUQUE BARBOSA, GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA, EXFARMA LTDA.-EPP, GERALDO A MENDES ONCONEW COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.,
HOSPAFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., BUTERI COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA., BIOSINTÉTICA FARMACÊUTICA LTDA. E
PROSHOP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
ADVOGADOS - GERVÁSIO ANTUNES NETO (OAB-ES Nº 9170), ROGER NOLASCO CARDOSO (OAB-ES Nº 13762), LEONARDO RANGEL
GOBETTE (OAB-ES Nº 11037), BERNARDO ATEM FRANCISCHETTI
(OAB-RJ Nº 81517), JORGE NOGUEIRA PINTO (OAB-RJ Nº 79778),
FELIPE VIRGÍNIO CHAGAS (OAB-RJ Nº 112383), DOMICIANO NORONHA DE SÁ (OAB-RJ Nº 119022), GABRIELA DA SILVA SANTOS
(OAB-RJ Nº 123116), PEDRO NITZSCHE WILLEMSENS (OAB-RJ Nº
125971), THIAGO SIQUEIRA GONÇALVES (OAB-RJ Nº 154085),
RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARÃES (OAB-ES Nº 8544);
ROGÉRIO BRUM MATTOS (OAB-ES Nº 4206), ANTONIO AUGUSTO
ROSA GILBERTI (OAB-GO Nº 11703); ALESSANDRA SOUZA RAMOS
(OAB-SP Nº 138609), ANDRÉ BATISTA CORRÊA BARRETO (OAB-SP
Nº 221565), LUCIANA DIAS LESSA (OAB-ES Nº 183140), MARIA
IZABEL ARAÚJO DOS REIS (OAB-SP Nº 209656), MILTON GUIDO
MANZATO (OAB-SP Nº 146467), NATÁLIA GIMENES GRESENBERG
(OAB-SP Nº 272345), PATRÍCIA MILFONT GALENDE (OAB-SP Nº
269086), RICARDO CASSEANO DA SILVA (OAB-SP Nº 200280), FABRÍCIO MENDONÇA DE FARIA (OAB-GO Nº 22805), EDUARDO TAVEIRA PINHEIRO (OAB-GO Nº 121141), ANTONIO HENRIQUE JORwww.tce.es.gov.br
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GE DA CUNHA (OAB-GO Nº 27773) E CARLA VALENTE BRANDÃO
(OAB-GO Nº 13267)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2006 – 1) REGULAR COM QUITAÇÃO PARA UNIDADES VINCULADAS – 2) REGULAR COM RESSALVA PARA SECRETÁRIO
– 3) DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Este processo tem por objeto a Prestação de Contas Anual do Fundo
Estadual de Saúde do Espírito Santo – FES e unidades hospitalares
vinculadas, relativa ao exercício de 2006 tendo como agentes responsáveis o então Secretário Estadual de Saúde, Senhor Anselmo
Tozi, bem como os diretores das unidades vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde acima apontados.
Prestação de Contas
A prestação de contas foi preliminarmente analisada sob o aspecto técnico-contábil no Relatório Técnico-Contábil RTC 72/2009 (fls.
4743-4829).
Em função do Acórdão TC 117/2010, prolatado nos autos do Processo TC 2002/2008, foi emitida a Manifestação Técnica Preliminar
MTP 033/2011 (fls. 4831/4840) desconsiderando os indícios de irregularidades relativos a Bens Patrimoniais.
A Instrução Técnica Inicial ITI 373/2011 (fls. 4841-4872), sugeriu a citação dos ordenadores de despesas responsáveis quanto
aos demais pontos, o que foi acatado pelo Conselheiro Relator e
pelo Plenário desta Corte de Contas por meio da Decisão Preliminar TC-250/2011 (fls. 4891-4892).
Regularmente citados os responsáveis e apresentadas as justificativas e os documentos de defesa, foi elaborada a Instrução Contábil Conclusiva ICC 85/2012 (fls. 5125-5164), que concluiu pela
regularidade das contas sob o aspecto técnico-contábil, tanto do Fundo Estadual de Saúde quanto das unidades hospitalares
vinculadas, incluindo os seguintes hospitais: Hospital Infantil Alzir
Bernardino Alves (HIMABA), Hospital São Lucas (HSL) e Hospital
Dório Silva (HDS).
Cabe ressaltar, no entanto, que os relatórios de auditoria referentes a esses hospitais no exercício de 2006 foram posteriormente
desmembrados destes autos, formando-se então o processo TC
522/2010 - Hospital São Lucas; processo TC 523/2010 - Hospital
Dório Silva e processo TC 524/2010 - Hospital Infantil Alzir Bernardino Alves, que se encontravam em fase de elaboração de instrução
conclusiva, quando da elaboração da ITC 7736/2013.
A Instrução Contábil Conclusiva ICC 85/2012 (fls. 5125-5164)
concluiu pela regularidade das contas nos seguintes termos:
II DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NA
ITI 373/2011
1. UG 440901 - Fundo Estadual de Saúde
1. Crédito lançado no Razão Contábil sem correspondente
registro bancário
Gestor responsável: Sr. Anselmo Tozi
Base Legal: Lei Federal 4.320/64, Art. 89 c/c Art. 90
Resolução TC 182/02, Art. 105, III, inciso d, alterado pela resolução
TCEES nº217/2007
Foi apresentada Conciliação Bancária da Conta BANESTES, Ag. 076,
10.388.825 às folhas 51 a 60.
Feita sua análise, verificou-se a existência de um Crédito lançado
no Razão sem correspondente registro bancário, no valor de R$
214,20, referente à 440915-2006GR00001 emitida em 24/01/06.
Justificativas apresentadas (folhas de 5048 a 5077)
A esse respeito, foi apresentada à fl. 5049 a seguinte argumentação:
“Informamos que foi providenciado o estorno contábil do valor de
R$ 214,20 (duzentos e quatorze reais e vinte centavos) referente a 2006GR00001 de 24/01/2006 pela 2008NL02130, e a compensação financeira foi regularizada por meio das 2011NL01058,
2011NL01064, 2011NL01065 E 2011NL01066, por conta do saldo
inscrito em Restos a Pagar Processado e devido a empresa, conforme documentos em anexo.”
Análise das justificativas
Foi apresentada à fl. 5052 cópia da 2008NL02130 cujo histórico
informa o “ACERTO CONTABIL REF.2006GR00001,NÃO ACATADA
PELO BANCO E GLOSADA NOS PAGTO DA NF N 4696 E NF 4663
NO VALOR DE R$ 142,80 E DA NF 5269 NO VALOR DE 71,40 REF A
2006OB02719 E 2008OB00091.”
Seguem também às fls. 5056 a 5058 cópias das referidas
2011NL01058, 2011NL01064, 2011NL01065 e 2011NL01066.
Pela análise da documentação apresentada verifica-se terem sido
providenciados ajustes contábeis referentes à 2006GR00001, ficando saneada a irregularidade.
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2. Ausência de encaminhamento de Extratos Bancários
Gestor responsável: Sr. Anselmo Tozi
Base Legal: Lei Federal 4.320/64, Art. 89 c/c Art. 90
Resolução TC 182/02, Art. 105, III, inciso d, alterado pela resolução
TCEES nº217/2007
Foi solicitada na Análise Inicial de Conformidade Nº 013/2007 (fls.
4334 a 4340, Volume XXIX) a apresentação dos extratos correspondentes às contas de Depósitos Judiciais.
Tendo sido apresentados documentos às fls. de 4393 a 4420, permanecem sem os respectivos extratos as contas que se seguem:
Tabela 1
Justificativas apresentadas (folhas de 5048 a 5077)
Em resposta à citação foram encaminhadas cópias de extratos de
fls. 5060 a 5071.
Análise das justificativas
Analisando a documentação apresentada, verifica-se terem sido
apresentados os extratos bancários solicitados.
Portanto, tendo sido suprida a ausência documental, fica saneada
a irregularidade.
Cabe salientar que os extratos bancários referentes às contas 05
OP0051145 01145.05.010.17.005 (Paula Cassa e Ouros), de fls.
5063 a 5065, e 02 SJ0000453 MARIA M.CARLESSA, de fls. 5070 a
5071, ainda apresentam saldo de R$ 3.891,24 e R$ 811,28, respectivamente.
Assim, recomendamos que sejam atualizados os saldos contábeis
das referidas contas.
2. UG 440910 - Hospital Infantil Nª Sª da Glória
4.2.3 Ausência de Assinaturas e de Declaração de Regularidade emitida pelo CRC
Gestor responsável: Sra. Elizabeth Gomes Gobbi Verzola
Base Legal: Resolução TC 182/02, Arts. 101 e 102; Resolução
CFC 871/00;Resolução CRC 219/01
Embora tenha sido solicitado na Análise Inicial de Conformidade nº
013/2007 (fls. 4334 a 4340, Volume XXIX), verifica-se que não foi
suprida a ausência de Assinaturas de profissional legalmente habilitado, constando o número do seu registro no respectivo órgão de
classe, nos documentos e nas demonstrações que integram a prestação de contas anual do Hospital Infantil Nª Sª da Glória.
Não tendo sido assinadas as demonstrações, conseqüentemente
não consta do processo a Declaração de Regularidade emitida Pelo
Conselho Regional de Contabilidade.
Justificativas apresentadas (folhas de 4942 a 4944 e 4975
a 4978)
Às fls. 4976 e 4977 consta a seguinte informação:
“No que se refere à citação constante do item 4.2.3, informamos
que o CONTADOR RESPONSÁVEL pela elaboração da prestação
de contas relativa ao exercício de 2006 foi o Sr. JEREMIAS PEREIRA DE SOUZA, CRC nº 9.026/O.
Registramos nesta oportunidade que seguem ratificadas, pelo citado contador em conjunto com esse Gestor, todas as informações
contidas nos Demonstrativos Contábeis que integram a Prestação
de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de 2006, do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória.”
Análise das justificativas
Conforme justificativa, consta à fl. 4978 Certidão de Regularidade
Profissional em nome de Jeremias Pereira de Souza expedida pelo
Conselho Regional de Contabilidade do Espirito Santo com validade
até 30/06/2011.
Assim, tendo sido suprida a ausência documental e ainda ratificadas, às fls. 4975 a 4977, todas as informações contidas nos Demonstrativos Contábeis que integram a Prestação de Contas Anual
do Hospital Infantil Nª Sª da Glória referente ao exercício financeiro
de 2006 pelo Contador Responsável pelas mesmas, fica saneada
a irregularidade.
3. UG 440911 – Hospital Dr Dório Silva
4.3.3 Ausência de Declaração de Regularidade emitida pelo
CRC
Agente Responsável: Sra. Sônia Maria Dalmolim de Souza
Base Legal: Resolução TC 182/02, Art. 101
Resolução CFC 871/00
Resolução CRC 219/01
Embora tenha sido solicitada na Análise Inicial de Conformidade
nº 013/2007 (fls. 4334 a 4340, Volume XXIX), verifica-se que não
foi apresentada a declaração de regularidade para o exercício da
profissão contábil por parte do Contabilista que assina os documentos e demonstrações que integram a prestação de contas anual do
Hospital Dr Dório Silva emitida Pelo Conselho Regional de Contabilidade.
Justificativas apresentadas (folhas de 5041 a 5043)
À fl. 5041 consta a seguinte informação:
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“No que se refere à citação constante do item 4.3.3, informamos
que o CONTADOR RESPONSÁVEL pela elaboração da prestação
de contas relativa ao exercício de 2006 foi o Sr. ALBINO RABELLO
COSTA JUNIOR, CRC – ES nº 007737/P-5.”
Análise das justificativas
Conforme justificativa, consta à fl. 5043 Certidão de Regularidade
Profissional em nome de Albino Rabello Costa Junior expedida pelo
Conselho Regional de Contabilidade do Espirito Santo com validade
até 15/11/2011.
Assim, tendo sido suprida a ausência documental, fica saneada a
irregularidade.
4. UG 440912 – Hospital Adauto Botelho
3. Ausência de Declaração de Regularidade emitida pelo
CRC
Agente Responsável: Sr. Renato Carlos Vieira
Base Legal: Resolução TC 182/02, Art. 101;Resolução CFC
871/00;Resolução CRC 219/01
Embora tenha sido solicitada na Análise Inicial de Conformidade
nº 013/2007 (fls. 4334 a 4340, Volume XXIX), verifica-se que não
foi apresentada a declaração de regularidade para o exercício da
profissão contábil por parte do Contabilista que assina os documentos e demonstrações que integram a prestação de contas anual do
Hospital Adauto Botelho emitida Pelo Conselho Regional de Contabilidade.
Justificativas apresentadas (folhas de 4987 a 5034)
À fl. 4987 consta a seguinte informação:
“No que se refere à citação constante do item 4.4.3, informamos
que o CONTADOR RESPONSÁVEL pela elaboração e assinatura da
prestação de contas relativa ao exercício de 2006 foi o Sr. ANDERSON CALDEIRA DO COUTO, CRC – ES - nº. 011932/O-1.”
No entanto, às fls. 4988 e 4989 foi informado o seguinte:
“Ocorre que o Sr. Anderson Caldeira Couto ao assinar a prestação de contas esqueceu-se de anexar sua Declaração de Regularidade emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade. Logo, tal
lapso deve ser interpretado como vicio sanável.
Após constatar que o Sr. Anderson Caldeira Couto não mais
exerce suas atividades no HAB, que o mesmo deu baixa de sua
inscrição no CRC-ES e com intuito de reparar este erro formal, estamos ratificando os documentos e demonstrações que integram
a prestação de contas anual do Hospital Adauto Botelho, exercício
2006.”
Na intenção de sanar essa inconsistência, foi apresentada à fl. 4988
a seguinte argumentação:
“A Lei Complementar Nº 288/2004 que reorganiza a estrutura organizacional básica do IESP e dá outras providências, publicada no
DIO/ES EM 22/06/2004, reza que a Divisão de Contabilidade e
o Serviço de Contabilidade do IESP pertencem ao nível central da SESA.
A Lei Complementar nº 348/2005, que cria as Unidades Administrativas no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, mantém
centralizado o Núcleo de Contabilidade e Controle da SESA
na figura da Gerência do Fundo Estadual de Saúde – FES
(vide Art. 3 da Lei 348/2005).
Mesmo com a extinção do Instituto Estadual de Saúde pela lei complementar nº 407/2007 (Art. 25) a estrutura organizacional dos
Hospitais Públicos Estaduais da SESA permanecem as mesmas
constantes das respectivas Leis aprovadas para cada hospital...”
(grifo nosso)
Por fim, em nota explicativa à fl. 4992 foi informado que:
“Assim sendo, nos termos da Lei Complementar Nº 317/2005, o
atual chefe do Núcleo Especial de Contabilidade e Controle da SESA ratifica juntamente com o Diretor Geral do Hospital
Adauto Botelho, 2005 – 25/05/2011, os atos praticados pelo então Gerente de Administração e Finanças – HAB referentes à
prestação de contas do exercício 2006 da UG 440912 – Hospital Adauto Botelho/SESA..”
Análise das justificativas
Conforme argumentação apresentada, consta às fls. 4993 a 4995 a
ficha funcional do Servidor Tiago Sossai Rigo, ocupante do cargo de
Chefe de Núcleo Especial QCE-04 da SESA.
Consta também à fl. 4990 Certidão de Regularidade Profissional
em nome do Sr. Servidor Tiago Sossai Rigo expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espirito Santo com validade até
30/06/2011.
Assim, tendo o chefe do Núcleo Especial de Contabilidade e Controle da SESA ratificado, às fls. 4987 a 4992, os atos praticados
pelo então Gerente de Administração e Finanças do Hospital Adauto
Botelho referentes à prestação de contas do exercício financeiro de
2006 e tendo sido suprida a ausência documental, fica saneada a
irregularidade.
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5. UG 440913 – Centro de Reab. Física do Estado do ES
4. Ausência de Declaração de Regularidade emitida pelo
CRC
Agente Responsável: Sr. Inácio Coutinho
Base Legal: Resolução TC 182/02, Art. 101;Resolução CFC 871/00;
Resolução CRC 219/01
Embora tenha sido solicitada na Análise Inicial de Conformidade
nº 013/2007 (fls. 4334 a 4340, Volume XXIX), verifica-se que não
foi apresentada a declaração de regularidade para o exercício da
profissão contábil por parte do Contabilista que assina os documentos e demonstrações que integram a prestação de contas anual do
Centro de Reabilitação Física do Estado do ES emitida Pelo Conselho
Regional de Contabilidade.
Justificativas apresentadas (folhas de 4958 a 4960)
Às fls. 4958 e 4959 consta a seguinte informação:
“No que se refere à citação constante do item 4.5.3, informamos
que o CONTADOR RESPONSÁVEL pela elaboração da prestação
de contas relativa ao exercício de 2006 foi o Sr. MARCOS TADEU
CERQUEIRA, CRC nº 005847/O-3.”
Análise das justificativas
Conforme justificativa, consta à fl. 4960 Certidão de Regularidade Profissional em nome do Sr. Marcos Tadeu Cerqueira expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espirito Santo em
24/05/2011, certificando estar o mesmo “em dia com os pagamentos de anuidades inclusive do exercício de 2007 e em pleno direito
do exercício das atividades e prerrogativas da área contábil...”.
Assim, tendo sido suprida a ausência documental, fica saneada a
irregularidade.
6. UG 440914 – Hospital Antônio Bezerra de Farias
1. Ausência de encaminhamento de Extratos Bancários
Agente Responsável: Sra. Luciana Ceolin Stefanon
Base Legal:Lei 4.320/64, art. 89 c/c art 90; Resolução TC 182/02,
art. 105, III, inciso d, alterado pela Resolução TCEES nº217/2007
Embora se verifique em consulta ao SIAFEM (>DETACONTA) o registro contábil de saldo no valor de R$ 2.015,44 para a Conta Banestes, Ag. 1015, nº 9.836.578, não constam do presente processo
os Extratos/Conciliações Bancários da mesma.
Já tendo sido os mesmos solicitados quando da Análise Inicial de
Conformidade foram apresentadas justificativas, às fls. 4422 e
4423, informando que foram solicitados ao Banestes os extratos
bancários de toda a movimentação da referida conta.
Por fim, diante da ausência de documentos adicionais, não nos foi
possível fazer a verificação do saldo contábil existente no valor de
R$ 2.015,44.
Justificativas apresentadas (folhas de 4946, 4947 e 4949 a
4951)
Nessa fase de justificativa foram juntados novos documentos às fls.
4949 a 4951.
Análise das justificativas
A documentação apresentada consiste do seguinte:
cópia de extrato bancário da conta bancária Banestes, ag. 076, nº
9.541.640, pertencente ao Fundo Estadual de Saúde, referente ao
mês de abri/2008 cujo saldo é de R$ 2.015,44;
Cópia da Ordem Bancária nº 2008OB00720 de “TRANSFERENCIA
DO SALDO CONTABIL INDEVIDO UMA VEZ PERTENCER A CONTA
DE IRRF DA UG EXTINTA 440214, TRANSF. PARA O UG 440901.”;
Conciliação bancária da conta bancária Banestes, ag. 076, nº
9.541.640, pertencente ao Fundo Estadual de Saúde.
Pela análise da documentação apresentada, verifica-se que o saldo
contábil de R$ 2.015,44 foi transferido no exercício de 2008 da
conta Banestes, Ag. 1015, nº 9.836.578 para a conta Banestes, ag.
076, nº 9.541.640 na UG do Fundo Estadual de Saúde, conforme
extrato/conciliação de fls. 4949 e 4951, ajustando assim os registros contábeis de ambas.
Diante do exposto, fica saneada a irregularidade.
Ausência de Assinaturas e de Declaração de Regularidade
emitida pelo CRC
Agente Responsável: Sra. Luciana Ceolin Stefanon
Base Legal: Resolução TC 182/02, arts. 101 e 102; Resolução CFC
871/00 e Resolução CRC 219/01
Embora tenha sido solicitado na Análise Inicial de Conformidade
nº 013/2007 (fls. 4334 a 4340, Volume XXIX), verifica-se que não
foi suprida a ausência de Assinaturas de profissional legalmente
habilitado, constando o número do seu registro no respectivo órgão
de classe, nos documentos e nas demonstrações que integram a
prestação de contas anual do Hospital Antônio Bezerra de Farias.
Não tendo sido assinadas as demonstrações, conseqüentemente
não consta do processo a Declaração de Regularidade emitida Pelo
Conselho Regional de Contabilidade.
Justificativas apresentadas (folhas de 4946 a 4948)
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Às fls. 4946 e 4948 consta a seguinte informação:
“No que se refere à citação constante do item 4.6.4, informamos
que o CONTADOR RESPONSÁVEL pela elaboração da prestação
de contas relativa ao exercício de 2006 foi o Sr. TIAGO SOSSAI
RIGO, CRC nº 13.678/O-3.
Registramos nesta oportunidade que seguem ratificadas, pelo citado contador em conjunto com esse Gestor, todas as informações
contidas nos Demonstrativos Contábeis que integram a Prestação
de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de 2006...”
Análise das justificativas
Conforme justificativa, consta à fl. 4948 Certidão de Regularidade
Profissional em nome de Tiago Sossai Rigo expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espirito Santo com validade até
24/05/2007.
Assim, tendo sido suprida a ausência documental e ainda ratificadas, às fls. 4946 e 4947, todas as informações contidas nos Demonstrativos Contábeis que integram a Prestação de Contas Anual
do Hospital Antônio Bezerra de Farias referente ao exercício financeiro de 2006 pelo Contador Responsável pelas mesmas, fica saneada a irregularidade.
7. UG 440915 – Hospital São Lucas
5. Ausência de Assinaturas e de Declaração de Regularidade emitida pelo CRC
Agente Responsável: Sra. Egle Madeira Cristóvão
Base Legal: Resolução TC 182/02, arts. 101 e 102; Resolução CFC
871/00 e Resolução CRC 219/01
Embora tenha sido solicitado na Análise Inicial de Conformidade
nº 013/2007 (fls. 4334 a 4340, Volume XXIX), verifica-se que não
foi suprida a ausência de Assinaturas de profissional legalmente
habilitado, constando o número do seu registro no respectivo órgão
de classe, nos documentos e nas demonstrações que integram a
prestação de contas anual do Hospital São Lucas.
Não tendo sido assinadas as demonstrações, conseqüentemente
não consta do processo a Declaração de Regularidade emitida Pelo
Conselho Regional de Contabilidade.
Justificativas apresentadas (folhas de 4937)
Tendo sido citada a Sra. Egle Madeira Cristóvão pelo Termo de Citação nº 398/2011 (fl. 4913) veio a mesma, à fl. 4937 esclarecer que
não pôde apresentar justificativas, uma vez que esteve à frente do
Hospital São Lucas somente até o dia 06/02/2006, tendo assumido
a Direção Geral do mesmo o Sr. Enrielton Chaves, se mantendo no
cargo até o encerramento do exercício financeiro.
Análise das justificativas
À exceção da UG do Fundo Estadual de Saúde, foi verifica em todas
as suas Unidades a ele Vinculadas a mesma inconsistência relativa
à ausência de assinatura na Prestação de Contas Anual por profissional legalmente habilitado e em dia com suas obrigações perante
o Conselho Regional de contabilidade.
Na justificativa ao item 4.4.3 foi demonstrado que, mesmo após a
extinção do IESP o Núcleo de Contabilidade e Controle da SESA se
mantém centralizado na figura da Gerência do Fundo Estadual de
Saúde – FES, conforme art. 33 da Lei Complementar nº 317/2004,
que segue reproduzido:
“Art. 33. O Núcleo de Contabilidade e Controle tem por finalidade a execução das atividades relativas à classificação contábil, aos
registros contábeis, orçamentários e financeiros das operações
realizadas pela SESA, assim como à análise e ao controle de
Prestações de Contas de qualquer natureza, que envolvam
pagamentos e obrigações sob a responsabilidade do FES.”
(grifo nosso)
Em função dessa atribuição, o Sr. Tiago Sossai Rigo, chefe do Núcleo
Especial de Contabilidade e Controle da SESA, CRC-ES 13.678/O-3,
estando em dia com suas obrigações perante o Conselho Regional
de Contabilidade, conforme Certidões de fls. 4948, 4985, 5122,
5039, 5074, 5077, ratificou as demonstrações contábeis das seguintes unidades, devido à inexistência de profissional legalmente
habilitado em seus quadros de servidores:
Hospital Adauto Botelho
Hospital Antônio Bezerra de Farias
Colônia Pedro Fontes
Hospital Santa Rita de Cássia
Hospital João dos Santos Neves
Superintendência Regional de São Mateus
Superintendência Regional de Vitória
Semelhante é a situação do Hospital São Lucas, cujos Demonstrativos que compõem sua Prestação de Contas Anual encontram-se
às fls. de 2842 a 3007, estando assinadas pelo Diretor Geral à
época, Sr. Danilo Sérgio Rosestolato em conjunto com o Gerente
da Unidade de Trabalho “A” de Finanças e Suprimentos, Sr. Alexandre Erlaches Cerqueira, subordinado ao chefe do Núcleo Especial
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de Contabilidade e Controle da SESA, Tiago Sossai Rigo, CRC-ES
13.678/O-3.
Assim, depreende-se que os Demonstrativos que integram a Prestação de Contas Anual do Hospital São Lucas foram elaboradas sob
a supervisão de um profissional legalmente habilitado e regular
com suas obrigações profissionais, restando saneada a irregularidade.
8. 440916 – Hospital e Maternidade Silvio Avidos
6. Ausência de Declaração de Regularidade emitida pelo
CRC
Agente Responsável: Dr. José Francisco Almeida Vieira
Base Legal: Resolução TC 182/02, art. 101; Resolução CFC 871/00
e Resolução CRC 219/01
Embora tenha sido solicitada na Análise Inicial de Conformidade
nº 013/2007 (fls. 4334 a 4340, Volume XXIX), verifica-se que não
foi apresentada a declaração de regularidade para o exercício da
profissão contábil por parte do Contabilista que assina os documentos e demonstrações que integram a prestação de contas anual do
Hospital e Maternidade Silvio Avidos emitida Pelo Conselho Regional
de Contabilidade.
Justificativas apresentadas (folhas de 5092 a 5094)
À fl. 5093 consta a seguinte informação:
“No que se refere à citação constante do item 4.8.3, informamos
que a CONTADORA RESPONSÁVEL pela elaboração da prestação
de contas relativa ao exercício de 2006 foi a Srª. CELMA PORTUGAL MARCELINO, CRC–ES, nº 005576/P-9.”
Análise das justificativa
Conforme justificativa, consta à fl. 5094 Certidão de Regularidade
Profissional em nome Celma Portugal Marcelino expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espirito Santo com validade até
31/07/2011.
Assim, tendo sido suprida a ausência documental, fica saneada a
irregularidade.
9. UG 440917 – Hospital Dr Roberto Arnizaut Silvares
7. Ausência de Assinaturas e de Declaração de Regularidade emitida pelo CRC
Agente Responsável: Sr. Allan Jacqueson Barbosa Lobo
Base Legal: Resolução TC 182/02, arts. 101 e 102; Resolução CFC
871/00 e Resolução CRC 219/01
Embora tenha sido solicitado na Análise Inicial de Conformidade
nº 013/2007 (fls. 4334 a 4340, Volume XXIX), verifica-se que não
foi suprida a ausência de Assinaturas de profissional legalmente
habilitado, constando o número do seu registro no respectivo órgão
de classe, nos documentos e nas demonstrações que integram a
prestação de contas anual do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares.
Não tendo sido assinadas as demonstrações, conseqüentemente
não consta do processo a Declaração de Regularidade emitida Pelo
Conselho Regional de Contabilidade.
Justificativas apresentadas (folhas de 5082 a 5084)
Às fls. 5082 e 5083 consta a seguinte informação:
“No que se refere à citação constante do item 4.9.3, informamos
que o CONTADOR RESPONSÁVEL pela elaboração da prestação
de contas relativa ao exercício de 2006 foi o Sr. JEREMIAS PEREIRA DE SOUZA, CRC-ES, Nº 9.026/O-8.
Análise das justificativas
Conforme justificativa, consta à fl. 5083 Certidão de Regularidade
Profissional em nome do Sr. Jeremias Pereira de Souza expedida
pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espirito Santo com validade até 30/06/2011.
Assim, tendo sido suprida a ausência documental e ainda ratificadas as informações, às fls. 4975 a 4977, fica saneada a irregularidade.
10. UG 440918 – Centro de Atendimento Psiq. Dr. Arist. Alexandre Campos
8. Ausência de Assinaturas e de Declaração de Regularidade emitida pelo CRC
Agente Responsável: Sr. Antônio Rizzo M. dos Santos
Base Legal: Resolução TC 182/02, arts. 101 e 102; Resolução CFC
871/00 e Resolução CRC 219/01
Embora tenha sido solicitado na Análise Inicial de Conformidade
nº 013/2007 (fls. 4334 a 4340, Volume XXIX), verifica-se que não
foi suprida a ausência de Assinaturas de profissional legalmente
habilitado, constando o número do seu registro no respectivo órgão
de classe, nos documentos e nas demonstrações que integram a
prestação de contas anual do Centro de Atendimento Psiq. Dr. Arist.
Alexandre Campos.
Não tendo sido assinadas as demonstrações, conseqüentemente
não consta do processo a Declaração de Regularidade emitida Pelo
Conselho Regional de Contabilidade.
Justificativas apresentadas (folhas de 5117 a 5119)
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À fl. 5118 consta a seguinte informação:
“No que se refere à citação constante do item 4.10.3, informamos
que o CONTADOR RESPONSÁVEL pela elaboração da prestação
de contas relativa ao exercício de 2006 foi o Sr. JEREMIAS PEREIRA DE SOUZA, CRC nº 9.026/O.
Registramos nesta oportunidade que seguem ratificadas, pelo citado contador em conjunto com esse Gestor, todas as informações
contidas nos Demonstrativos Contábeis que integram a Prestação
de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de 2006...”
Análise das justificativas
Conforme justificativa, consta à fl. 5119 Certidão de Regularidade
Profissional em nome do Sr. Jeremias Pereira de Souza expedida
pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espirito Santo com validade até 24/03/2012.
Assim, tendo sido suprida a ausência documental e ainda ratificadas, às fls. 5117 e 5118, todas as informações contidas nos Demonstrativos Contábeis que integram a Prestação de Contas Anual
do Centro de Atendimento Psiq. Dr. Arist. Alexandre Campos referente ao exercício financeiro de 2006 pelo Contador Responsável
pelas mesmas, fica saneada a irregularidade.
11. UG 440919 – Colônia Pedro Fontes
2. Ausência de Assinaturas e de Declaração de Regularidade emitida pelo CRC
Agente Responsável: Dr. Manoel Alves Catarina
Base Legal: Resolução TC 182/02, arts. 101 e 102, Resolução CFC
871/00 e Resolução CRC 219/01
Embora tenha sido solicitado na Análise Inicial de Conformidade
nº 013/2007 (fls. 4334 a 4340, Volume XXIX), verifica-se que não
foi suprida a ausência de Assinaturas de profissional legalmente
habilitado, constando o número do seu registro no respectivo órgão
de classe, nos documentos e nas demonstrações que integram a
prestação de contas anual da Colônia Pedro Fontes.
Não tendo sido assinadas as demonstrações, conseqüentemente
não consta do processo a Declaração de Regularidade emitida Pelo
Conselho Regional de Contabilidade.
Justificativas apresentadas (folhas de 5037 a 5039)
Às fls. 5037 e 5038 consta a seguinte informação:
“No que se refere à citação constante do item 4.11.2, informamos
que o CONTADOR RESPONSÁVEL pela elaboração da prestação
de contas relativa ao exercício de 2006 foi o Sr. TIAGO SOSSAI
RIGO, CRC nº 13.678/O-3.
Registramos nesta oportunidade que seguem ratificadas, pelo citado contador em conjunto com esse Gestor, todas as informações
contidas nos Demonstrativos Contábeis que integram a Prestação
de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de 2006, da Colônia Pedro Fontes.”
Análise das justificativas
Conforme justificativa, consta à fl. 5039 Certidão de Regularidade
Profissional em nome do Sr. Tiago Sossai Rigo expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espirito Santo com validade até
30/06/2011.
Assim, tendo sido suprida a ausência documental e ainda ratificadas, às fls. 5037 e 5038, todas as informações contidas nos Demonstrativos Contábeis que integram a Prestação de Contas Anual
da Colônia Pedro Fontes referente ao exercício financeiro de 2006
pelo Contador Responsável pelas mesmas, fica saneada a irregularidade.
12. UG 440920 – Hospital Dra. Rita de Cássia
1. Ausência de Assinaturas e de Declaração de Regularidade emitida pelo CRC
Agente Responsável: Sra. Sônia Maria Demétrio Araújo
Base Legal: Resolução TC 182/02, arts. 101 e 102; Resolução CFC
871/00 e Resolução CRC 219/01.
Embora tenha sido solicitado na Análise Inicial de Conformidade
nº 013/2007 (fls. 4334 a 4340, Volume XXIX), verifica-se que não
foi suprida a ausência de Assinaturas de profissional legalmente
habilitado, constando o número do seu registro no respectivo órgão
de classe, nos documentos e nas demonstrações que integram a
prestação de contas anual do Hospital Dra. Rita de Cássia.
Não tendo sido assinadas as demonstrações, conseqüentemente
não consta do processo a Declaração de Regularidade emitida Pelo
Conselho Regional de Contabilidade.
Justificativas apresentadas (folhas de 5120 a 5122)
À fl. 5121 consta a seguinte informação:
“No que se refere à citação constante do item 4.12.1, informamos
que o CONTADOR RESPONSÁVEL pela elaboração da prestação
de contas relativa ao exercício de 2006 foi o Sr. TIAGO SOSSAI
RIGO CRC-ES 13678/O-3.”
Análise das justificativas
Conforme justificativa, consta à fl. 5122 Certidão de Regularida-
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de Profissional em nome Tiago Sossai Rigo expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espirito Santo com validade até
24/03/2012.
Assim, tendo sido suprida a ausência documental e ainda ratificadas, às fls. 4953 e 4954, todas as informações contábeis, fica
saneada a irregularidade.
13. UG 440921 – Unidade Integrada Jerônimo Monteiro
1. Ausência de Assinaturas e de Declaração de Regularidade emitida pelo CRC
Agente Responsável: Sra. Inês Ventura Sessa
Base Legal: Resolução TC 182/02, arts. 101 e 102, Resolução CFC
871/00 e Resolução CRC 219/01
Embora tenha sido solicitado na Análise Inicial de Conformidade nº
013/2007 (fls. 4334 a 4340, Volume XXIX), verifica-se que não foi
suprida a ausência de Assinaturas de profissional legalmente habilitado, constando o número do seu registro no respectivo órgão de
classe, nos documentos e nas demonstrações que integram a prestação de contas anual da Unidade Integrada Jerônimo Monteiro.
Não tendo sido assinadas as demonstrações, conseqüentemente
não consta do processo a Declaração de Regularidade emitida Pelo
Conselho Regional de Contabilidade.
Justificativas apresentadas (folhas de 4953 A 4955)
Às fls. 4953 e 4954 consta a seguinte informação:
“No que se refere à citação constante do item 4.13.1, informamos
que o CONTADOR RESPONSÁVEL pela elaboração da prestação
de contas relativa ao exercício de 2006 foi o Sr. JEREMIAS PEREIRA DE SOUZA, CRC nº 9.026/O.
Registramos nesta oportunidade que seguem ratificadas, pelo citado contador em conjunto com esse Gestor, todas as informações
contidas nos Demonstrativos Contábeis que integram a Prestação
de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de 2006...”
Análise das justificativas
Conforme justificativa, consta à fl. 4955 Certidão de Regularidade
Profissional em nome do Sr. Jeremias Pereira de Souza expedida
pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espirito Santo com validade até 30/06/2011.
Assim, tendo sido suprida a ausência documental e ainda ratificadas, às fls. 4953 e 4954, todas as informações contidas nos Demonstrativos Contábeis que integram a Prestação de Contas Anual
da Unidade Integrada Jerônimo Monteiro referente ao exercício financeiro de 2006 pelo Contador Responsável pelas mesmas, fica
saneada a irregularidade.
14. UG 440922 – Hospital de São José do Calçado
9. Ausência de Declaração de Regularidade emitida pelo
CRC
Agente Responsável: Sra. Altanôr Lobo Diniz
Base Legal: Resolução TC 182/02, art. 101; Resolução CFC 871/00
e Resolução CRC 219/01
Embora tenha sido solicitada na Análise Inicial de Conformidade
nº 013/2007 (fls. 4334 a 4340, Volume XXIX), verifica-se que não
foi apresentada a declaração de regularidade para o exercício da
profissão contábil por parte do Contabilista que assina os documentos e demonstrações que integram a prestação de contas anual do
Hospital de São José do Calçado emitida Pelo Conselho Regional de
Contabilidade.
Justificativas apresentadas (folhas de 5088 a 5090)
Às fls. 5088 e 5089 consta a seguinte informação:
“No que se refere à citação constante do item 4.14.3, informamos
que o CONTADOR RESPONSÁVEL pela elaboração da prestação
de contas relativa ao exercício de 2006 foi a Srª. SILVANA VALÉRIA FURTADO DIAS, CRC nº. ES- 014385/O-6.
Registramos nesta oportunidade que seguem ratificadas, pelo citado contador em conjunto com esse Gestor, todas as informações
contidas nos Demonstrativos Contábeis que integram a Prestação
de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de 2006, do Hospital de São José do Calçado.”
Análise das justificativas
Conforme justificativa, consta à fl. 5090 Certidão de Regularidade
Profissional em nome de Silvana Valéria Furtado Dias expedida pelo
Conselho Regional de Contabilidade do Espirito Santo com validade
até 31/07/2011.
Assim, tendo sido suprida a ausência documental e ainda ratificadas, às fls. 5088 e 5089, todas as informações contidas nos Demonstrativos Contábeis que integram a Prestação de Contas Anual
do Hospital de São José do Calçado referente ao exercício financeiro
de 2006 pelo Contador Responsável pelas mesmas, fica saneada
a irregularidade.
15. UG 440923 – Hospital João dos Santos Neves
3. Ausência de Assinaturas e de Declaração de Regularidade emitida pelo CRC
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Agente Responsável: Sra. Ana Lúcia Duque Barbosa
Base Legal: Resolução TC 182/02, arts. 101 e 102; Resolução CFC
871/00 e Resolução CRC 219/01.
Embora tenha sido solicitado na Análise Inicial de Conformidade nº
013/2007 (fls. 4334 a 4340, Volume XXIX), verifica-se que não foi
suprida a ausência de Assinaturas de profissional legalmente habilitado, constando o número do seu registro no respectivo órgão de
classe, nos documentos e nas demonstrações que integram a prestação de contas anual do Hospital João dos Santos Neves.
Não tendo sido assinadas as demonstrações, conseqüentemente
não consta do processo a Declaração de Regularidade emitida Pelo
Conselho Regional de Contabilidade.
Justificativas apresentadas (folhas de 4982 a 4985)
À fl. 4983 consta a seguinte informação:
“No que se refere à citação constante do item 4.15.2, informamos
que o CONTADOR RESPONSÁVEL pela elaboração da prestação
de contas relativa ao exercício de 2006 foi o Sr. TIAGO SOSSAI
RIGO, CRC nº 13.678/O-3.
Registramos nesta oportunidade que seguem ratificadas, pelo citado contador em conjunto com esse Gestor, todas as informações
contidas nos Demonstrativos Contábeis que integram a Prestação
de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de 2006, do
HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES.”
Análise das justificativas
Conforme justificativa, consta à fl. 4985 Certidão de Regularidade
Profissional em nome do Sr. Tiago Sossai Rigo expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espirito Santo com validade até
30/06/2011.
Assim, tendo sido suprida a ausência documental e ainda ratificadas, às fls. 4982 e 4983, todas as informações contidas nos Demonstrativos Contábeis que integram a Prestação de Contas Anual
do Hospital João dos Santos Neves referente ao exercício financeiro
de 2006 pelo Contador Responsável pelas mesmas, fica saneada
a irregularidade.
16. UG 440924 – Hospital Alzir Bernardino Alves
10. Ausência de Declaração de Regularidade emitida pelo
CRC
Agente Responsável: Dra. Gisele Aparecida de Lima Oliveira e
Oliveira
Base Legal: Resolução TC 182/02, art. 101; Resolução CFC 871/00
e Resolução CRC 219/01
Embora tenha sido solicitada na Análise Inicial de Conformidade
nº 013/2007 (fls. 4334 a 4340, Volume XXIX), verifica-se que não
foi apresentada a declaração de regularidade para o exercício da
profissão contábil por parte do Contabilista que assina os documentos e demonstrações que integram a prestação de contas anual do
Hospital Alzir Bernardino Alves emitida Pelo Conselho Regional de
Contabilidade.
Justificativas apresentadas (folhas de 4962 a 4964)
Às fls. 4962 e 4963 consta a seguinte informação:
“No que se refere à citação constante do item 4.16.3, informamos
que o CONTADOR RESPONSÁVEL pela elaboração da prestação
de contas relativa ao exercício de 2006 foi a Srª. CRYSLEY DO
CARMO DALTO, CRC-ES, Nº 011858/O-2.”
Análise das justificativas
Conforme justificativa, consta à fl. 4964 Certidão de Regularidade
Profissional em nome de Crysley do Carmo Dalto expedida pelo
Conselho Regional de Contabilidade do Espirito Santo com validade
até 30/06/2011.
Assim, tendo sido suprida a ausência documental, fica saneada a
irregularidade.
17. UG 440926– Sup. Regional de Saúde de Cachoeiro de
Itapemirim
1. Ausência de Declaração de Regularidade emitida pelo
CRC
Agente Responsável: Sr. Anselmo Tozi
Base Legal: Resolução TC 182/02, art. 101; Resolução CFC 871/00
e Resolução CRC 219/01
Embora tenha sido solicitada na Análise Inicial de Conformidade
nº 013/2007 (fls. 4334 a 4340, Volume XXIX), verifica-se que não
foi apresentada a declaração de regularidade para o exercício da
profissão contábil por parte do Contabilista que assina os documentos e demonstrações que integram a prestação de contas anual
Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
emitida Pelo Conselho Regional de Contabilidade.
Justificativas apresentadas (folhas de 5048 a 5077)
À fl. 5050 o justificante informa ter anexado “documento comprobatório de regularidade do contador José Fernando Ferreira Bastos CRC-ES 005364/O-7.”
Análise das justificativas
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Conforme justificativa, consta à fl. 5072 Certidão de Regularidade
Profissional em nome do Sr. José Fernando Ferreira Bastos expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espirito Santo com
validade até 07/12/2011.
Assim, tendo sido suprida a ausência documental, fica saneada a
irregularidade.
18. UG 440927 – Sup. Regional de Saúde de São Mateus
4. Ausência de Declaração de Regularidade emitida pelo
CRC
Agente Responsável: Sr. Anselmo Tozi
Base Legal: Resolução TC 182/02, art. 101; Resolução CFC 871/00
e Resolução CRC 219/01
Embora tenha sido solicitada na Análise Inicial de Conformidade
nº 013/2007 (fls. 4334 a 4340, Volume XXIX), verifica-se que não
foi apresentada a declaração de regularidade para o exercício da
profissão contábil por parte do Contabilista que assina os documentos e demonstrações que integram a prestação de contas anual
Superintendência Regional de Saúde de São Mateus emitida Pelo
Conselho Regional de Contabilidade.
Justificativas apresentadas (folhas de 5048 a 5077)
À fl. 5050 o justificante informa ter anexado “documento comprobatório de regularidade do contador Tiago Sossai Rigo
CRC-ES 13678/O-3.”
À fl. 5073 o seguinte esclarecimento:
“Declaramos ainda, que após constatar que a Srª. DILMA ANTONIA PRATTI SARMENGHI não mais exerce suas atividades na
SUP. REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS, não sendo assim
localizada no momento. Constatamos através de consulta no site
do CRC-ES, que a mesma deu baixa de sua inscrição e com intuito
de reparar esse erro formal, estamos ratificando com o contador
TIAGO SOSSAI RIGO - CRC-ES, 13678/O-3 ocupante do cargo de Chefe do Núcleo Especial de Contabilidade e Controle
do Fundo Estadual de Saúde. Em anexo, declaração de regularidade do contador.”
Análise das justificativas
Conforme justificativas, consta à fl. 5074 Certidão de Regularidade
Profissional em nome de Tiago Sossai Rigo expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espirito Santo com validade até
30/06/2011.
Assim, tendo sido suprida a ausência documental, fica saneada a
irregularidade.
19. UG 440928 - Sup. Regional de Saúde de Colatina
5. Ausência de Declaração de Regularidade emitida pelo
CRC
Agente Responsável: Sr. Anselmo Tozi
Base Legal: Resolução TC 182/02, art. 101; Resolução CFC 871/00
e Resolução CRC 219/01
Embora tenha sido solicitada na Análise Inicial de Conformidade nº
013/2007 (fls. 4334 a 4340, Volume XXIX), verifica-se que não foi
apresentada a declaração de regularidade para o exercício da profissão contábil por parte do Contabilista que assina os documentos
e demonstrações que integram a prestação de contas anual Superintendência Regional de Saúde de Colatina emitida Pelo Conselho
Regional de Contabilidade.
Justificativas apresentadas (folhas de 5048 a 5077)
À fl. 5051 o justificante informa ter anexado “documento comprobatório de regularidade da contadora Maria Ângela Martinelli CRC-ES 005148/O-2.”
Análise das justificativas
Conforme justificativa, consta à fl. 5075 Certidão de Regularidade
Profissional em nome de Maria Ângela Martinelli expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espirito Santo com validade até
30/06/2011.
Assim, tendo sido suprida a ausência documental, fica saneada a
irregularidade.
20. UG 440929 - Sup. Regional de Saúde de Vitória
6. Ausência de Assinaturas e de Declaração de Regularidade emitida pelo CRC
Agente Responsável: Sr. Anselmo Tozi
Base Legal: Resolução TC 182/02, arts. 101 e 102; Resolução CFC
871/00 e Resolução CRC 219/01
Embora tenha sido solicitado na Análise Inicial de Conformidade
nº 013/2007 (fls. 4334 a 4340, Volume XXIX), verifica-se que não
foi suprida a ausência de Assinaturas de profissional legalmente
habilitado, constando o número do seu registro no respectivo órgão
de classe, nos documentos e nas demonstrações que integram a
prestação de contas anual da Sup. Regional de Saúde de Vitória.
Não tendo sido assinadas as demonstrações, conseqüentemente
não consta do processo a Declaração de Regularidade emitida Pelo
Conselho Regional de Contabilidade.
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Justificativas apresentadas (folhas de 5048 a 5077)
À fl. 5051 o justificante informa ter anexado “documento comprobatório de regularidade do contador Tiago Sossai Rigo
CRC-ES 13678/O-3.”
Análise das justificativas
Conforme justificativa, consta à fl. 5077 Certidão de Regularidade
Profissional em nome de Tiago Sossai Rigo expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espirito Santo com validade até
30/06/2011.
Assim, tendo sido suprida a ausência documental, fica saneada a
irregularidade.
III – CONCLUSÃO
Pelo exposto, sugiro o afastamento dos indícios de irregularidades
analisados, sob o aspecto técnico-contábil, e opino pela Regularidade da Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Saúde
– FES e UG’s Vinculadas, referentes ao exercício financeiro de
2006, que teve como responsáveis os Srs Anselmo Tozi, Elizabeth Gomes Gobbi Verzola, Sônia Maria Dalmolim de Souza,
Renato Carlos Vieira, Inácio Coutinho, Luciana Ceolin Stefanon, Egle Madeira Cristóvão, Dr. José Francisco Almeida
Vieira, Allan Jacqueson Barbosa Lobo, Antônio Rizzo M. dos
Santos, Dr. Manoel Alves Catarina, Sônia Maria Demétrio
Araújo, Inês Ventura Sessa, Altanôr Lobo Diniz, Ana Lúcia
Duque Barbosa e Dra. Gisele Aparecida de Lima Oliveira e
Oliveira.
Quanto às contas bancárias relativas a depósitos judiciais, recomendamos que sejam seus saldos contábeis devidamente atualizados.
1.2 Relatório de Auditoria Ordinária (Processo TC 677/2007)
Os atos de gestão relativos ao ano de 2006, apurados em auditoria ordinária, constam do Relatório de Auditoria Ordinária RAO
57/2007 (fls. 25-274, com documentação de suporte às fls. 2754802);
A Instrução Técnica Inicial ITI 397/2011 (fls. 8828/9009) incluiu,
por determinação do Conselheiro Relator, indícios de irregularidade inicialmente afastados pela Manifestação Técnica de Chefia e
sugeriu a citação dos agentes responsáveis bem como dos representantes legais das empresas contratadas, o que foi acatado pelo
Conselheiro Relator e pelo Plenário desta Corte de Contas (Decisão
Preliminar TC-293/2011 – fls. 9038/9039).
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas justificativas, tendo sidos os autos encaminhados em seguida ao Núcleo de
Estudos e Análises Conclusivas – NEC para elaboração de Instrução
Técnica Conclusiva, na forma regimental.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 7736/2013 (fls. 5167-5599)
analisou as justificativas dos responsáveis e opinou pela manutenção de parte das irregularidades apontadas, no sentido de serem
julgadas irregulares as contas do Senhor Anselmo Tozi e as dos demais responsáveis pelas unidades gestoras, condenando o primeiro ao ressarcimento de R$ 1.337.664,77 (hum milhão, trezentos,
trinta e sete reais, seiscentos, sessenta e quatro reais) equivalentes
a 790.675,47 VRTE, parte deste valor individualmente e parte em
solidariedade com as empresas Buteri Comércio e Representações
Ltda. e Prohosp Distribuidora de Medicamentos Ltda.
O Ministério Público de Contas se manifestou às fls. 56025640 divergindo em parte da ITC 7736/2013, em relação
aos itens 2.1.2; 2.11.1; 2.12.3; 2.13; 2.14.2; 2.15; 2.25.5;
2.27.2; 2.28.5; 2.28.6; 2.28.7; 2.28.8; 2.28.12; 2.40; 2.44, “d”
e “f”; 2.19.1 e 2.19.2 e 2.28.1 , acrescendo razões a outros e
formulando suas conclusões, que se transcrevem:
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja a prestação de contas em exame julgada IRREGULAR,
com fulcro no art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, da Lei Complementar n. 621/2012;
2 – seja Anselmo Tozi condenado a ressarcir ao erário estadual,
INDIVIDUALMENTE, a importância de R$ 13.893,57 (treze mil,
oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos),
equivalentes a 8.212,28 VRTE (itens 2.20; 2.21 e 2.28.8 da ITC
7736/2013), aplicando-lhe multa proporcional ao dano na forma do
art. 134 da LC n. 621/12;
3 – seja aplicada multa pecuniária a Anselmo Tozi, na forma do art.
135, II e III, da Lei Complementar nº 621/2012;
4 – sejam acolhidos os encaminhamentos propostos pelo Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC na ITC n. 7763/13,
observando, contudo, as considerações tecidas nesta manifestação
ministerial, a saber:
4.1 – sejam afastados os indicativos de irregularidade constantes
dos itens 2.1.2; 2.11.1; 2.12.3; 2.13; 2.14.2; 2.15 e 2.24.4 da
ITC 7736/2013;
4.2 – seja determinado à Secretaria de Estado da Saúde que

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

Página 12
adote às providências necessárias administrativas à apuração e
elisão de eventual dano decorrente das irregularidades constantes dos itens 2.25.5; 2.27.2; 2.28.5; 2.28.6; 2.28.7; 2.28.8;
2.28.12; 2.40 e, 2.44, “d” e “f” da ITC 7736/2013 e, se for o
caso, que instaure Tomada de Contas Especial;
4.3 – sejam afastados os indicativos de irregularidade constantes
dos itens 2.19.1 e 2.19.2 da ITC 7763/2013, determinando-se,
à Secretaria de Estado da Saúde, que instaure Tomada de
Contas Especial, com fundamento no art. 83 da Lei Complementar nº 621/2012, para que sejam verificados os valores pagos a
maior pela Administração Pública na aquisição de medicamentos
sem desoneração do ICMS referida nestes autos;
4.4 – seja afastado o indicativo de irregularidade constante do item
2.28.1 da ITC 7763/2013, haja vista a ocorrência da coisa julgada
nos autos da Ação Civil Pública 2006.50.01.000995-2, que declarou
a legalidade do Convênio nº 46/2005, firmado entre SESA e Santa
Casa de Misericórdia para gerenciamento do SAMU; e,
Vitória, 29 de abril de 2014.
LUCIANO VIEIRA
Procurador de Contas
Importante esclarecer que o Parecer do Ministério Público de Contas declara os pontos em que diverge ou acresce razões, afirmando
que naqueles em que for omisso, entende-se pela anuência
às conclusões técnicas, quer quando sugere o afastamento
ou quanto à manutenção dos indicativos de irregularidades.
Por despacho às fls. 5669 vieram os autos a este gabinete para
emissão de voto.
É o relatório
2 FUNDAMENTAÇÃO
O exame dos autos evidencia o cumprimento de todas as formalidades legais processuais, estando o processo devidamente instruído e
saneado, apto, portanto, a um julgamento de mérito.
Passo, então ao exame dos itens inquinados pela área técnica com
indícios de irregularidade aqui tratados, com a argumentação da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 7736/2013 e a manifestação do
Ministério Público de Contas, expondo minhas razões de voto, o que
faço a seguir.
2.1 Indícios de irregularidades:
2.1.1 Ausência de clareza do objeto
Base legal: § 1º do art. 54 e inc. I do art. 55 da Lei 8.666/93
Trata-se do contrato 295/05 cujo objeto era a locação de 15 ventiladores microprocessados para suporte ventilatório em adulto/
pediatria, em que não há informação sobre quais hospitais seriam
beneficiados com os aparelhos, dificultando o controle dos próprios
hospitais beneficiados. Somente através das notas fiscais constantes do processo inferiu-se que dos 20 aparelhos locados, 13 estavam no Hospital Dr. Dório Silva, 6 no Hospital São Lucas e 1 no
Hospital da Polícia Militar.
A ITC 7736/2013 registra que a defesa aglutina os itens 2.1.1 e
2.1.2, mas não traz nenhum esclarecimento quanto ao item 2.1.1.
Permanecem, portanto, as constatações da equipe de auditoria, no
sentido de que não constam do contrato ou do termo aditivo quais
seriam os hospitais beneficiados com os aparelhos respiradores adquiridos o que dificulta o controle da execução do contrato pelos
próprios hospitais, bem como pelos órgãos de controle e pela sociedade, razão por que acompanho a área técnica e mantenho a
irregularidade.
2.1.2 Parecer jurídico emitido indevidamente pela Procuradoria Jurídica do IESP
Base legal: Art. 132 da CF, art. 38, VI e parágrafo único da Lei
8.666/93 e art. 3º, inc. VII da LC 88/96
O Relatório de Auditoria apontou parecer do Procurador Chefe do
IESP declarando que não tinha competência legal para se manifestar acerca da legalidade da contratação que foi realizada através
da SESA, cuja competência é da PGE; ainda assim, dois pareceres
jurídicos foram emitidos pela Procuradoria Jurídica do IESP em contratos envolvendo a SESA.
A ITC 7736/2013 destaca que o vício procedimental, na verdade,
foi o instrumento contratual ter sido celebrado em nome da Secretaria de Estado da Saúde, quando o correto era a celebração pelo
IESP e que a mesma dúvida e confusão quanto à competência para
a prática de atos deu-se em diversos processos do Fundo Estadual
de Saúde no exercício de 2006.
Menciona a instrução técnica diversos processos de origem da Secretaria de Estado da Saúde nos quais o parecer jurídico foi indevidamente exarado pela Procuradoria Jurídica do IESP, como o
apontado neste item e conclui pela manutenção da irregularidade.
O Ministério Público de Contas, por meio da manifestação MMPC
1943/2014, assim se manifestou acerca deste tópico:
II. 1 – Emissão de Parecer pela Procuradoria Jurídica do
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IESP (itens 2.1.2; 2.11.1; 2.12.3; 2.13; 2.14.2; e, 2.15 da
ITC 7736/2013)
Apurou a equipe de auditoria que diversas contratações foram subsidiadas por pareceres exarados pelo Procurador Chefe do Instituto
Estadual de Saúde Pública – IESP, enquanto a competência para a
emissão dos mesmos era, na realidade, da Procuradoria Geral do
Estado, haja vista que as contratações foram realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde – SESA, com recursos do Fundo Estadual
de Saúde – FES, caracterizando, assim, afronta aos artigos 132 da
CF; 38, VI, e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e 3º, VII, da Lei
Complementar nº 88/96.
Aduz o responsável que de acordo com o art. 71 da Lei Complementar 317/2004, que organizou o funcionamento do Sistema Estadual
de Saúde do Estado do Espírito Santo – SES/ES e alterou a estrutura organizacional da SESA e do IESP, os hospitais, assim como
a Procuradoria Jurídica do IESP – PROJU, pertenciam à estrutura
organizacional do IESP, razão pela qual entende ter ocorrido a devida manifestação da assessoria jurídica da Administração, conforme
exigência do art. 38 da Lei n. 8.666/93.
Argumenta, ainda, que a execução orçamentária das atividades de
saúde passou a ser realizada pelo Fundo Estadual de Saúde, bem
como que, segundo o art. 76 da mesma LC 317/2004, as atividades
da Coordenação Administrativa e Financeira do IESP seriam exercidas em consonância com as atividades da Secretaria Executiva
do FES.
Em análise aos documentos constantes dos autos, concluiu o NEC
que o vício procedimental, na verdade, constituiu no fato dos instrumentos contratuais terem sido celebrados em nome da Secretaria de Estado da Saúde, quando o correto seria a celebração pelo
IESP.
Observou que, segundo manifestação do Procurador do IESP, Dr.
Helcimar Alves da Motta, tratando-se de contratos celebrados diretamente pela SESA, ao IESP era vedado, pela mesma Lei Complementar, praticar atos de qualquer natureza. Fato este que confirma
o equívoco na escolha do contratante.
O art. 38, VI, e parágrafo único da Lei nº 8.666/93 disciplina que:
Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e
numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta
de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão
juntados oportunamente:
(...)
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;
(...)
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as
dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.
Por sua vez, a Lei Complementar nº 88/96, em seu art. 3º, VII
impõe:
Art. 3º- A Procuradoria Geral do Estado, diretamente subordinada ao Chefe do Poder Executivo, tem a seguinte competência
fundamental:
(
.
.
.
)
VII- examinar e aprovar previamente as minutas dos editais
de licitação, contratos, acordos, convênios, ajustes e quaisquer
outros instrumentos em que haja um acordo de vontades para
formação de vínculo obrigacional, oneroso ou não, qualquer que
seja a denominação dada aos mesmos, celebrados por quaisquer órgãos ou entidades integrantes da Administração do
Estado do Espírito Santo, inclusive seus aditamentos, sob pena
de responsabilidade administrativa, civil e criminal do dirigente do
respectivo órgão, entidade ou Secretaria de Estado;
(...)
Nota-se, da dicção do inciso VII do art. 3º da LC 88/96 que, de
fato, dentre as competências da Procuradoria Geral do Estado se
encontra o exame e aprovação das minutas de editais de licitação e
contratos celebrados por quaisquer órgãos ou entidades integrantes da Administração do Estado do Espírito Santo.
Assim, sendo a SESA integrante da Administração Direta do Estado,
certamente os contratos celebrados pela mesma devem ser submetidos à apreciação da PGE.
No entanto, conforme concluiu o corpo técnico, a celebração dos
instrumentos contratuais pela SESA, e não pelo IESP, constituiu um
vício procedimental, que culminou na ocorrência da irregularidade
em questão.
Registre-se que, em análise ao procedimento licitatório nº
28074556, o Procurador do IESP, o Sr. Helcimar Alves da Motta,
recomendou “tornar sem efeito a publicação do termo de re-ratifi-
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cação, tendo em vista ter a Administração deliberado que os recursos financeiros serão oriundos do orçamento destinado a Central
Administrativa/IESP, e não pelo HDDS”, o que corrobora tal entendimento.
Portanto, considerando que os contratos foram celebrados com recursos do FES, recursos estes destinados ao IESP, não se pode
dizer que os procedimentos de licitação não foram devidamente
respaldados por pareceres técnicos ou jurídicos, haja vista a emissão de Pareceres pela Procuradoria Jurídica do IESP, restando cumprida, assim, a exigência do art. 38, VI, e parágrafo único, da Lei
n. 8.666/93.
Outrossim, embora os pareceres constantes dos procedimentos licitatórios em questão não tenham sido emitidos por Procuradores do
Estado, como apontado pela equipe auditora, não se pode dizer
que não houve emissão de parecer jurídico, como exige o
art. 38, VI, e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, uma vez
que foram estes exarados pela Procuradoria Jurídica do IESP, razão
pela qual se conclui que ocorreu, na espécie, mera irregularidade
sem prejuízo para a condução do certame.
Nesse sentido, pugna o Parquet de Contas, sejam afastados os
apontes nº 2.1.2; 2.11.1; 2.12.3; 2.13; 2.14.2 e 2.15 da ITC
7736/2013.
O Ministério Público de Contas, assim, propõe o afastamento da
irregularidade neste tópico – 2.1.2 – e em todos os outros em que
a matéria se repete sob o argumento de que, embora tenha havido
um erro em se celebrar o contrato com o nome da Secretaria de
Saúde, os recursos pertenciam ao Fundo de Saúde e o parecer da
procuradoria do IESP satisfez as exigências legais.
À luz do exposto, divirjo da área técnica e acompanho o Ministério Público de Contas para afastar a presente irregularidade.
2.1.3 Despesas com o Hospital da Polícia Militar (HPM) – Utilização inadequada de programa de trabalho
Base legal: Inobservância ao art. 75, inc. III da Lei 4.320/64
O relatório de auditoria aponta como irregular o fato de o Fundo
Estadual de Saúde ter pago despesas com locação de ventiladores
para suporte respiratório para o HPM/Diretoria de Saúde da Polícia
Militar, uma vez que essas despesas deveriam ter ocorrido pela
unidade orçamentária 45105 - Diretoria de Saúde da Polícia Militar,
no projeto 45.105.1030200132.800 - manutenção e modernização
das atividades do complexo hospitalar.
A ITC 7736/2013 afirma que de acordo com o princípio da evidenciação, o registro deve refletir a realidade dos efeitos das transações sobre o patrimônio e para tanto, o gestor deve ater-se às
alterações que a operação vai provocar nos elementos patrimoniais,
para que seja alcançado o objetivo do lançamento contábil, que é
fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira da
entidade, bem como do resultado da administração e da prestação
de contas.
A classificação deve ser realizada obedecendo à realidade fática;
considerando que a classificação contábil deveria ter representado
fielmente o impacto da locação dos equipamentos na situação patrimonial e financeira da entidade beneficiada - o Hospital da Polícia
Militar – e não na do Fundo Estadual de Saúde, acompanho a ITC
7736/2013. Assim, acompanho a área técnica e o Ministério Público
e mantenho a irregularidade.
2.2.1 Ausência de licitação, de instrumento contratual e de
controle
Base legal: Inobservância ao art. 37, inciso XXI da CF e aos arts.
2º, 3º e 60 parágrafo único da Lei 8.666/93.
2.2.2 Pagamentos a título de indenização
Base legal: Arts. 88 e 89 da Lei 4320/64, Portaria Interministerial
nº 163 de 04/05/2001 e Princípio da Evidenciação
No processo 31229921, para locação de 10 ventiladores microprocessados para UTI adulto, foi constatada ausência de licitação, com
adjudicação por dispensa de licitação, em favor da empresa PH
Com. de Prod. Hospitalares Ltda. no valor de R$246.600,00, além
de uma ratificação de contratação por inexigibilidade e uma errata
desta ratificação.
Há pareceres da PROJU alertando para irregularidades no procedimento e determinando a anulação da contratação; suspensão imediata da prestação do serviço; abertura de procedimento licitatório;
indenização do serviço prestado e apuração de responsabilidade e
ainda assim o Superintendente da SCAF determina emissão de empenho e pagamento a título de indenização, declara a inviabilidade
de se suspender os serviços, determinando a apuração de responsabilidade das impropriedades administrativas e o Diretor Presidente do IESP autoriza o pagamento a título de indenização, assim
como o Secretário da Saúde torna a autorizar reserva orçamentária, empenho e pagamento a título de indenização e a Gerente do
FES autoriza empenho e pagamento no valor de R$ 217.000,00.
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Não houve cobertura contratual e as notas fiscais e ordens bancárias totalizaram pagamentos perfazendo um total de R$ R$
463.959,40 em 2006.
Destaca-se que a despesa foi indevidamente contabilizada no elemento 33909301 – Indenizações, o que contraria o princípio contábil da Evidenciação, ou seja, os registros devem refletir a realidade
dos efeitos das transações sobre o patrimônio, dando clareza às
informações contábeis.
A ITC 7736/2013 registra que o responsável não traz qualquer
justificativa em relação ao item 2.2.1 e em relação ao 2.2.2 apenas
admite a irregularidade e sustenta ter a mesma sido corrigida após
orientação da SEFAZ.
Cabe destacar, em relação ao item 2.2.1, manifestação do Ministério
Público de Contas no sentido de classificá-la como grave infração à
norma, que pode ser caracterizada como ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública.
Sendo incontroversas as constatações, acolho os fundamentos da
ITC 7736/2013 e do parecer do Ministério Público de Contas e mantenho as irregularidades.
2.2.3 Ausência de parecer jurídico
Base legal: Art 132 da CF e art. 38, VI e parágrafo único da Lei
8666/93.
Não consta do processo o parecer jurídico necessário à abertura
do processo licitatório, da dispensa ou inexigibilidade, conforme
relatado pela própria CPL.
A ITC 7736/2013 refuta os esclarecimentos prestados pelo agente responsável, que diz respeito à competência da Procuradoria
Jurídica do IESP para emitir pareceres jurídicos nas contratações
realizadas pelo Fundo Estadual de Saúde, afirmando que irregularidade não versa sobre conflito de competência, mas, sobre o fato de
que nenhum parecer jurídico foi exarado no tocante à dispensa
de licitação e termo de contrato.
Acompanho o opinamento técnico e o do Ministério Público de Contas no sentido de manter a irregularidade.
2.2.4 Ausência de indicação dos recursos orçamentários
Base legal: Art. 7º, § 2º, inciso III, art. 14 e art. 38 da Lei 8666/93.
2.2.5 Empenho Posterior
Base legal: Art. 60 da Lei 4320/64
2.2.6 Ausência de clareza e transparência na publicidade do
processo
Base legal: Princípio da Publicidade expresso no art. 37 da CF e art.
3º da Lei 8.666/93
2.2.7 Não observância do parecer jurídico
Base legal: Parágrafo único do art. 38 da Lei 8666/93
2.2.8 Ausência de informação e controle sobre os equipamentos
Base legal: Art.t. 19 do Decreto nº 1.110- R/02
2.2.9 Ausência de abertura de Processo administrativo disciplinar
Base legal: Art. 247 da Lei Complementar n º 46/94
De acordo com as constatações de auditoria não consta do processo
31229921 (locação de 10 ventiladores para suporte respiratório) a
indicação do recurso orçamentário necessário ao pagamento de tal
despesa nem o empenho prévio.
Além disso, houve três publicações diferentes para este processo
dificultando a compreensão.
Não foi observado o parecer do Procurador Chefe do IESP pela anulação da contratação; suspensão imediata da prestação de serviços; abertura de procedimento licitatório; indenização de serviço
executado e apuração de responsabilidade.
Também se verificou que não há controle efetivo dos aparelhos e
nenhum setor sabia responder sobre a localização dos mesmos e
não houve abertura do devido processo administrativo conforme
determinação da PROJU e do Superintendente da SCAF.
A ITC 7736/2013 destaca que as irregularidades tanto neste procedimento quanto em diversos outros da SESA, utilizando a estrutura administrativa do IESP/SCA, foram registradas não apenas pela
equipe de auditoria deste Tribunal de Contas, como também pela
Gerente do Fundo Estadual de Saúde e pela Comissão Permanente
de Licitação da SESA, que apontam diversos vícios procedimentais
e, no entanto, a única providência tomada foi o encaminhamento
do processo para a Corregedoria e abertura do processo administrativo mais de cinco anos após a primeira advertência registrada.
Vale ressaltar que, em relação ao item 2.2.6, o Ministério Público de
Contas classifica a irregularidade como ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública.
As irregularidades aqui tratadas em conjunto evidenciam graves
falhas na condução dos processos administrativos e na gestão dos
recursos e bens locados, situação de evidente falta de controle e
gestão deficiente dos recursos.
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Acompanho, portanto, a ITC 7736/2013 e o Ministério Público de
Contas e mantenho as irregularidades apontadas nos itens
2.2.4. 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 e 2.2.9.
2.2.10 Locação de equipamento médico
Base Legal: Inobservância ao princípio da economicidade
Trata-se aqui de dois processos - 28074556 e 31229921 – o primeiro para locação de 15 ventiladores para suporte ventilatório em
adulto/pediatria, e o segundo para locação 10 ventiladores pulmonares e 10 monitores multiparâmetros, 06 (seis) para o HSL e 04
(quatro) para o HDS.
A auditoria apurou que o valor unitário para compra dos mesmos
equipamentos seria de R$ 56.327,04; e o preço praticado no mercado com manutenção do equipamento, de R$ 460,00 mensais.
Com base nessas informações, comparou-se o valor que seria gasto
pela SESA para efetuar a compra dos equipamentos e custear a
sua manutenção com o valor que foi pago pela locação, de onde se
constatou que o valor que seria gasto pela SESA para locação dos
equipamentos seria superior em R$ 339.528,80 ao valor total com
aquisição e manutenção dos equipamentos pelo mesmo período. O
que viola o princípio da economicidade, ainda que não tenha sido
apontado dano ao erário.
A ITC 7736/2013 registra que os esclarecimentos prestados evidenciam a importância dos equipamentos para a prestação dos serviços de saúde, aspecto que não foi questionado pela auditoria, mas
sim os critérios utilizados para obtenção dos equipamentos, já que
a compra dos mesmos era mais vantajosa economicamente do que
a locação.
Verifico nas justificativas do responsável que apenas se confirmam
as irregularidades e destaco que não foram explicados os motivos pelos quais a Administração optou por locar os equipamentos,
enquanto sua aquisição seria o melhor meio de atendimento ao
interesse público.
Ressalta-se ainda que o Ministério Público de Contas, em seu parecer, classificou a presente irregularidade como grave e caracterizada como ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da Administração Pública.
À luz do exposto, tendo em vista que os esclarecimentos prestados
não são suficientes para elidir a inconsistência apontada, acompanho a ITC 7736/2013 e mantenho a irregularidade.
2.3 Pagamento de despesa efetuado em UG diferente da UG
do licitante
Base legal: Lei Orçamentária Anual (LOA-2006) nº 8.266, de
31.01.06.
O relatório de auditoria aponta que na aquisição de equipamento e
material permanente para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória – HINSG cujas despesas eram de responsabilidade do IESP – UG
440925 – autarquia vinculada à Secretaria de Saúde, o pagamento
ocorreu pela UG 440901 – FES.
A ITC 7736/2013 afirma que a Lei Complementar 317/2004 criou
um sistema em que o IESP era o responsável por executar a administração de recursos do Fundo Estadual de Saúde, mas destaca
que o IESP era apenas a unidade executora e o Fundo era a unidade
gestora.
Verifica-se que a inconsistência sob análise decorre do modelo de
gestão adotado à época, que gerou confusão contábil e patrimonial,
e ocasionou diversas das irregularidades apontadas pela auditoria,
desorganização reconhecida pelos próprios servidores e gestores
do Executivo Estadual, conforme registrado anteriormente, o que
culminou com a revogação da Lei Complementar 314/2004 pela Lei
Complementar 407/2007, que extinguiu o IESP e retornou a gestão
das unidades hospitalares públicas para a Secretaria Estadual de
Saúde.
Acompanho o ITC e o Ministério Público de Contas e mantenho a
irregularidade.
2.4 Ausência de Termo de Concessão ou Permissão de Uso
Base legal: Arts. 10, 95 e parágrafo único do art. 99 do Decreto
1.110-R de 12/12/02
Trata-se neste item, do processo 28189990, cujo objeto foi a aquisição de 3 respiradores da empresa Dixtal Biomédica Industria e
Comércio Ltda., no valor global de R$ 163.000,00. A auditoria constatou que os equipamentos foram instalados no Hospital Dório Silva
e transferidos para a Santa Casa de Misericórdia de Vitória sem que
houvesse registro do Termo de Concessão ou Permissão de Uso
conforme determinação legal.
Embora o responsável afirme ter anexado aos autos o termo de
responsabilidade encaminhado do almoxarifado do patrimônio para
o Hospital Dr. Dório Silva, a ITC 7736/2013, esclarece que a constatação de auditoria não diz respeito ao termo de responsabilidade,
mas sim sobre a ausência do documento capaz de legitimar a transferência dos equipamentos para a Santa Casa de Misericórdia, que
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sem Termo de Concessão ou Permissão de Uso, infringe os arts. 10,
95 e parágrafo único do art. 99 do Decreto 1.110-R de 12/12/02.
Na verdade o termo de responsabilidade é mera consequência de
um ato anterior, que constitui o direito e a condição legal para que
uma unidade hospitalar passe a usar determinado bem e considerando que as justificativas não elidem essa omissão, acompanho a
ITC e o MPC e mantenho a irregularidade.
2.5.1 Despesas com o Hospital da Polícia Militar (HPM) - Utilização inadequada de programa de trabalho
Base legal: Inobservância ao art. 75, III da Lei 4.320/64
Este tópico trata do processo nº 32365047 cujo objeto foi a aquisição de um respirador para o HPM, da empresa Med-shop Comércio
de Produtos Médicos Ltda., no valor global de R$ 26.900,00
O FES empenhou, liquidou e pagou esta despesa, que deveria ter
sido empenhada e paga pela unidade orçamentária 45105 - Diretoria de Saúde da Polícia Militar, no Projeto 45.105.1030200132.802
- Reforma, Reestruturação e Reequipamento do Hospital da Polícia
Militar.
A ITC 7736/2013 refuta as alegações do agente responsável,
afirmando que o princípio da unidade orçamentária não tem implicações no tocante ao registro contábil e que prevalece, o princípio
da evidenciação, segundo o qual o registro deve refletir a realidade
dos efeitos das transações sobre o patrimônio.
Nesse sentido, tem-se que o lançamento deve obedecer à realidade
fática e neste caso deveria ter representado fielmente o impacto da
locação dos equipamentos na situação patrimonial e financeira da
entidade beneficiada - o Hospital da Polícia Militar.
Acompanho a ITC 7736/2013 e o Ministério Público de Contas e
mantenho a irregularidade.
Ausência de Termo de Concessão ou Permissão de Uso
Base legal: Arts.10, 95 e parágrafo único do art. 99 do Decreto
1.110-R de 12/12/02
A auditoria constatou ainda, no processo tratado no item anterior,
que o respirador foi entregue no HPM e não há Termo de Concessão
ou Permissão de uso, conforme determinação legal.
A ITC 7736/2013 afirma que a presente irregularidade é incompatível com a apontada pelo relatório de auditoria no item 2.5.1,
porque o FES empenhou, liquidou e pagou a despesa de aquisição
deste equipamento para o HPM/Diretoria de Saúde da Polícia Militar,
o que significa que este foi, de fato, incorporado ao patrimônio do
HPM e deveria ter sido contabilizado dessa forma e afasta o apontamento de obrigatoriedade de Termo de Concessão ou Permissão
de Uso, já que o bem não estaria sendo cedido.
Acompanho a ITC e o Ministério Público de Contas e afasto a irregularidade.
2.6.1 Ausência de indicação dos recursos orçamentários
Base Legal: Inobservância ao art. 14 da Lei 8666/93
O relatório de auditoria constatou no processo nº 35646187, para
aquisição de 14 respiradores para o Hospital São Lucas, da empresa
Dixtal Biomédica Indústria e Comércio Ltda., no valor global de R$
795.437,00, ausência de indicação do recurso orçamentário para o
pagamento da despesa.
A ITC 7736/20132 refuta os argumentos do responsável acerca da urgência do procedimento, uma vez que isso não o isenta
do cumprimento das formalidades previstas na Lei de Licitações e
Contratos e considera que se houve tempo hábil para o envio dos
autos à Procuradoria Geral do Estado, não há que se falar em falta
de oportunidade para demonstrar a disponibilidade orçamentária
que a defesa alega existir à época. Além disso, o parecer da PGE
alertou o gestor quanto à necessidade de informar a existência de
dotação orçamentária suficiente.
À luz do exposto, acolho a ITC 7736/2013 e o parecer do MPC e
mantenho a irregularidade.
Ausência de contrato ou instrumento congênere
Base Legal: Inobservância ao art. 62, § 4º da Lei 8.666/93
Ainda com relação à aquisição dos equipamentos tratados no item
anterior, foi constatada ausência de contrato ou instrumento congênere, com previsão de garantia, destacando-se que a lei só faculta
a dispensa de instrumento de contrato quando dele não resultar
obrigações futuras, inclusive assistência técnica.
A ITC 7736/2013 refuta a alegação de defesa sobre a possibilidade de o “Termo de Garantia” substituir o contrato em fornecimento
de entrega imediata, equiparando-se a um congênere, por considerar que o rol legal de congêneres se constitui de carta-contrato,
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de
execução de serviço; não contemplando, assim, o termo de garantia.
Permito-me divergir da instrução técnica conclusiva neste ponto,
uma vez que a expressão “tais como”, contida no caput do art. 62
faz compreender que o rol ali formado é meramente exemplificati-
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vo e não taxativo, ou seja, não esgota as hipóteses admissíveis de
substituição do instrumento de contrato.
Assim sendo, tratando-se de compra para entrega imediata, a obrigação futura está totalmente disciplinada no termo de garantia,
que constitui instrumento de muito mais segurança que a nota de
empenho, por exemplo.
À luz do exposto, divirjo da ITC 7736/2013 e do Ministério Público
e afasto a irregularidade.
2.6.3 Ausência de planejamento e de licitação
Base Legal: Inobservância ao art. 15, § 7º, II e art. 2º da Lei
8.666/93.
O relatório de auditoria aponta que a falta de planejamento levou
a SESA a realizar diversas aquisições com dispensa de licitação,
demonstrando por meio das notas fiscais 6291, 9337, 15850, 4260,
datadas de 27 e 31 de dezembro, o total de R$ 1.386.577,95 em
aquisições feitas sem a observância do processo licitatório.
A ITC 7736/2013 refuta a alegação de urgência sustentada pelo
responsável, quando confrontada com os fatos constatados em auditoria acerca da utilização dos bens adquiridos, uma vez que mais
da metade dos aparelhos sequer estava em uso cinco meses
após sua aquisição.
Cita lição de Marçal Justen Filho, no sentido de que a emergência
exige situação fática onde há potencial de dano caso sejam aplicadas as regras-padrão. Inexistindo tal situação fática, a conduta
do administrador que omitiu o desencadeamento da licitação por
desídia deve ser punida exemplarmente (in Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, 13ª ed., São Paulo, Dialética, 2009, p. 296).
Vale ressaltar que neste tópico, o Ministério Público de Contas, em
seu parecer, apontou o caráter de gravidade do fato e sua caracterização como ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da Administração Pública.
Acolho, portanto, o entendimento técnico, tendo em vista a inexistência de situação emergencial que justificasse a aquisição dos
equipamentos por contratação direta e mantenho a irregularidade.
2.7.1 Ausência de indicação dos recursos orçamentários
Base Legal: Inobservância ao art. 14 da Lei 8666/93
O relatório de auditoria constatou no processo 34876154, para aquisição de 10 respiradores para o Hospital Dório Silva, da empresa
U. L. Química e Científica Ltda., no valor global de R$1.058.020,00,
ausência de indicação do recurso orçamentário para o pagamento
da despesa.
A ITC 7736/20132 refuta os argumentos do responsável acerca da urgência do procedimento, uma vez que isso não o isenta
do cumprimento das formalidades previstas na Lei de Licitações e
Contratos e considera que se houve tempo hábil para o envio dos
autos à Procuradoria Geral do Estado, não há que se falar em falta
de oportunidade para demonstrar a disponibilidade orçamentária
que a defesa alega existir à época.
Além disso, o parecer da PGE alertou o gestor quanto à necessidade
de informar a existência de dotação orçamentária suficiente.
À luz do exposto, acolho a ITC 7736/2013 e o parecer do MPC e
mantenho a irregularidade.
2.7.2 Ausência de planejamento e de licitação
Base Legal: Arts. 15, § 7º, II e 2º da Lei 8.666/93
No processo mencionado no item anterior, a equipe constatou a
falta de planejamento e de licitação na aquisição dos equipamentos
médico hospitalares por dispensa de licitação.
A ITC 7736/2013, refuta os argumentos de justificativa acerca de
“entraves burocráticos imprevisíveis que afetaram o planejamento
existente”, uma vez que o gestor não explicita quais entraves seriam esses; e afirma que a situação de emergência alegada pelo
responsável na verdade decorre da falta de planejamento tendo em
vista que o agente público não adotou as providências cabíveis para
a realização de procedimento licitatório com a devida antecedência,
gerando a extrema necessidade para a contratação, o que autorizaria a dispensa de licitação.
A ITC 7736/2013 cita entendimento do TCU sobre a possibilidade
de realizar a contratação direta nos casos de “urgência/emergência
fabricada”, em se configurando uma situação de emergência, ainda
que decorrente de falta de planejamento da Administração, mantida a necessidade de análise, para fim de responsabilização,
da conduta do agente público que não adotou tempestivamente as providências cabíveis.
Destaca-se que o Ministério Público de Contas, ao analisar a presente irregularidade, classificou-a como grave infração à norma
legal, caracterizada como ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da Administração Pública.
À luz do exposto, acolho o opinamento técnico contido na ITC
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7736/2013 e o parecer do Ministério Público de Contas e mantenho a irregularidade.
2.7.3 Ausência de contrato ou instrumento congênere
Base Legal: Arts. 60 parágrafo único e 62, §§1º e 2º da Lei 8.666/93
Ainda com relação à aquisição dos equipamentos tratados no item
anterior, foi constatada ausência de contrato ou instrumento congênere, com previsão de garantia, destacando-se que a lei só faculta
a dispensa de instrumento de contrato quando dele não resultar
obrigações futuras, inclusive assistência técnica.
A ITC 7736/2013 refuta a alegação de defesa sobre a possibilidade de o “Termo de Garantia” substituir o contrato em fornecimento
de entrega imediata, equiparando-se a um congênere, por considerar que o rol legal de congêneres se constitui de carta-contrato,
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de
execução de serviço; não contemplando, assim, o termo de garantia.
Permito-me divergir da instrução técnica conclusiva neste ponto,
uma vez que a expressão “tais como”, contida no caput do art. 62
faz compreender que o rol ali formado é meramente exemplificativo e não taxativo, ou seja, não esgota as hipóteses admissíveis de
substituição do instrumento de contrato.
Assim sendo, tratando-se de compra para entrega imediata, a obrigação futura está totalmente disciplinada no termo de garantia,
que constitui instrumento de muito mais segurança que a nota de
empenho, por exemplo.
À luz do exposto, divirjo da ITC 7736/2013 e do Ministério Público
e afasto a irregularidade
2.8 Ausência de Termo de Concessão ou Permissão de Uso
Base Legal: Arts. 10, 95 e parágrafo único art. 99 do Decreto
1.110-R de 12/12/02
Em relação ao processo 29221897 para aquisição de 4 respiradores para o SAMU, constatou-se no setor de patrimônio da SESA
que esses respiradores foram entregues no SAMU – Serviço Móvel
de Urgência, operacionalizado pela Santa Casa de Misericórdia de
Vitória, sem Termo de Concessão ou Permissão de uso, conforme
dispositivo legal supracitado.
A ITC 7736/2013 refuta os esclarecimentos prestados, esclarecendo que não se trata de ausência de Termo de Responsabilidade
anexado aos autos pela defesa à folha 10202, mas sim da ausência
de documento capaz de legitimar a transferência dos equipamentos
para a Santa Casa de Misericórdia de Vitória - termo de concessão
ou permissão de uso – o que infringe os arts. 10, 95 e parágrafo
único do art. 99 do Decreto 1.110-R de 12/12/02.
Acolho, portanto, a ITC 7736/2013 e o parecer do Ministério Público
de Contas e mantenho a irregularidade.
2.9 Ausência de licitação
Base Legal: Art. 2º da Lei 8.666/93 e art. 37, XXI CF.
No processo 32840519, constatou-se a aquisição de medicamentos
com dispensa de licitação da empresa Exfarma Ltda., no valor de
R$ 2.132.260,20.
A auditoria observou que a PGE revogou a licitação anterior a essa
em função de um erro administrativo e determinou a “apuração da
responsabilidade administrativa pela revogação da licitação” que
não ocorreu, tendo sido exonerado o Gerente de Compras responsável pelo erro que deu causa à revogação da licitação.
A ITC 7736/2013 refuta os argumentos de justificativa por entender
que se a falta do medicamento Olanzapina traria graves consequências para o tratamento de pacientes com esquizofrenia refratária,
como alega o defendente, a Administração deveria ter se planejado com grande antecedência para evitar o desabastecimento total
ocorrido e o procedimento licitatório não poderia ter sido deflagrado
apenas no momento de estoque zerado registrado pela Gerência da
Secretaria de Saúde.
De acordo com a ITC 7736/2013, a situação de emergência alegada
pela Administração, na verdade, decorreu da falta de planejamento
e fala de organização, tendo em vista que o agente público não
adotou as providências cabíveis para a realização de procedimento
licitatório com a devida antecedência, gerando a extrema necessidade para a contratação, o que autorizaria a dispensa de licitação.
A ITC 7736/2013 cita entendimento do TCU sobre a possibilidade
de realizar a contratação direta nos casos de “urgência/emergência fabricada”, em se configurando uma situação de emergência,
ainda que decorrente de falta de planejamento da Administração,
mantida a necessidade de análise, para fim de responsabilização,
da conduta do agente público que não adotou tempestivamente as
providências cabíveis.
Destaca-se que o Ministério Público de Contas, ao analisar a presente irregularidade, classificou-a como grave infração à norma
legal, caracterizada como ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da Administração Pública.
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À luz do exposto, acolho o opinamento técnico contido na ITC
7736/2013 e o parecer do Ministério Público de Contas e mantenho a irregularidade.
2.10.1 Ausência de licitação
Base Legal: Inobservância ao art. 2º da Lei 8.666/93
No processo 32885270, para aquisição do medicamento Olanzapina
da empresa Eli Lilly do Brasil no valor de R$ 6.696.466,56 com dispensa de licitação, constatou-se a existência de vários fornecedores
que comercializam o medicamento, o que demonstrou a possibilidade de procedimento licitatório; apesar do Laboratório Eli Lilly
do Brasil ter comprovado ser fabricante exclusivo do medicamento
Olanzapina no Brasil ele não é vendedor exclusivo havendo inclusive no Processo nº32840519, a comprovação da compra deste
medicamento com outro fornecedor.
A ITC 7736/2013 refuta a tese da inexigibilidade da licitação trazida
pelo agente responsável, uma vez que o próprio defendente admite que havia poucos distribuidores consultados na pesquisa de
preços, na verdade, credenciados para distribuição do produto em
determinadas localidades.
O relatório de auditoria informa que a administração já havia comprado o mesmo medicamento emergencialmente de outro fornecedor, através do Processo nº 32840519, analisado no item 2.9 deste
voto.
A ITC refuta ainda a alegação da defesa de inutilidade da licitação em razão de que nenhum distribuidor conseguiria ofertar preço inferior ao fabricante e argumenta ser possível a determinados
representantes negociarem a compra de grandes quantidades de
produtos junto ao fabricante, obtendo, com isso, preço menor do
que o normalmente praticado pelo mesmo fabricante no mercado.
De acordo com a ITC 7736/2013, o único instrumento hábil a demonstrar que o preço de aquisição dos medicamentos era a proposta mais vantajosa no mercado era o procedimento licitatório,
orientado pelo princípio da isonomia, cuja consequência direta é a
vedação ao agente público de escolher uma determinada empresa
sem sua observância.
Cabe destacar que administração havia sido alertada pela Procuradoria Geral do Estado (Parecer 1080/2006 - fls. 620/627) de que a
contratação direta somente seria possível se ficasse demonstrado
ser impossível a ocorrência de uma competição entre a fabricante e
seus distribuidores credenciados.
Ressalta-se que o Ministério Público de Contas, ao analisar a presente irregularidade, classificou-a como grave infração à norma
legal, caracterizada como ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da Administração Pública.
À luz do exposto, acolho o opinamento técnico contido na ITC
7736/2013 e o parecer do Ministério Público de Contas e mantenho a irregularidade.
Parecer jurídico emitido indevidamente pela Procuradoria
Jurídica do IESP
Base Legal: Inobservância ao art 132 da CF e art. 38, VI e parágrafo único da L 8666/93
Ainda com relação ao processo 328852700 tratado no item anterior,
o Parecer 1080/2006 da PGE externa opinião no sentido de que não
foram cumpridos alguns requisitos; por outro lado, há pareceres
favoráveis do Procurador Chefe do IESP; os recursos se originaram
do FES/SESA e o contrato foi celebrado com a SESA.
O relatório de auditoria aponta a obrigatoriedade de ter sido respeitado o parecer emitido pela PGE e não o parecer da PROJU.
A análise da documentação anexada aos autos pela equipe de auditoria demonstra que houve emissão de Parecer da Procuradoria
Geral do Estado quanto ao cabimento da contratação direta da empresa Eli Lilly do Brasil Ltda. desde que fossem atendidos todos os
requisitos nele discriminados.
A ITC 7736/2013 considera que possivelmente em razão da Lei
Complementar 317/2004 ter criado um sistema a partir do qual o
IESP era o responsável por executar as atividades de administração
de recursos próprios do Fundo Estadual de Saúde, inclusive sendo
o responsável pela administração financeira e patrimonial deste, o
processo de origem também passou por análise da Procuradoria
Jurídica do IESP.
Considera, no entanto, que o documento exarado pela Procuradoria
Jurídica do IESP não analisa a questão atinente à contratação direta, mas apenas registra que os aspectos jurídicos foram apreciados
pela PGE, e presume que os aspectos econômicos e técnicos apontados no Parecer/PGE nº 1080/2006 foram observados pela SESA,
o que, como visto no item anterior, não ocorreu.
A ITC conclui, portanto, no sentido de não ser procedente a inconsistência registrada pela auditoria, já que o parecer jurídico foi devidamente emitido pela Procuradoria Geral do Estado, e as inconsistências ocorreram por não atendimento às formalidades essenciais
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apontadas em seu Parecer.
Acolho o opinamento técnico, assim como o fez o Ministério Público
de Contas e afasto a irregularidade.
2.11.1 Parecer jurídico emitido indevidamente pela Procuradoria Jurídica do IESP
Base Legal: Art. 132 da Constituição Federal art. 38, VI e parágrafo
único da Lei 8666/93
O Relatório de Auditoria apontou, no processo 30603013 – aquisição de medicamentos da empresa Geraldo A. Mendes Onconew
Com. e Representações Ltda. – parecer do Procurador Chefe do
IESP declarando que não tinha competência legal para se manifestar acerca da legalidade da contratação que foi realizada através
da SESA, cuja competência é da PGE; ainda assim, dois pareceres
jurídicos foram emitidos pela procuradoria jurídica do IESP em contratos envolvendo a SESA.
A ITC 7736/2013 destaca que o vício procedimental, na verdade,
foi o instrumento contratual ter sido celebrado em nome da Secretaria de Estado da Saúde, quando o correto era a celebração pelo
IESP e que a mesma dúvida e confusão quanto à competência para
a prática de atos deu-se em diversos processos do Fundo Estadual
de Saúde no exercício de 2006.
Menciona a instrução técnica diversos processos de origem da Secretaria de Estado da Saúde nos quais o parecer jurídico foi indevidamente exarado pela Procuradoria Jurídica do IESP, como o
apontando neste item e conclui pela manutenção da irregularidade.
O Ministério Público de Contas, por meio da manifestação MMPC
1943/2014, assim se manifestou acerca deste tópico:
II. 1 – Emissão de Parecer pela Procuradoria Jurídica do
IESP (itens 2.1.2; 2.11.1; 2.12.3; 2.13; 2.14.2; e, 2.15 da
ITC 7736/2013)
Apurou a equipe de auditoria que diversas contratações foram subsidiadas por pareceres exarados pelo Procurador Chefe do Instituto
Estadual de Saúde Pública – IESP, enquanto a competência para a
emissão dos mesmos era, na realidade, da Procuradoria Geral do
Estado, haja vista que as contratações foram realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde – SESA, com recursos do Fundo Estadual
de Saúde – FES, caracterizando, assim, afronta aos artigos 132 da
CF; 38, VI, e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e 3º, VII, da Lei
Complementar nº 88/96.
Aduz o responsável que de acordo com o art. 71 da Lei Complementar 317/2004, que organizou o funcionamento do Sistema Estadual
de Saúde do Estado do Espírito Santo – SES/ES e alterou a estrutura organizacional da SESA e do IESP, os hospitais, assim como
a Procuradoria Jurídica do IESP – PROJU, pertenciam à estrutura
organizacional do IESP, razão pela qual entende ter ocorrido a devida manifestação da assessoria jurídica da Administração, conforme
exigência do art. 38 da Lei n. 8.666/93.
Argumenta, ainda, que a execução orçamentária das atividades de
saúde passou a ser realizada pelo Fundo Estadual de Saúde, bem
como que, segundo o art. 76 da mesma LC 317/2004, as atividades
da Coordenação Administrativa e Financeira do IESP seriam exercidas em consonância com as atividades da Secretaria Executiva
do FES.
Em análise aos documentos constantes dos autos, concluiu o NEC
que o vício procedimental, na verdade, constituiu no fato dos instrumentos contratuais terem sido celebrados em nome da Secretaria de Estado da Saúde, quando o correto seria a celebração pelo
IESP.
Observou que, segundo manifestação do Procurador do IESP, Dr.
Helcimar Alves da Motta, tratando-se de contratos celebrados diretamente pela SESA, ao IESP era vedado, pela mesma Lei Complementar, praticar atos de qualquer natureza. Fato este que confirma
o equívoco na escolha do contratante.
O art. 38, VI, e parágrafo único da Lei nº 8.666/93 disciplina que:
Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e
numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta
de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão
juntados oportunamente:
(...)
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;
(...)
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as
dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.
Por sua vez, a Lei Complementar nº 88/96, em seu art. 3º, VII
impõe:
Art. 3º- A Procuradoria Geral do Estado, diretamente subor-
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dinada ao Chefe do Poder Executivo, tem a seguinte competência
fundamental:
(...)
VII- examinar e aprovar previamente as minutas dos editais
de licitação, contratos, acordos, convênios, ajustes e quaisquer
outros instrumentos em que haja um acordo de vontades para
formação de vínculo obrigacional, oneroso ou não, qualquer que
seja a denominação dada aos mesmos, celebrados por quaisquer órgãos ou entidades integrantes da Administração do
Estado do Espírito Santo, inclusive seus aditamentos, sob pena
de responsabilidade administrativa, civil e criminal do dirigente do
respectivo órgão, entidade ou Secretaria de Estado;
(...)
Nota-se, da dicção do inciso VII do art. 3º da LC 88/96 que, de
fato, dentre as competências da Procuradoria Geral do Estado se
encontra o exame e aprovação das minutas de editais de licitação e
contratos celebrados por quaisquer órgãos ou entidades integrantes da Administração do Estado do Espírito Santo.
Assim, sendo a SESA integrante da Administração Direta do Estado,
certamente os contratos celebrados pela mesma devem ser submetidos à apreciação da PGE.
No entanto, conforme concluiu o corpo técnico, a celebração dos
instrumentos contratuais pela SESA, e não pelo IESP, constituiu um
vício procedimental, que culminou na ocorrência da irregularidade
em questão.
Registre-se que, em análise ao procedimento licitatório nº
28074556, o Procurador do IESP, o Sr. Helcimar Alves da Motta,
recomendou “tornar sem efeito a publicação do termo de re-ratificação, tendo em vista ter a Administração deliberado que os recursos financeiros serão oriundos do orçamento destinado a Central
Administrativa/IESP, e não pelo HDDS”, o que corrobora tal entendimento.
Portanto, considerando que os contratos foram celebrados com recursos do FES, recursos estes destinados ao IESP, não se pode
dizer que os procedimentos de licitação não foram devidamente
respaldados por pareceres técnicos ou jurídicos, haja vista a emissão de Pareceres pela Procuradoria Jurídica do IESP, restando cumprida, assim, a exigência do art. 38, VI, e parágrafo único, da Lei
n. 8.666/93.
Outrossim, embora os pareceres constantes dos procedimentos licitatórios em questão não tenham sido emitidos por Procuradores do
Estado, como apontado pela equipe auditora, não se pode dizer
que não houve emissão de parecer jurídico, como exige o
art. 38, VI, e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, uma vez
que foram estes exarados pela Procuradoria Jurídica do IESP, razão
pela qual se conclui que ocorreu, na espécie, mera irregularidade
sem prejuízo para a condução do certame.
Nesse sentido, pugna o Parquet de Contas, sejam afastados os
apontes nº 2.1.2; 2.11.1; 2.12.3; 2.13; 2.14.2 e 2.15 da ITC
7736/2013.
O Ministério Público de Contas, assim, propõe o afastamento da
irregularidade neste tópico – 2.1.2 – e em todos os outros em que
a matéria se repete sob o argumento de que, embora tenha havido
um erro em se celebrar o contrato com o nome da Secretaria de
Saúde, os recursos pertenciam ao Fundo de Saúde e o parecer da
procuradoria do IESP satisfez as exigências legais.
À luz do exposto, divirjo da área técnica e acompanho o Ministério
Público de Contas para afastar a irregularidade.
2.11.2 Ausência de Controle do Almoxarifado de Medicamentos
Base Legal: Arts. 10 e 12 do Decreto nº 4.258/98
Contatou-se, por meio do OF/IESP/SCAF/CAMP/ALMOX./MED nº
083/05, que a farmacêutica do IESP/SESA solicitou à empresa Onconew o empréstimo de 6.000 (seis mil) comprimidos de Micofenolato de Sódio 360 mg e que a empresa efetuou a entrega informando no recibo que as mesmas “deveriam ser abatidas por ocasião
da entrega da 1º parcela do contrato firmado através do processo
30603013/05”.
De acordo com os documentos fiscais e controle de estoque virtual,
não foi efetuada a compensação, ocasionando diferença entre o
quantitativo real e o virtual da SESA.
A ITC 7736/2013 analisa o argumento de que foram implementadas
medidas corretivas e preventivas a partir de 2007, uma vez que a
defesa não explicita os motivos por que tais providências não foram
tomadas anteriormente a 2007.
Considerando que os esclarecimentos prestados apenas confirmam
que não havia um sistema capaz de evitar falhas como a constatada, a ITC opina pela manutenção da irregularidade. Acolho o
opinamento técnico e ministerial e mantenho a irregularidade.
2.12.1 Ausência de licitação
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Base Legal: Art. 2º da Lei 8.666/93
Trata-se aqui do processo 30549906, para aquisição do medicamento Ziprazidona, no valor de R$ 4.373.064,00, contratada com
Buteri Comércio e Representações Ltda. em que, apesar do Laboratório Pfizer ter comprovado ser fabricante exclusivo do medicamento Ziprazidona no Brasil, a carta de exclusividade da empresa Buteri
é exclusiva para o IESP, o que contraria a norma legal.
Comprovou-se no próprio processo a existência de fornecedores
que comercializam esse medicamento, restando comprovada então
a possibilidade de procedimento licitatório.
De acordo com a ITC 7736/2013, o histórico de aquisição do medicamento para a Secretaria Estadual de Saúde revela que existiam
outras estimativas de preços além da empresa Buteri e, no entanto, o gestor alega que não possuía autorização do fabricante para
concretizar outras propostas que não a da empresa Buteri e que tal
procedimento vinha ocorrendo há algum tempo, o que demonstra
que a SESA embasa seu ato em um acordo privado entre duas
empresas, ferindo o princípio da supremacia do interesse público.
A ITC 7736/2013 afirma que a alegação de defesa de que o Estado
somente poderia credenciar outros distribuidores quando o Laboratório Pfizer autorizasse, implica no descumprimento das regras
de vantajosidade e economicidade, previstas na Lei 8.666/93, para
atender aos interesses de particulares, especialmente da empresa
Buteri Comércio e Representações Ltda.
Ressalta que a Administração sequer esboçou tentativa de adquirir
o medicamento de outros fornecedores; ao contrário, acatou mansamente um acordo de interesses privados que não atendia aos
interesses públicos.
Vale ressaltar que neste tópico, o Ministério Público de Contas, em
seu parecer, apontou o caráter de gravidade do fato e sua caracterização como ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da Administração Pública.
Acolho, portanto, o entendimento técnico e ministerial e mantenho
a irregularidade.
2.12.2 Comprovante de exclusividade emitido por órgão não
competente
Base Legal: Art. 25, inc. I da Lei 8.666/93
Ainda em relação ao item anterior - processo 30549906, para aquisição do medicamento Ziprazidona – constatou-se que a comprovação de exclusividade foi realizada através de atestados de exclusividade restritos ao IESP, o que sugere a existência de outros
distribuidores na mesma região.
A ITC 7736/2013 observou que o próprio responsável admite que
a exclusividade concedida pelo Laboratório Pfizer em benefício da
empresa Buteri Comércio e Representações Ltda. não excluía a possibilidade de que o medicamento fosse distribuído por outros fornecedores no Espírito Santo e que a empresa Sudeste Farma também
era distribuidora do medicamento Ziprasidona, o que comprova que
distribuição supostamente exclusiva da empresa Buteri limita-se às
aquisições feitas pelo IESP, ou mesmo pela SESA.
Assim como ocorre no item 2.12.1, a suposta exclusividade não é
nada além de um acordo entre particulares para tratamento privilegiado da empresa Buteri Comércio e Representações Ltda. nas contratações com o Executivo Estadual, o que viola o princípio da supremacia do interesse público e as regras previstas na Lei 8.666/93
para compras e contratos.
Ressalta-se que a eficácia de tal documento foi rechaçada já no
Parecer exarado pela Procuradoria Jurídica do IESP, a qual entendeu
que a Administração deveria realizar Pregão, até mesmo a fim de
apurar a tese da exclusividade (fl. 715).
Acolho a ITC 7736/2013 e o opinamento do Ministério Público de
Contas e mantenho a irregularidade.
2.12.3 Parecer jurídico emitido indevidamente pela Procuradoria Jurídica do IESP
Base Legal: Art 132 da CF e art. 38, VI e parágrafo único da L
8666/93
O Relatório de Auditoria apontou parecer do Procurador Chefe do
IESP declarando que não tinha competência legal para se manifestar acerca da legalidade da contratação que foi realizada através
da SESA, cuja competência é da PGE; ainda assim, dois pareceres
jurídicos foram emitidos pela procuradoria jurídica do IESP em contratos envolvendo a SESA.
A ITC 7736/2013 destaca que o vício procedimental, na verdade,
foi o instrumento contratual ter sido celebrado em nome da Secretaria de Estado da Saúde, quando o correto era a celebração pelo
IESP e que a mesma dúvida e confusão quanto à competência para
a prática de atos deu-se em diversos processos do Fundo Estadual
de Saúde no exercício de 2006.
Menciona a instrução técnica diversos processos de origem da Secretaria de Estado da Saúde nos quais o parecer jurídico foi in-
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devidamente exarado pela Procuradoria Jurídica do IESP, como o
apontando neste item e conclui pela manutenção da irregularidade.
O Ministério Público de Contas, por meio da manifestação MMPC
1943/2014, assim se manifestou acerca deste tópico:
II. 1 – Emissão de Parecer pela Procuradoria Jurídica do
IESP (itens 2.1.2; 2.11.1; 2.12.3; 2.13; 2.14.2; e, 2.15 da
ITC 7736/2013)
Apurou a equipe de auditoria que diversas contratações foram subsidiadas por pareceres exarados pelo Procurador Chefe do Instituto
Estadual de Saúde Pública – IESP, enquanto a competência para a
emissão dos mesmos era, na realidade, da Procuradoria Geral do
Estado, haja vista que as contratações foram realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde – SESA, com recursos do Fundo Estadual
de Saúde – FES, caracterizando, assim, afronta aos artigos 132 da
CF; 38, VI, e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e 3º, VII, da Lei
Complementar nº 88/96.
Aduz o responsável que de acordo com o art. 71 da Lei Complementar 317/2004, que organizou o funcionamento do Sistema Estadual
de Saúde do Estado do Espírito Santo – SES/ES e alterou a estrutura organizacional da SESA e do IESP, os hospitais, assim como
a Procuradoria Jurídica do IESP – PROJU, pertenciam à estrutura
organizacional do IESP, razão pela qual entende ter ocorrido a devida manifestação da assessoria jurídica da Administração, conforme
exigência do art. 38 da Lei n. 8.666/93.
Argumenta, ainda, que a execução orçamentária das atividades de
saúde passou a ser realizada pelo Fundo Estadual de Saúde, bem
como que, segundo o art. 76 da mesma LC 317/2004, as atividades
da Coordenação Administrativa e Financeira do IESP seriam exercidas em consonância com as atividades da Secretaria Executiva
do FES.
Em análise aos documentos constantes dos autos, concluiu o NEC
que o vício procedimental, na verdade, constituiu no fato dos instrumentos contratuais terem sido celebrados em nome da Secretaria de Estado da Saúde, quando o correto seria a celebração pelo
IESP.
Observou que, segundo manifestação do Procurador do IESP, Dr.
Helcimar Alves da Motta, tratando-se de contratos celebrados diretamente pela SESA, ao IESP era vedado, pela mesma Lei Complementar, praticar atos de qualquer natureza. Fato este que confirma
o equívoco na escolha do contratante.
O art. 38, VI, e parágrafo único da Lei nº 8.666/93 disciplina que:
Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e
numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta
de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão
juntados oportunamente:
(...)
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;
(...)
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as
dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.
Por sua vez, a Lei Complementar nº 88/96, em seu art. 3º, VII
impõe:
Art. 3º- A Procuradoria Geral do Estado, diretamente subordinada ao Chefe do Poder Executivo, tem a seguinte competência
fundamental:
(
.
.
.
)
VII- examinar e aprovar previamente as minutas dos editais
de licitação, contratos, acordos, convênios, ajustes e quaisquer
outros instrumentos em que haja um acordo de vontades para
formação de vínculo obrigacional, oneroso ou não, qualquer que
seja a denominação dada aos mesmos, celebrados por quaisquer órgãos ou entidades integrantes da Administração do
Estado do Espírito Santo, inclusive seus aditamentos, sob pena
de responsabilidade administrativa, civil e criminal do dirigente do
respectivo órgão, entidade ou Secretaria de Estado;
(...)
Nota-se, da dicção do inciso VII do art. 3º da LC 88/96 que, de
fato, dentre as competências da Procuradoria Geral do Estado se
encontra o exame e aprovação das minutas de editais de licitação e
contratos celebrados por quaisquer órgãos ou entidades integrantes da Administração do Estado do Espírito Santo.
Assim, sendo a SESA integrante da Administração Direta do Estado,
certamente os contratos celebrados pela mesma devem ser submetidos à apreciação da PGE.
No entanto, conforme concluiu o corpo técnico, a celebração dos
instrumentos contratuais pela SESA, e não pelo IESP, constituiu um
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vício procedimental, que culminou na ocorrência da irregularidade
em questão.
Registre-se que, em análise ao procedimento licitatório nº
28074556, o Procurador do IESP, o Sr. Helcimar Alves da Motta,
recomendou “tornar sem efeito a publicação do termo de re-ratificação, tendo em vista ter a Administração deliberado que os recursos financeiros serão oriundos do orçamento destinado a Central
Administrativa/IESP, e não pelo HDDS”, o que corrobora tal entendimento.
Portanto, considerando que os contratos foram celebrados com recursos do FES, recursos estes destinados ao IESP, não se pode
dizer que os procedimentos de licitação não foram devidamente
respaldados por pareceres técnicos ou jurídicos, haja vista a emissão de Pareceres pela Procuradoria Jurídica do IESP, restando cumprida, assim, a exigência do art. 38, VI, e parágrafo único, da Lei
n. 8.666/93.
Outrossim, embora os pareceres constantes dos procedimentos licitatórios em questão não tenham sido emitidos por Procuradores do
Estado, como apontado pela equipe auditora, não se pode dizer
que não houve emissão de parecer jurídico, como exige o
art. 38, VI, e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, uma vez
que foram estes exarados pela Procuradoria Jurídica do IESP, razão
pela qual se conclui que ocorreu, na espécie, mera irregularidade
sem prejuízo para a condução do certame.
Nesse sentido, pugna o Parquet de Contas, sejam afastados os
apontes nº 2.1.2; 2.11.1; 2.12.3; 2.13; 2.14.2 e 2.15 da ITC
7736/2013.
O Ministério Público de Contas, assim, propõe o afastamento da
irregularidade neste tópico – 2.1.2 – e em todos os outros em que
a matéria (2.11.1; 2.12.3; 2.13; 2.14.2 e 2.15) se repete sob o
argumento de que, embora tenha havido um erro em se celebrar
o contrato com o nome da Secretaria de Saúde, os recursos pertenciam ao Fundo de Saúde e o parecer da procuradoria do IESP
satisfez as exigências legais.
À luz do exposto, divirjo da área técnica e acompanho o Ministério
Público de Contas para afastar a irregularidade.
2.12.4 Falha na liquidação da despesa
Base Legal: Art. 63 da Lei 4.320/64.
No processo de aquisição de medicamentos tratado neste item
2.12, foram observadas notas fiscais emitidas com a razão social
do IESP ao invés da contratada SESA.
O agente responsável não traz qualquer esclarecimento a respeito
disso.
A ITC 7736/2013 considera que a irregularidade em tela constitui
mais um conflito orçamentário e de competência dentre os diversos
decorrentes da Lei Complementar 317/2004 evidenciando que os
bens adquiridos pela Secretaria de Estado da Saúde tiveram suas
Notas Fiscais emitidas em nome do IESP.
Vale ressaltar que neste tópico, o Ministério Público de Contas, em
seu parecer, apontou o caráter de gravidade do fato e sua caracterização como ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da Administração Pública.
Entretanto, como este item é decorrente do anterior, no qual ficou
evidenciada a falha de procedimento que “se repete sob o argumento de que, embora tenha havido um erro em se celebrar o contrato com o nome da Secretaria de Saúde, os recursos pertenciam
ao Fundo de Saúde e o parecer da procuradoria do IESP satisfez as
exigências legais.”
Divirjo, portanto, do entendimento técnico e do parecer do Ministério Público de Contas e afasto a irregularidade.
2.13 Parecer jurídico emitido indevidamente pela Procuradoria Jurídica do IESP
Base Legal: Art. 132 da CF e art. 38 VI e parágrafo único da L
8666/93.
No processo 30409543 para aquisição de medicamentos por inexigibilidade de licitação com a empresa U.M Distribuidora de Medicamentos Ltda., constam pareceres emitidos pela Procuradoria Jurídica do IESP, enquanto os recursos se originaram do FES/SESA e o
contrato foi celebrado com a SESA. Daí o entendimento constante
do relatório de auditoria de que o parecer deveria ter sido emitido
pela Procuradoria Geral do Estado.
A ITC 7736/2013 destaca que o vício procedimental, na verdade,
foi o instrumento contratual ter sido celebrado em nome da Secretaria de Estado da Saúde, quando o correto era a celebração pelo
IESP e que a mesma dúvida e confusão quanto à competência para
a prática de atos deu-se em diversos processos do Fundo Estadual
de Saúde no exercício de 2006.
Menciona a instrução técnica diversos processos de origem da Secretaria de Estado da Saúde nos quais o parecer jurídico foi indevidamente exarado pela Procuradoria Jurídica do IESP, como o
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apontando neste item e conclui pela manutenção da irregularidade.
O Ministério Público de Contas, por meio da manifestação MMPC
1943/2014, assim se manifestou acerca deste tópico:
II. 1 – Emissão de Parecer pela Procuradoria Jurídica do
IESP (itens 2.1.2; 2.11.1; 2.12.3; 2.13; 2.14.2; e, 2.15 da
ITC 7736/2013)
Apurou a equipe de auditoria que diversas contratações foram subsidiadas por pareceres exarados pelo Procurador Chefe do Instituto
Estadual de Saúde Pública – IESP, enquanto a competência para a
emissão dos mesmos era, na realidade, da Procuradoria Geral do
Estado, haja vista que as contratações foram realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde – SESA, com recursos do Fundo Estadual
de Saúde – FES, caracterizando, assim, afronta aos artigos 132 da
CF; 38, VI, e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e 3º, VII, da Lei
Complementar nº 88/96.
Aduz o responsável que de acordo com o art. 71 da Lei Complementar 317/2004, que organizou o funcionamento do Sistema Estadual
de Saúde do Estado do Espírito Santo – SES/ES e alterou a estrutura organizacional da SESA e do IESP, os hospitais, assim como
a Procuradoria Jurídica do IESP – PROJU, pertenciam à estrutura
organizacional do IESP, razão pela qual entende ter ocorrido a devida manifestação da assessoria jurídica da Administração, conforme
exigência do art. 38 da Lei n. 8.666/93.
Argumenta, ainda, que a execução orçamentária das atividades de
saúde passou a ser realizada pelo Fundo Estadual de Saúde, bem
como que, segundo o art. 76 da mesma LC 317/2004, as atividades
da Coordenação Administrativa e Financeira do IESP seriam exercidas em consonância com as atividades da Secretaria Executiva
do FES.
Em análise aos documentos constantes dos autos, concluiu o NEC
que o vício procedimental, na verdade, constituiu no fato dos instrumentos contratuais terem sido celebrados em nome da Secretaria de Estado da Saúde, quando o correto seria a celebração pelo
IESP.
Observou que, segundo manifestação do Procurador do IESP, Dr.
Helcimar Alves da Motta, tratando-se de contratos celebrados diretamente pela SESA, ao IESP era vedado, pela mesma Lei Complementar, praticar atos de qualquer natureza. Fato este que confirma
o equívoco na escolha do contratante.
O art. 38, VI, e parágrafo único da Lei nº 8.666/93 disciplina que:
Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e
numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta
de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão
juntados oportunamente:
(...)
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;
(...)
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as
dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.
Por sua vez, a Lei Complementar nº 88/96, em seu art. 3º, VII
impõe:
Art. 3º- A Procuradoria Geral do Estado, diretamente subordinada ao Chefe do Poder Executivo, tem a seguinte competência
fundamental:
(
.
.
.
)
VII- examinar e aprovar previamente as minutas dos editais
de licitação, contratos, acordos, convênios, ajustes e quaisquer
outros instrumentos em que haja um acordo de vontades para
formação de vínculo obrigacional, oneroso ou não, qualquer que
seja a denominação dada aos mesmos, celebrados por quaisquer órgãos ou entidades integrantes da Administração do
Estado do Espírito Santo, inclusive seus aditamentos, sob pena
de responsabilidade administrativa, civil e criminal do dirigente do
respectivo órgão, entidade ou Secretaria de Estado;
(...)
Nota-se, da dicção do inciso VII do art. 3º da LC 88/96 que, de
fato, dentre as competências da Procuradoria Geral do Estado se
encontra o exame e aprovação das minutas de editais de licitação e
contratos celebrados por quaisquer órgãos ou entidades integrantes da Administração do Estado do Espírito Santo.
Assim, sendo a SESA integrante da Administração Direta do Estado,
certamente os contratos celebrados pela mesma devem ser submetidos à apreciação da PGE.
No entanto, conforme concluiu o corpo técnico, a celebração dos
instrumentos contratuais pela SESA, e não pelo IESP, constituiu um
vício procedimental, que culminou na ocorrência da irregularidade
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em questão.
Registre-se que, em análise ao procedimento licitatório nº
28074556, o Procurador do IESP, o Sr. Helcimar Alves da Motta,
recomendou “tornar sem efeito a publicação do termo de re-ratificação, tendo em vista ter a Administração deliberado que os recursos financeiros serão oriundos do orçamento destinado a Central
Administrativa/IESP, e não pelo HDDS”, o que corrobora tal entendimento.
Portanto, considerando que os contratos foram celebrados com recursos do FES, recursos estes destinados ao IESP, não se pode
dizer que os procedimentos de licitação não foram devidamente
respaldados por pareceres técnicos ou jurídicos, haja vista a emissão de Pareceres pela Procuradoria Jurídica do IESP, restando cumprida, assim, a exigência do art. 38, VI, e parágrafo único, da Lei
n. 8.666/93.
Outrossim, embora os pareceres constantes dos procedimentos licitatórios em questão não tenham sido emitidos por Procuradores do
Estado, como apontado pela equipe auditora, não se pode dizer
que não houve emissão de parecer jurídico, como exige o
art. 38, VI, e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, uma vez
que foram estes exarados pela Procuradoria Jurídica do IESP, razão
pela qual se conclui que ocorreu, na espécie, mera irregularidade
sem prejuízo para a condução do certame.
Nesse sentido, pugna o Parquet de Contas, sejam afastados os
apontes nº 2.1.2; 2.11.1; 2.12.3; 2.13; 2.14.2 e 2.15 da ITC
7736/2013.
O Ministério Público de Contas, assim, propõe o afastamento da
irregularidade neste tópico – 2.1.2 – e em todos os outros em que
a matéria (2.11.1; 2.12.3; 2.13; 2.14.2 e 2.15) se repete sob o
argumento de se repete sob o argumento de que, embora tenha
havido um erro em se celebrar o contrato com o nome da Secretaria
de Saúde, os recursos pertenciam ao Fundo de Saúde e o parecer
da procuradoria do IESP satisfez as exigências legais.
À luz do exposto, divirjo da área técnica e acompanho o Ministério
Público de Contas para afastar a irregularidade.
2.14.1 Empenho posterior
Base Legal: Inobservância ao art. 60 da Lei 4320/64
Constatou-se que no processo 31052460 para aquisição de medicamentos com a empresa Buteri Comércio e Representações Ltda.,
no valor de R$ 1.937.100,00 que a SESA não havia feito a reserva
orçamentária no valor total devido, ocasionando empenhos posteriores à realização da despesa.
A ITC 7736/2013, analisando as justificativas do responsável, entende que não foram esclarecidos os motivos pelos quais a SESA
não fez a reserva orçamentária no valor total devido, considerando
que os recursos advinham de processo administrativo integrante
da sua programática administrativa cabia à Administração fazer a
reserva orçamentária do valor total, e, posteriormente, empenhar
as despesas mês a mês.
Acolho o entendimento da ITC e do Ministério Público de Contas e
mantenho a irregularidade.
2.14.2 e 2.15 - Parecer jurídico emitido indevidamente pela
Procuradoria Jurídica do IESP
Base Legal: Inobservância ao art. 132 da CF e art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8666/93
Ainda no processo 31052460 (item 2.14.2) para aquisição de medicamentos, constam pareceres emitidos pela Procuradoria Jurídica
do IESP, enquanto os recursos se originaram do FES/SESA e o contrato foi celebrado com a SESA. Daí o entendimento constante do
relatório de auditoria de que o parecer deveria ter sido emitido pela
Procuradoria Geral do Estado.
No processo 30402158 (item 2.15) para aquisição do medicamento Leflunomida da empresa Buteri Comércio e Representações
Ltda., no valor de R$ 521.253,36, constam pareceres emitidos pela
Procuradoria Jurídica do IESP, enquanto os recursos se originaram
do FES/SESA e o contrato foi celebrado com a SESA. Daí o entendimento do relatório de auditoria que o parecer deveria ter sido
emitido pela Procuradoria Geral do Estado.
A ITC 7736/2013 destaca que o vício procedimental, na verdade,
foi o instrumento contratual ter sido celebrado em nome da Secretaria de Estado da Saúde, quando o correto era a celebração pelo
IESP e que a mesma dúvida e confusão quanto à competência para
a prática de atos deu-se em diversos processos do Fundo Estadual
de Saúde no exercício de 2006.
Menciona a instrução técnica diversos processos de origem da Secretaria de Estado da Saúde nos quais o parecer jurídico foi indevidamente exarado pela Procuradoria Jurídica do IESP, como o
apontando neste item e conclui pela manutenção da irregularidade.
O Ministério Público de Contas, por meio da manifestação MMPC
1943/2014, assim se manifestou acerca deste tópico:
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II. 1 – Emissão de Parecer pela Procuradoria Jurídica do
IESP (itens 2.1.2; 2.11.1; 2.12.3; 2.13; 2.14.2; e, 2.15 da
ITC 7736/2013)
Apurou a equipe de auditoria que diversas contratações foram subsidiadas por pareceres exarados pelo Procurador Chefe do Instituto
Estadual de Saúde Pública – IESP, enquanto a competência para a
emissão dos mesmos era, na realidade, da Procuradoria Geral do
Estado, haja vista que as contratações foram realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde – SESA, com recursos do Fundo Estadual
de Saúde – FES, caracterizando, assim, afronta aos artigos 132 da
CF; 38, VI, e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e 3º, VII, da Lei
Complementar nº 88/96.
Aduz o responsável que de acordo com o art. 71 da Lei Complementar 317/2004, que organizou o funcionamento do Sistema Estadual
de Saúde do Estado do Espírito Santo – SES/ES e alterou a estrutura organizacional da SESA e do IESP, os hospitais, assim como
a Procuradoria Jurídica do IESP – PROJU, pertenciam à estrutura
organizacional do IESP, razão pela qual entende ter ocorrido a devida manifestação da assessoria jurídica da Administração, conforme
exigência do art. 38 da Lei n. 8.666/93.
Argumenta, ainda, que a execução orçamentária das atividades de
saúde passou a ser realizada pelo Fundo Estadual de Saúde, bem
como que, segundo o art. 76 da mesma LC 317/2004, as atividades
da Coordenação Administrativa e Financeira do IESP seriam exercidas em consonância com as atividades da Secretaria Executiva
do FES.
Em análise aos documentos constantes dos autos, concluiu o NEC
que o vício procedimental, na verdade, constituiu no fato dos instrumentos contratuais terem sido celebrados em nome da Secretaria de Estado da Saúde, quando o correto seria a celebração pelo
IESP.
Observou que, segundo manifestação do Procurador do IESP, Dr.
Helcimar Alves da Motta, tratando-se de contratos celebrados diretamente pela SESA, ao IESP era vedado, pela mesma Lei Complementar, praticar atos de qualquer natureza. Fato este que confirma
o equívoco na escolha do contratante.
O art. 38, VI, e parágrafo único da Lei nº 8.666/93 disciplina que:
Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e
numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta
de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão
juntados oportunamente:
(...)
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;
(...)
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as
dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.
Por sua vez, a Lei Complementar nº 88/96, em seu art. 3º, VII
impõe:
Art. 3º- A Procuradoria Geral do Estado, diretamente subordinada ao Chefe do Poder Executivo, tem a seguinte competência
fundamental:
(
.
.
.
)
VII- examinar e aprovar previamente as minutas dos editais
de licitação, contratos, acordos, convênios, ajustes e quaisquer
outros instrumentos em que haja um acordo de vontades para
formação de vínculo obrigacional, oneroso ou não, qualquer que
seja a denominação dada aos mesmos, celebrados por quaisquer órgãos ou entidades integrantes da Administração do
Estado do Espírito Santo, inclusive seus aditamentos, sob pena
de responsabilidade administrativa, civil e criminal do dirigente do
respectivo órgão, entidade ou Secretaria de Estado;
(...)
Nota-se, da dicção do inciso VII do art. 3º da LC 88/96 que, de
fato, dentre as competências da Procuradoria Geral do Estado se
encontra o exame e aprovação das minutas de editais de licitação e
contratos celebrados por quaisquer órgãos ou entidades integrantes da Administração do Estado do Espírito Santo.
Assim, sendo a SESA integrante da Administração Direta do Estado,
certamente os contratos celebrados pela mesma devem ser submetidos à apreciação da PGE.
No entanto, conforme concluiu o corpo técnico, a celebração dos
instrumentos contratuais pela SESA, e não pelo IESP, constituiu um
vício procedimental, que culminou na ocorrência da irregularidade
em questão.
Registre-se que, em análise ao procedimento licitatório nº
28074556, o Procurador do IESP, o Sr. Helcimar Alves da Motta,
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recomendou “tornar sem efeito a publicação do termo de re-ratificação, tendo em vista ter a Administração deliberado que os recursos financeiros serão oriundos do orçamento destinado a Central
Administrativa/IESP, e não pelo HDDS”, o que corrobora tal entendimento.
Portanto, considerando que os contratos foram celebrados com recursos do FES, recursos estes destinados ao IESP, não se pode
dizer que os procedimentos de licitação não foram devidamente
respaldados por pareceres técnicos ou jurídicos, haja vista a emissão de Pareceres pela Procuradoria Jurídica do IESP, restando cumprida, assim, a exigência do art. 38, VI, e parágrafo único, da Lei
n. 8.666/93.
Outrossim, embora os pareceres constantes dos procedimentos licitatórios em questão não tenham sido emitidos por Procuradores do
Estado, como apontado pela equipe auditora, não se pode dizer
que não houve emissão de parecer jurídico, como exige o
art. 38, VI, e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, uma vez
que foram estes exarados pela Procuradoria Jurídica do IESP, razão
pela qual se conclui que ocorreu, na espécie, mera irregularidade
sem prejuízo para a condução do certame.
Nesse sentido, pugna o Parquet de Contas, sejam afastados os
apontes nº 2.1.2; 2.11.1; 2.12.3; 2.13; 2.14.2 e 2.15 da ITC
7736/2013.
O Ministério Público de Contas, assim, propõe o afastamento da
irregularidade neste tópico – 2.1.2 – e em todos os outros em que
a matéria (2.11.1; 2.12.3; 2.13; 2.14.2 e 2.15) se repete sob o
argumento de se repete sob o argumento de que, embora tenha
havido um erro em se celebrar o contrato com o nome da Secretaria
de Saúde, os recursos pertenciam ao Fundo de Saúde e o parecer
da procuradoria do IESP satisfez as exigências legais.
À luz do exposto, divirjo da área técnica e acompanho o Ministério
Público de Contas para afastar a irregularidade.
2.15 Parecer jurídico emitido indevidamente pela Procuradoria Jurídica do IESP
Base Legal: Inobservância ao art. 132 da CF e art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8666/93
No processo 30402158 para aquisição do medicamento Leflunomida da empresa Buteri Comércio e Representações Ltda., no valor
de R$ 521.253,36, constam pareceres emitidos pela Procuradoria
Jurídica do IESP, enquanto os recursos se originaram do FES/SESA
e o contrato foi celebrado com a SESA. Daí o entendimento do
relatório de auditoria que o parecer deveria ter sido emitido pela
Procuradoria Geral do Estado.
A ITC 7736/2013 destaca que o vício procedimental, na verdade,
foi o instrumento contratual ter sido celebrado em nome da Secretaria de Estado da Saúde, quando o correto era a celebração pelo
IESP e que a mesma dúvida e confusão quanto à competência para
a prática de atos deu-se em diversos processos do Fundo Estadual
de Saúde no exercício de 2006.
Menciona a instrução técnica diversos processos de origem da Secretaria de Estado da Saúde nos quais o parecer jurídico foi indevidamente exarado pela Procuradoria Jurídica do IESP, como o
apontando neste item e conclui pela manutenção da irregularidade.
O Ministério Público de Contas, por meio da manifestação MMPC
1943/2014, assim se manifestou acerca deste tópico:
II. 1 – Emissão de Parecer pela Procuradoria Jurídica do
IESP (itens 2.1.2; 2.11.1; 2.12.3; 2.13; 2.14.2; e, 2.15 da
ITC 7736/2013)
Apurou a equipe de auditoria que diversas contratações foram subsidiadas por pareceres exarados pelo Procurador Chefe do Instituto
Estadual de Saúde Pública – IESP, enquanto a competência para a
emissão dos mesmos era, na realidade, da Procuradoria Geral do
Estado, haja vista que as contratações foram realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde – SESA, com recursos do Fundo Estadual
de Saúde – FES, caracterizando, assim, afronta aos artigos 132 da
CF; 38, VI, e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e 3º, VII, da Lei
Complementar nº 88/96.
Aduz o responsável que de acordo com o art. 71 da Lei Complementar 317/2004, que organizou o funcionamento do Sistema Estadual
de Saúde do Estado do Espírito Santo – SES/ES e alterou a estrutura organizacional da SESA e do IESP, os hospitais, assim como
a Procuradoria Jurídica do IESP – PROJU, pertenciam à estrutura
organizacional do IESP, razão pela qual entende ter ocorrido a devida manifestação da assessoria jurídica da Administração, conforme
exigência do art. 38 da Lei n. 8.666/93.
Argumenta, ainda, que a execução orçamentária das atividades de
saúde passou a ser realizada pelo Fundo Estadual de Saúde, bem
como que, segundo o art. 76 da mesma LC 317/2004, as atividades
da Coordenação Administrativa e Financeira do IESP seriam exercidas em consonância com as atividades da Secretaria Executiva
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do FES.
Em análise aos documentos constantes dos autos, concluiu o NEC
que o vício procedimental, na verdade, constituiu no fato dos instrumentos contratuais terem sido celebrados em nome da Secretaria de Estado da Saúde, quando o correto seria a celebração pelo
IESP.
Observou que, segundo manifestação do Procurador do IESP, Dr.
Helcimar Alves da Motta, tratando-se de contratos celebrados diretamente pela SESA, ao IESP era vedado, pela mesma Lei Complementar, praticar atos de qualquer natureza. Fato este que confirma
o equívoco na escolha do contratante.
O art. 38, VI, e parágrafo único da Lei nº 8.666/93 disciplina que:
Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e
numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta
de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão
juntados oportunamente:
(...)
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;
(...)
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as
dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.
Por sua vez, a Lei Complementar nº 88/96, em seu art. 3º, VII
impõe:
Art. 3º- A Procuradoria Geral do Estado, diretamente subordinada ao Chefe do Poder Executivo, tem a seguinte competência
fundamental:
(...)
VII- examinar e aprovar previamente as minutas dos editais
de licitação, contratos, acordos, convênios, ajustes e quaisquer
outros instrumentos em que haja um acordo de vontades para
formação de vínculo obrigacional, oneroso ou não, qualquer que
seja a denominação dada aos mesmos, celebrados por quaisquer órgãos ou entidades integrantes da Administração do
Estado do Espírito Santo, inclusive seus aditamentos, sob pena
de responsabilidade administrativa, civil e criminal do dirigente do
respectivo órgão, entidade ou Secretaria de Estado;
(...)
Nota-se, da dicção do inciso VII do art. 3º da LC 88/96 que, de
fato, dentre as competências da Procuradoria Geral do Estado se
encontra o exame e aprovação das minutas de editais de licitação e
contratos celebrados por quaisquer órgãos ou entidades integrantes da Administração do Estado do Espírito Santo.
Assim, sendo a SESA integrante da Administração Direta do Estado,
certamente os contratos celebrados pela mesma devem ser submetidos à apreciação da PGE.
No entanto, conforme concluiu o corpo técnico, a celebração dos
instrumentos contratuais pela SESA, e não pelo IESP, constituiu um
vício procedimental, que culminou na ocorrência da irregularidade
em questão.
Registre-se que, em análise ao procedimento licitatório nº
28074556, o Procurador do IESP, o Sr. Helcimar Alves da Motta,
recomendou “tornar sem efeito a publicação do termo de re-ratificação, tendo em vista ter a Administração deliberado que os recursos financeiros serão oriundos do orçamento destinado a Central
Administrativa/IESP, e não pelo HDDS”, o que corrobora tal entendimento.
Portanto, considerando que os contratos foram celebrados com recursos do FES, recursos estes destinados ao IESP, não se pode
dizer que os procedimentos de licitação não foram devidamente
respaldados por pareceres técnicos ou jurídicos, haja vista a emissão de Pareceres pela Procuradoria Jurídica do IESP, restando cumprida, assim, a exigência do art. 38, VI, e parágrafo único, da Lei
n. 8.666/93.
Outrossim, embora os pareceres constantes dos procedimentos licitatórios em questão não tenham sido emitidos por Procuradores do
Estado, como apontado pela equipe auditora, não se pode dizer
que não houve emissão de parecer jurídico, como exige o
art. 38, VI, e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, uma vez
que foram estes exarados pela Procuradoria Jurídica do IESP, razão
pela qual se conclui que ocorreu, na espécie, mera irregularidade
sem prejuízo para a condução do certame.
Nesse sentido, pugna o Parquet de Contas, sejam afastados os
apontes nº 2.1.2; 2.11.1; 2.12.3; 2.13; 2.14.2 e 2.15 da ITC
7736/2013.
O Ministério Público de Contas, assim, propõe o afastamento da
irregularidade neste tópico – 2.1.2 – e em todos os outros em que
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a matéria se repete sob o argumento de que, embora tenha havido
um erro em se celebrar o contrato com o nome da Secretaria de
Saúde, os recursos pertenciam ao Fundo de Saúde e o parecer da
procuradoria do IESP satisfez as exigências legais.
À luz do exposto, divirjo da área técnica e acompanho o Ministério
Público de Contas para afastar a irregularidade.
2.16.1 Ausência de publicação do resumo da Autorização de
Fornecimento de aquisição efetuada através da Ata de Registro de Preços
Base Legal: Princípio da Publicidade, art. 37, caput da CF e ao parágrafo único do art. 13 do Decreto 1.336-R/2004.
No processo 33197628 para aquisição de medicamentos da empresa Biosintética Farmacêutica Ltda., constatou-se que não consta
a publicação da aquisição efetuada através da ata de registro de
preços. A autorização de fornecimento é o instrumento legal de
formalização da aquisição através de Ata de Registro de Preços com
os fornecedores e a publicação de seu resumo é condição indispensável para sua eficácia.
A ITC 7736/2013 refuta os argumentos da defesa no sentido de
que o tema somente foi regulamentado no âmbito da Administração
Estadual em 2007, uma vez que em 08 de junho de 2004, a Secretaria de Estado da Fazenda publicou o Decreto 1.336-R/2004, que
regulamentou os procedimentos relativos ao Sistema de Registros
de Preços no âmbito estadual, decreto que vigorou até 2007, quando foi expressamente revogado pelo Decreto 1.790-R.
Refuta também a alegação de que a obrigatoriedade de publicação
apenas foi normatizada no âmbito da Administração Pública Estadual por meio do Decreto 1.790-R, uma vez que o parágrafo único
do art. 13 do Decreto 1.336-R/2004 exigia a publicação do resumo
da Autorização de Fornecimento no Diário Oficial.
Vale ressaltar que neste tópico, o Ministério Público de Contas, em
seu parecer, apontou o caráter de gravidade do fato e sua caracterização como ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da Administração Pública.
Acolho, portanto, o entendimento técnico, considerando que, diferentemente do alegado pela defesa, o parágrafo único do art. 13 do
Decreto 1.336-R/2004 exigia a publicação do resumo da Autorização de Fornecimento no Diário Oficial e também de acordo com o
Ministério Público de Contas, mantenho a irregularidade.
2.16.2 Ausência de pesquisa de preço
Base Legal: Parágrafos 1º e 3º, II do art. 15 da Lei 8.666/93
No processo tratado no item acima, verificou-se inexistência de
pesquisa de preço que possibilitasse à SESA o confronto com o
preço praticado pelo laboratório fornecedor da ata de registro de
preços do Hospital Geral de Bonsucesso, condição legal para respaldar o preço praticado.
A ITC 7736/2013 afirma que na aquisição de bens e serviços pela
Administração, a seleção do fornecedor deve ser motivada, como
em todo e qualquer ato administrativo e nesse sentido, ao optar por
um fornecedor, o administrador deve buscar a economicidade da
aquisição, ainda que o valor da compra/contratação não imponha a
realização de um procedimento licitatório.
Além disso, afirma que possibilidade de adesão a determinada Ata
de Registro de Preços é condicionada pela demonstração de comprovada vantagem para a Administração e como se verifica no item
2.19 daquela instrução, na aquisição de diversos medicamentos
pelo Fundo Estadual de Saúde, vários distribuidores praticaram preços menores que os de fábrica e da tabela da ANVISA.
Assim a ITC refuta a tese da defesa de que, apesar da inexistência de pesquisa de mercado, o fato de o preço estar abaixo do de
fábrica ou da ANVISA é suficiente para suprir a não realização da
pesquisa de preços.
Acolho o opinamento técnico, uma vez que a pesquisa de preços
é justamente o instrumento formal de garantia da aquisição pela
condição mais vantajosa para a Administração e não basta o preço
contratado estar abaixo do preço de fábrica e abaixo do preço da
Anvisa, porque muitos outros fornecedores praticam preços abaixo
desses limites; é preciso que se estabeleça, com absoluta segurança dentro do processo, que dentre os preços inferiores aos do
fabricante e da Anvisa, a Administração obteve o mais baixo.
À luz do exposto, acolho a ITC 7736/2013 e a manifestação do Ministério Público de Contas e mantenho a irregularidade.
2.17 Ajustes de forma indevida no sistema informatizado
Base Legal: Decreto 4.258/98.
No processo 2820146 para aquisição de medicamentos com a empresa Biosintética Farmacêutica Ltda., foi constatado que a SESA
utiliza seu inventário como um meio de ajuste do estoque no sistema informatizado, efetuando entradas e saídas de medicamentos
no almoxarifado (ajuste por inventários) sem justificativas que respaldem as movimentações, infringindo o Dec. 4.258/98.
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O relatório de auditoria constatou a inclusão de 7 frascos de Toxina
Botulínica A-100 no sistema informatizado de estoque no valor de
R$ 4.445,00, sem as respectivas notas de fornecimento e comprovação de origem e destino. A ausência de documentos levou à
constatação de falta de controle no almoxarifado e alterações no
sistema através de entradas e saídas para acerto de estoque.
De acordo com a ITC 7736/2013, o responsável elenca diversas
medidas tomadas pela Administração para corrigir os vícios constatados, mas conforme ele próprio afirma, tais providências foram
iniciadas a partir de março de 2007, no tocante à reestruturação
dos recursos humanos, e outubro de 2007, relativamente ao processo de informatização do setor; de modo que no exercício sob
análise - 2006 - a defesa limita-se a reconhecer a falta de controle
no almoxarifado, ratificando, inclusive, que não há qualquer documento respaldando a entrada dos sete frascos de Toxina Botulínica
A-100 no sistema informatizado de estoque, conforme previamente
informado pelo gerente à época.
O inventário físico é um procedimento de controle que possibilita o
confronto entre o estoque físico e os registros contábeis. Diferenças
resultantes deste confronto devem ser analisadas, investigadas e
apuradas as responsabilidades dos servidores que participam dos
controles do estoque.
Tendo em vista que as justificativas apresentadas apenas reconhecem a ocorrência das irregularidades no exercício de 2006, acompanho a ITC 7736/2013, assim como o fez o Ministério Público de
Contas e mantenho a irregularidade.
2.18.1 Ausência de licitação
Base Legal: Art. 2º da Lei 8.666/93
O relatório de auditoria aponta no processo nº 35584068, aquisição de medicamentos das empresas Buteri, Confiança, Help Farma,
Hospfar, Onco New, Prohosp, Roche, Serono, Suport, Um Medic,
Exfarma, CMW, num total de R$ 4.949.245,10 sem realização de
procedimento licitatório, evidenciando a falta de planejamento no
sentido de previsão da necessidade da compra e sua realização
através de procedimento licitatório, conforme previsão legal.
A ITC 7736/2013 refuta a alegação do responsável acerca da situação emergencial, em razão de revogação do procedimento licitatório, pela Procuradoria Geral do Estado, por considerar que em se
tratando da aquisição de produtos de extrema necessidade pública,
a Administração deveria ter programado a realização de todos os
procedimentos com antecedência suficiente, inclusive, para a correção de eventuais problemas processuais, evitando que a licitação
fosse realizada quando já eram baixos os estoques dos diversos
medicamentos, situação que chama de “emergência fabricada”.
A ITC 7736/2013 cita entendimento do TCU sobre a possibilidade
de realizar a contratação direta nos casos de “urgência/emergência
fabricada”, em se configurando uma situação de emergência, ainda
que decorrente de falta de planejamento da Administração, mantida a necessidade de análise, para fim de responsabilização,
da conduta do agente público que não adotou tempestivamente as providências cabíveis.
Destaca-se que o Ministério Público de Contas, ao analisar a presente irregularidade, classificou-a como grave infração à norma
legal, caracterizada como ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da Administração Pública.
À luz do exposto, acolho o opinamento técnico contido na ITC
7736/2013 e o parecer do Ministério Público de Contas e mantenho a irregularidade.
2.18.2 Ausência de abertura de processo administrativo-disciplinar
Base Legal: Art. 247 da Lei Complementar n º 46/94
Consta do processo acima mencionado, o Parecer PGE/SCA
2.188/2006 em sentido “favorável à contratação direta para a aquisição dos medicamentos estritamente indispensável para evitar desabastecimento, limitada a duração dos contratos ao prazo necessário para o encerramento dos procedimentos licitatórios em curso,
desde que cumpridas todas as recomendações e mais, constitui
dever do órgão consulente a imediata instauração de sindicância
para apuração da responsabilidade pela não conclusão dos procedimentos licitatórios para a compra dos fármacos em tempo hábil.
O relatório de auditoria destacou que os fatos deveriam ter sido
apurados à época em que houve a determinação do secretário, lembrando que a apuração de responsabilidade tem prazo de prescrição
que flui a partir da data do evento.
A ITC 7736/2013 afirma que dentre os documentos de suporte à
defesa apresentados pelo Senhor Anselmo Tozi, não foram localizados documentos comprovando as medidas que o mesmo alega
ter tomado visando sanar a inconsistência, nem mesmo o encaminhamento da conclusão de apuração de sindicância alegada pela
defesa.
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Considerando não restar demonstrado que foi efetivamente aberto
e concluído o devido processo administrativo-disciplinar para apurar as faltas apontadas, acompanho a ITC 7736/2013 e o parecer
do MPC e mantenho a irregularidade.
2.19.1 Desconto referente à desoneração do ICMS no preço
dos medicamentos - Não houve destaque do ICMS na Nota
Fiscal e não foi concedido o desconto previsto no Convênio
CONFAZ 87/02.
Base Legal: Princípio da Economicidade, Convênio CONFAZ 87/02
c/c art. 5º, inciso XXVI, letra “C” do Decreto 1090-R/02 e ao art.
11 da Lei 5.172/66.
O Convênio Confaz 87/02 concede isenção do ICMS nas operações
com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal e prevê em sua
cláusula primeira:
Ficam isentas do ICMS as operações com fármacos e medicamentos
relacionados no Anexo Único destinados a órgãos da Administração
Pública Direta Federal, Estadual e Municipal e as suas fundações
públicas”.
§ 1º A isenção prevista nesta cláusula fica condicionada a que:
III – o contribuinte abata do preço da mercadoria o valor
equivalente ao imposto que seria devido se não houvesse a
isenção, indicando expressamente no documento fiscal. (grifos da ITI)
Constatou-se o não cumprimento do Convênio CONFAZ 87/02 nos
processos analisados, configurando a omissão do gestor do FES em
fazer cumprir este benefício tributário, resultando em pagamento a
maior no montante de R$ 2.264.042,64.
2.19.2 Houve desconto do ICMS na nota fiscal, mas o mesmo
não foi sobre o preço máximo de fábrica.
A Portaria 130-N, retificada em 24/09/01, limita o valor que a
SESA/IESP poderia pagar na compra dos medicamentos ao preço
máximo de fábrica. Por força do Convênio 87/02 as empresas citadas a seguir deveriam conceder um desconto referente à isenção
do ICMS, ao órgão comprador do fármaco. Constatou-se que as
empresas simularam a concessão desse desconto ao informar nas
suas propostas os valores desonerados idênticos aos valores máximos admitidos por força da portaria supracitada, entretanto, a
proposta deveria corresponder ao preço máximo de fábrica menos
a desoneração.
2.19.3 Não houve destaque do ICMS na Nota Fiscal e os preços unitários dos produtos foram majorados para simular
um desconto compatível com o previsto no Convênio CONFAZ 87/02
Foi constatado um aumento nos preços unitários dos medicamentos quando confrontados os valores das propostas com as notas
fiscais. Observou-se que estes aumentos foram correspondentes ao
valor aproximado do ICMS. Os fornecedores aplicaram o aumento
equivalente à isenção do ICMS concedido pelo Convênio 87/02 para
posteriormente subtraírem o mesmo de forma que o valor apresentado correspondeu à proposta, entretanto, o valor final deveria
ser a proposta apresentada (Ata de Registro de Preços) menos a
desoneração do ICMS.
A ITC 7736/2013 faz uma análise conjunta dos itens 2.19.1,
2.19.2 e 2.19.3 e inicia reportando parecer elaborado pelo Auditor
Fiscal da Receita Estadual, Sr. César Romeu Souza de Lacerda, que
compõe a defesa do Senhor Anselmo Tozi no processo que trata do
relatório de auditoria relativo ao exercício de 2005 e aponta alguns
equívocos procedimentais nos indícios de irregularidades apontados
no relatório de auditoria.
De acordo com o referido parecer:
a auditoria concluiu que deveria ter sido dado desconto de 17% ou
18% no valor das mercadorias, como se o preço registrado fosse
o de fábrica, o que nem sempre procede. Além disso, em diversas
notas os preços registrados já continham o desconto, conforme determinam as regras do próprio Convênio Confaz ICMS 87/02;
nem todas as aquisições de medicamentos são isentas do imposto,
mas apenas aquelas cujos medicamentos encontram-se relacionados no Anexo Único do Convênio; e no rol dos medicamentos desonerados das Contribuições de PIS/PASEP e COFINS;
O Convênio ICMS 87/02 não detalhou como discriminar o desconto
na nota fiscal, sendo aceitos, portanto, diversos procedimentos.
Com base nas informações prestadas pela SEFA, foi feita a análise
conclusiva.
Quanto ao item 2.19.1 a ITC 7736/2013 afirma que os preços pagos pelos medicamentos estavam dentro do preço máximo de fábrica exigido pela Portaria 130-N de 03/08/95, alterada em 24/09/01.
Considera então, em relação às empresas Exfarma Ltda., Onconew Comércio e Representações, estar demonstrado que ambas procederam o desconto previsto no Convênio CONFAZ 87/02
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e conclui não haver valores a serem ressarcidos ao erário
relativamente ao presente item.
Quanto ao item 2.19.2, a ITC 7736/2013 considera que o limite
a ser praticado é o preço máximo de fábrica menos a desoneração
e que nesse sentido, não procedem as alegações das empresas
defendentes.
A ITC refuta também as alegações do Sr. Anselmo Tozi no sentido
de que as empresas concederam o desconto sobre o preço de fábrica, porque os valores apontados foram os da tabela da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, que são superiores aos da tabela
ABC Farma.
Quanto à empresa Empresa Buteri Comércio e Representações
Ltda., a ITC 7736/2013 considera que a própria contratada admite
ter comercializado os medicamentos pelo preço máximo de fábrica. No entanto, o atendimento ao ordenamento jurídico somente
teria se dado se o limite praticado tivesse sido o preço máximo de
fábrica menos a desoneração de 17% relativos ao desconto
do ICMS.
Por sua vez, a empresa Prohosp Distribuidora de Medicamentos Ltda, a ITC 7736/2013 refuta o argumento de que no ano de
2006 o produto em questão não constava do ABC FARMA, eis que os
documentos anexados aos autos da auditoria demonstram que os
valores apontados pela equipe técnica advêm da Revista ABCFARMA nº 184, publicada em dezembro de 2006, mesmo mês em que
foi realizada a venda do medicamento pela contratada.
Assim, a ITC 7736/2013 considera que as justificativas prestadas
são insuficientes para elidir a inconsistência apontada, tem-se por
mantida a irregularidade relativa ao desconto concedido na
Nota Fiscal sobre valores maiores que o preço máximo de fábrica e por consequência, entende ter havido pagamento a maior
às empresas contratadas, gerando obrigação de ressarcimento
ao erário solidariamente pelo Sr. Anselmo Tozi e pelas empresas contratadas dos valores indevidamente pagos, no total
de R$ 1.323.771,20 (782.463,17 VRTE), assim discriminados:
Processo 30549906 - empresa Buteri Comércio e Representações
Ltda. - R$ 929.276,10
Processo 31052460 - empresa Buteri Comércio e Representações
Ltda. - R$ 276.108,00
Processo 30402158 - empresa Buteri Comércio e Representações
Ltda. - R$ 108.320,60
Processo 35584068 - empresa Prohosp Distribuidora de Medicamentos Ltda. - R$ 10.066,50
Quanto ao item 2.19.3 a ITC 7736/2013 analisando o valor
apresentado pela empresa Biosintética Farmacêutica Ltda. (R$
932,03) na Ata de Realização do Pregão Presencial-SRP nº 25/2005,
multiplicando pela quantidade adquirida (216) obtém-se o total de
R$ 201.318,48, valor efetivamente pago pela Administração. Logo,
contatou que não há diferença entre o valor da proposta e o valor
constante da Nota Fiscal; além do fato de que o desconto relativo
ao ICMS foi registrado na Nota Fiscal de acordo com critério considerado regular, ou seja, o valor dos produtos vem com o preço
normal, mas do valor total da nota foi descontado o valor relativo
ao imposto.
A ITC 7736/2013, opina, assim pelo afastamento da irregularidade.
O Ministério Público de Contas em seu parecer (fl. 56025641)
apresenta opinamento divergente da manifestação técnica, em relação aos itens 2.19.1 e 2.19.2, nos seguintes termos:
II. 2 – Não houve destaque do ICMS na Nota Fiscal (item
2.19.1 da ITC 7763/2013) e Houve destaque do ICMS na
Nota Fiscal, mas o mesmo não foi sobre o preço máximo de
fábrica (item 2.19.2 da ITC 7763/2013)
Observou a equipe auditora que o Convênio ICMS 87/2002, que
concede isenção do ICMS nas operações com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal não foi cumprido, tendo apontado como
irregularidades o seguinte:
Não houve destaque do ICMS na Nota Fiscal (item 2.19.1);
Houve desconto do ICMS na Nota Fiscal, mas o mesmo não foi sobre o preço máximo de fábrica (item 2.19.2);
Não houve destaque do ICMS na Nota Fiscal e os preços unitários
dos produtos foram majorados para gerar um desconto compatível
com o previsto no Convênio CONFAZ 87/02 (item 2.19.3).
Concluiu que o descumprimento do Convênio teria resultado em pagamento a maior no montante de R$ 2.264.042,64 (dois milhões,
duzentos e sessenta e quatro mil e sessenta e quatro centavos),
passível de ressarcimento aos cofres públicos.
Após exame dos argumentos de defesa aduzidos pelos responsáveis e, baseando-se na conclusão do Parecer do Auditor Fiscal da
Receita Estadual, Sr. César Romeu Souza de Lacerda, emitido para
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instruir os autos do processo TC 1572/2006, relativo à Auditoria
Ordinária, levada a efeito na SESA, exercício de 2005, que apontou
as mesmas irregularidades ora discutidas, o NEC opinou pela manutenção dos itens 2.19.1 e 2.19.2 e do ressarcimento decorrente deste último, bem como pelo afastamento do item
2.19.3.
O Convênio ICMS 87/2002 dispõe, em sua Cláusula Primeira, o seguinte:
Cláusula Primeira:
Ficam isentas do ICMS nas operações com fármacos e medicamentos relacionados no Anexo Único destinados a órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal e as suas fundações públicas”.
§ 1º A isenção prevista nesta cláusula fica condicionada a que:
(...)
III – “o contribuinte abata do preço da mercadoria o valor
equivalente ao imposto que seria devido se não houvesse a
isenção, indicando expressamente no documento fiscal. (grifos da ITI)
Por sua vez, a portaria 130-N de 03.08.95, alterada em 24.09.01,
determina que:
As aquisições de medicamentos de consumo regulares destinadas
a rede de Saúde serão realizadas sempre na forma da Lei, cujos
valores não excederão ao preço máximo de fábrica praticado
no Estado. (grifos nossos)
Por força desses dispositivos, o limite dos valores dos medicamentos adquiridos pela SESA/IESP é o preço máximo de fábrica praticado no Estado (Portaria 130-N), sobre o qual deve ser concedido
o desconto relativo à isenção do ICMS (Cláusula Primeira Convênio
ICMS 87/2002).
Ou seja, ao contratar com a Administração para venda de medicamentos, o fornecedor abaterá do preço da mercadoria (preço
máximo de fábrica) o valor equivalente ao imposto (ICMS) devido
se não houvesse a isenção, o que será devidamente indicado no
documento fiscal.
Contudo, restou apurado simulação na concessão do desconto pelas empresas que contrataram com a Administração, as quais, enquanto deveriam apresentar a proposta com o preço máximo de
fábrica menos a desoneração, informaram os valores desonerados
idênticos aos valores máximos admitidos. Ademais, em exame a
alguns processos, constatou-se que não houve destaque do imposto nas notas fiscais, nem mesmo do desconto relativo ao mesmo.
A matéria ora ventilada não é inédita nos processos que apuram os
atos de gestão da SESA/IESP nessa Corte de Contas.
Nos autos do processo TC 2722/2011, relativo à auditoria ordinária, levada a efeito na Secretaria de Estado da Saúde, exercício de
2010, foi determinada a instauração de Tomada de Contas Especial,
pela SESA, com fulcro no art. 57, IV, da Lei n. 621/2012 para: (i)
identificar os responsáveis e beneficiados por indícios de sobrepreço nas Atas de Registro de Preços nº. 149/2009 e 216/2009; (ii)
identificar todos os fornecimentos efetuados com base nas Atas
de Registro de Preços nº. 149/2009 e 216/2009, com apuração
detalhada das quantidades totais pagas; (iii) apurar o valor exato
do dano ao erário; e, (iv) promover o ressarcimento do valor pago
com sobrepreço, por exercício, com atualização efetuada na forma
da Instrução Normativa TC nº. 08/2008.
Em cumprimento à referida determinação, foi instaurada a Tomada
de Contas Especial.
Ocorre que, diante da alta complexidade do assunto em questão e da difícil interpretação da legislação, em especial, a Lei
Federal nº. 10.742, de 06 de outubro de 2003, o Convênio ICMS
nº. 87/2002, com as alterações e a Resolução CMED nº. 04, de
18/12/2006, alterada pela Resolução CMED nº. 04/08, este Parquet atuando como Órgão interveniente, promoveu a realização de
reuniões, visando adotar ações conjuntas para cumprir a legislação
sobre o assunto, inclusive viabilizando a recuperação dos valores
pagos a maior em virtude da não desoneração do ICMS.
Das referidas reuniões participaram auditores desse Tribunal de
Contas, servidores da SECONT, PGE, SEFAZ e SESA, conforme pode
se verificar pelas atas dos dias 20/12/12 e 24/04/13 (em anexo),
com o intuito de estabelecer um procedimento respaldado na legislação, apto a cumprir as normas relativas à desoneração do ICMS
nas aquisições públicas de medicamentos e a reaver os valores pagos indevidamente em aquisições passadas.
Como fruto dessa ação foi publicada a Portaria Conjunta SECONT/
SEGER/SEFAZ/SESA nº. 002-R/2013, que institui normas e procedimentos operacionais para aquisição de medicamentos isentos
de ICMS e sujeitos ao Coeficiente de adequação de preços (CAP),
o que servirá de padrão de orientação para Hospitais e demais Órgãos Estaduais e Municipais que licitem medicamentos.
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Nesse sentido, considerando todos os esforços até então envidados
para que seja solucionada a situação de aquisição de medicamentos
abrangidos pela desoneração do ICMS, bem como em consonância com decisão anterior dessa Corte de Contas, pugna este MPC
seja determinado, à SESA, a instauração de Tomada de Contas Especial, com fundamento no art. 83 da Lei Complementar nº 621/2012, para que sejam verificados os valores pagos a
maior, pela Administração Pública, na aquisição de medicamentos
sem desoneração do ICMS, bem como definidas as responsabilidades, devendo, posteriormente, proceder ao encaminhamento ao
TCEES, na forma da IN TC 08/2008.
A matéria aqui tratada é de fato complexa, considerando as imprecisões dos textos legais e as divergências de interpretação a
respeito da desoneração do ICMS sobre fármacos em aquisições do
Poder Público.
Conforme informa o Ministério Público de Contas, em seu parecer,
aquele órgão vem atuando no sentido de que sejam adotadas ações
conjuntas para o cumprimento da legislação, com o fim de proteger
o interesse público e recuperar valores pagos a maior, integrando
em sua atuação auditores deste Tribunal de Contas, servidores da
SECONT, PGE, SEFAZ e SESA e daí resultando a Portaria Conjunta SECONT/SEGER/SEFAZ/SESA 002-R/2013, que institui normas
e procedimentos operacionais para aquisição de medicamentos
isentos de ICMS e sujeitos ao Coeficiente de adequação de preços
(CAP).
Formou-se então um novo marco legal para a solução de questões
passadas e orientação aos Municípios e órgãos estaduais.
Conclui-se, então, que este ponto do relatório de auditoria relativo ao exercício de 2006, não deve ser tratado neste julgamento,
mas em conjunto com as ações e interpretações dadas à matéria
de modo mais específico, considerando, como argumenta o órgão
ministerial, os esforços que vem sendo empregados para que seja
solucionada a situação de aquisição de medicamentos abrangidos
pela desoneração do ICMS.
Além disso, há decisão anterior desta Corte de Contas, nos autos
do processo TC 2722/2011, relativo à auditoria ordinária, levada a
efeito na Secretaria de Estado da Saúde, exercício de 2010, determinando a instauração de auditoria especial em situação análoga
à presente.
À luz do exposto, divirjo da ITC 7736/2013 e acolho o parecer do Ministério Público de Contas, em relação aos itens 2.19.1 e 2.19.2,
no sentido de que seja determinado à SESA, a instauração de
Tomada de Contas Especial, com fundamento no art. 83 da
Lei Complementar nº 621/2012, para que sejam verificados os
valores pagos a maior, pela Administração Pública, na aquisição de
medicamentos sem desoneração do ICMS, bem como definidas as
responsabilidades, devendo, posteriormente, proceder ao encaminhamento ao TCEES, na forma da IN TC 32/2014.
Quanto ao item 2.19.3 em consonância com o Ministério Público de
Contas, acolho a ITC 7736/2013 e afasto a irregularidade.
2.20 Pagamento da Gratificação da CPL a membro em férias
Base Legal: Arts. 2º, 4º §1º do Decreto 1396-R/04
No âmbito Estadual, o pagamento da gratificação de participação
em comissão de licitação e pregão, instituída na Lei Complementar nº 291/04, é regulada pelo Decreto 1396-R/04 que em art. 2º
prevê:
Art. 2º- O pagamento da gratificação especial será devido aos
membros que efetivamente participarem ou atuarem na Comissão de Licitação e equipe de apoio ao Pregão, incluindo o
seu Presidente/Pregoeiro.
Além dessa previsão há, no art. 4º, a de que o pagamento será
efetuado proporcionalmente ao período de efetiva atuação
dos membros na CPL durante o mês apurado.
A matéria foi regulada pelo art. 2º do Decreto 1396-R/04, que estabelece que apenas os membros da Comissão de Licitação e Equipe
de Apoio ao Pregão que efetivamente participarem ou estiverem à disposição para fazê-lo terão direito ao recebimento da
gratificação.
A ITC 7736/2013, analisando as alegações de defesa, afirma que
não se discute se o servidor estava em efetivo exercício ou afastamento de seu cargo público. Na verdade, durante as férias, o
servidor está impossibilitado de participar de licitação e não tem o
compromisso de estar disponível, de modo que não há causa suficiente para justificar o pagamento da gratificação.
Ressalta-se que o pagamento mínimo de gratificação (300 VRTE)
previsto na Lei Complementar 291 visa remunerar tal disponibilidade do membro da Comissão de Licitação ou Equipe de Apoio. Isto
é, mesmo quando não realizada licitação, o servidor sabe que deve
estar permanentemente a postos para realizá-lo caso haja necessidade, mas não durante as férias.
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Por esse motivo, a própria Supervisora do GEPAR da Secretaria de
Estado de Gestão e Recursos Humanos alertou a Secretaria Estadual de Saúde acerca da impossibilidade de pagamento da gratificação aos membros da Comissão de Licitação ou Equipe de Apoio
nos meses de férias.
Acolho o opinamento da ITC 7736/2013 e do Ministério Público de
Contas e mantenho a irregularidade. Entretanto, tendo em
visa o recebimento de boa-fé e a efetiva prestação dos serviços, filiando-me a farta jurisprudência, inclusive com julgados desta Corte, afasto o ressarcimento.
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). MÁFÉ NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO
DOS VALORES PERCEBIDOS. INOCORRÊNCIA DE DESRESPEITO
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DIREITO ADQUIRIDO.
(STF - MS 26.085, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe
13.6.2008)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. 1. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS
DE BOA-FÉ PELA PARTE BENEFICIÁRIA EM RAZÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA
CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. O JULGAMENTO PELA ILEGALIDADE DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
NÃO IMPORTA NA OBRIGATORIEDADE DA DEVOLUÇÃO DAS
IMPORTÂNCIAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (grifei)
(STF - AI-AgR 746442, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,
DJe 23.10.2009)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SÚMULA STF 473.
PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA FÉ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR.
HORAS EXTRAS. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA
PRECLUSA. 1. A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus
atos eivados de erro ou ilegalidade (Súmula STF 473), porém o reconhecimento da ilegalidade do ato que majorou o percentual das
horas extras incorporadas aos proventos não determina, automaticamente, a restituição ao erário dos valores recebidos, uma vez
comprovada a boa-fé da impetrante, ora agravada. Precedentes. 2.
Encontra-se preclusa a questão envolvendo o não- reconhecimento
de prescrição do ressarcimento em relação às parcelas pretendidas
e que são posteriores ao qüinqüênio que antecederam à propositura
da ação. 3. Agravo regimental improvido. (grifei)
(STF - AI-AgR 490.551, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma,
DJe 3.9.2010)
ACÓRDÃO TC-913/2015 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5950/2007
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ASSUNTO - DENÚNCIA – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
INTERESSADO - CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
RESPONSÁVEIS - ERNESTO PAIZANTE PEREIRA e outros
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE MANTENÓPOLIS - 1) PRELIMINARMENTE, DECRETAR REVELIA DO SR. RENATO ROBSON VILELA - 2) AFASTAR APLICAÇÃO DA PORTARIA 157/1996 - 3) PROCEDÊNCIA PARCIAL
- 4) CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - 5) RESSARCIMENTO SOLIDÁRIO DOS SRS. CARLOS ROBERTO NILO
E JOSÉ CARLOS ALMONDES COM O PREFEITO - 6) RESSARCIMENTO DO SR. ERNESTO PAIZANTE PEREIRA (PREFEITO)
- 7) APLICAR MULTA - 8) DETERMINAÇÕES - 9) ARQUIVAR.
Do voto do Conselheiro Relator, Rodrigo Chamoun, em relação
ao item 3 - ausência de controle de ponto, pagamento de horas
extras sem motivação e acima do limite legal - se destaca:
Nessa esteira, entendo coerente sopesar os princípios jurídicos envolvidos, a exemplo do que vem sendo adotado pelos Tribunais
pátrios, utilizando-se dos efeitos modulados na aplicabilidade do
direito discutido por esta Corte de Contas.
Neste contexto, entendo por manter a irregularidade em questão,
sem, contudo, imputar ressarcimento e aplicar sanção aos defendentes, pelas razões que foram explicitadas neste voto. No entanto,
determino àquele Executivo Municipal a cessação dos efeitos da
Portaria 157/1996, ante a sua flagrante inconstitucionalidade.
2.21 Pagamento da Gratificação da CPL a servidor que não
exerce função de membro de CPL
Base Legal: caput e § 1º do art. 6º do Decreto 1396-R/04
2.22 Ausência de abertura de Sindicância
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Base Legal: Art. 247 da Lei Complementar n º 46/94
O relatório de auditoria constatou o pagamento de gratificação especial a membro de CPL ao servidor Sergio Antonio Christ, por meio
da Portaria 199-S, tornada sem efeito por determinação do Secretário, que também determinou o ressarcimento dos valores pagos
ao servidor; não há, no entanto, comprovação do ressarcimento ou
abertura de sindicância, PAD ou mesmo o envio do mesmo à PGE.
A ITC 7736/2013 analisa a defesa, que admite a irregularidade
e alega tê-la sanado mediante o desconto em folha de pagamento, conforme ficha financeira do funcionário, que alega trazer em
anexo; observa, no entanto, que os documentos apresentados pela
defesa se encontram anexados aos autos em sequência numérica e
aí não se encontra a ficha financeira mencionada, de modo que não
há amparo documental para este item.
Em relação a estes itens, o Ministério Público de Contas, em sua
manifestação MMPC 1943/2014 entende que restou comprovada
a ocorrência de dano injustificado ao erário decorrente da prática
de atos de gestão ilegais, cujos efeitos transcendem à esfera administrativa e constituem ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário, na forma do art. 10, caput e inciso X da Lei
8429/1992.
Acolho, portanto, o opinamento técnico, acompanho o Ministério
Público de Contas e mantenho a irregularidade em relação aos dois
itens aqui tratados. Entretanto, tendo em visa o recebimento de
boa-fé e a efetiva prestação dos serviços, filiando-me a farta jurisprudência, já enunciada no subitem anterior inclusive
com julgados desta Corte, afasto o ressarcimento.
2.23 Ajustes de forma indevida no sistema informatizado
Base Legal: Arts 12 e 17 e Procedimentos 1, 3, 7 e 8 do Decreto
4.258/98.
O relatório de auditoria em relação ao almoxarifado de medicamentos constatou:
que o inventário é utilizado como forma de ajuste da situação física
através de entradas e saídas de medicamentos no almoxarifado
(acerto de estoque), sem as devidas justificativas, infringindo o Decreto 4.258/98.
2 - o almoxarifado sistematicamente burla o sistema de controle de
medicamentos através de entradas e saídas para acerto de estoque
sem as respectivas notas de fornecimento e comprovação de origem e destino, além de empréstimos e transferências de códigos
que denotam a fragilidade do controle efetuado por este setor.
3 - entrada e classificação de alguns medicamentos como “outros”
não esclarecidas.
A ITC 7736/2013 se reporta ao item 2.11.2 relativo à ausência de controle no almoxarifado de medicamentos e destaca que
novamente a defesa admite que existiam problemas no sistema
de abastecimento de medicamentos da SESA e alega terem sido
implementadas medidas corretivas e preventivas a fim de evitar
falhas a partir de 2007, sem explicitar, no entanto, os motivos pelos
quais tais providências não foram tomadas anteriormente a 2007,
já que era responsável pela Secretaria e, consequentemente, gestor do Fundo Estadual de Saúde desde 2005.
Considerando que os esclarecimentos prestados apenas confirmam
que não havia um sistema capaz de evitar falhas como as constatadas pela equipe de auditoria no exercício de 2006, acolho o opinamento técnico e mantenho a irregularidade.
2.24 Dispensação de Medicamentos Excepcionais no Centro
Regional de Especialidades de Vitória – CRE Vitória
2.24.1 Divergência entre os Relatórios de Saída de medicamentos do Almoxarifado Central (SPCE) da SESA e o Relatório de Entrada dos mesmos no CRE Vitória
Base Legal: Art. 12 do Decreto nº 4.258-N, de 14/04/98
O relatório de auditoria aponta diferença entre os medicamentos
que saíram do almoxarifado central e os que entraram no CRE Vitória no valor de R$ 1.773.634,00 (um milhão, setecentos e
setenta e três mil, seiscentos e trinta e quatro reais) equivalentes a 1.048.371,04 (um milhão, quarenta e oito mil,
trezentos e setenta e um e quatro) VRTE.
A ITC 7736/2013 faz a seguinte análise:
O presente item versa sobre diferenças entre os saldos dos inventários físicos de bens patrimoniais de consumo (almoxarifado) e os
registros contábeis correspondentes.
Nesse sentido, cumpre registrar a publicação da Lei Estadual nº
9.372, de 28 de dezembro de 2009, que autoriza o Poder Executivo a regularizar as inconsistências dos saldos dos inventários
físicos dos bens patrimoniais permanentes e de consumo, com os
registros contábeis correspondentes, visando à implementação do
Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA, fixando o prazo do término do exercício de 2011 para a sua regularização, nos
seguintes termos:
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Lei Estadual nº 9.372/2009
Art. 1º Fica o Poder Executivo, por meio dos órgãos e entidades
competentes, autorizado a regularizar as inconsistências dos saldos
dos inventários físicos dos bens patrimoniais permanentes e dos
registros contábeis correspondentes.
Art. 2º A Gestão dos bens patrimoniais permanentes móveis
e imóveis (patrimônio) e de consumo (almoxarifado) dos órgãos do Poder Executivo Estadual, Administração Direta, das Autarquias, Fundações e Órgãos de Regime Especial será realizada, obrigatoriamente, por meio do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, instituído pelo Decreto nº 2.340-R, de 26.08.2009.
[...]
Art. 4º Os órgãos e entidades cujos saldos dos inventários físicos e
contábeis apresentem inconsistências deverão proceder à regularização desses saldos até o término do exercício de 2011.
[...]
§2º Decorrido o prazo estipulado no caput, os órgãos de Controle
Interno e de Controle Externo procederão à avaliação da efetividade da implementação das ações estabelecidas. (grifos nossos)
Com amparo no normativo vigente à época, em 20 de abril de 2010,
nos autos do Processo TC 2002/2008, foi prolatado o Acórdão TC
117/2010, onde o Plenário desta Corte de Contas julgou regulares
as contas da Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (SETADES) referentes ao exercício de 2007,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, no sentido de que, até 31/12/2011, não deveria este
Tribunal de Contas apontar qualquer irregularidade dessa
natureza aos órgãos e entidades estaduais, conforme segue:
Desta forma, e considerando o amparo legal para ajustar os saldos
dos bens patrimoniais até 31.12.2011, tenho que não deve essa
Egrégia Corte de Contas imputar qualquer irregularidade a este título aos órgãos e entidades estaduais até aquela data.
Ratificando o entendimento e voto do Exmº Conselheiro Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, foi aprovada, pelo Plenário desta Corte, a
Resolução nº TC 221 de 07/12/2010. Com efeito, esta Resolução suspende, inclusive, a obrigatoriedade constante do inciso IV
e V do artigo 105 da Resolução TC 182/20021, dos órgãos e entes
jurisdicionados, pessoas jurídicas de direito público, de encaminharem os relatórios de inventário na forma regimental, referentes ao
exercício de 2011 para o Estado e de 2012 para todos os Municípios:
Resolução TC nº221/2010,
Art.1º Os jurisdicionados desta Corte deverão estar aptos a atender as novas normas de contabilidade pública a partir de sua obrigatoriedade, ou seja, 2012 para o Estado e 2013 para todos os
Municípios.
Art. 2º Para cumprimento do artigo anterior os jurisdicionados ficam autorizados a levantar toda situação patrimonial e as devidas
reavaliações até o término do exercício anterior ao da obrigatoriedade prevista na legislação.
Parágrafo único durante o prazo de adequação, os jurisdicionados
estarão desobrigados de encaminhar o relatório de inventário dos
bens móveis e imóveis, bem como, de almoxarifado junto à Prestação de Contas Anual, conforme determinação regimental.
Como se constata, a Resolução TC nº 221/2010 dispõe sobre a
orientação e a fiscalização das questões patrimoniais nos jurisdicionados do TCEES para o exercício em análise, e determina que os
jurisdicionados estarão desobrigados de encaminhar o relatório de
inventário dos bens móveis e imóveis, bem como de almoxarifado,
junto à Prestação de Contas Anual, no prazo de adequação ali especificado.
O prazo estipulado na Lei Estadual nº 9.372/2009 foi prorrogado
pela Lei Estadual nº 9.756, de 16 de dezembro de 2011, até o
término de 2012 conforme seu artigo 1º:
Lei Estadual 9.756/2011
Art. 1º Fica prorrogado, até o término do exercício de 2012, o
prazo previsto no caput do artigo 4º da Lei nº 9.372, de 27.12.2009,
para que os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, cujos
saldos dos inventários físicos e contábeis apresentem inconsistências, procedam à regularização dessas inconsistências.
Art. 2º Independentemente da prorrogação prevista no artigo 1º,
os órgãos e entidades deverão apresentar, no prazo estipulado para
a prestação de contas do Ordenador de Despesas, o relatório de
ingressos e baixas ou desincorporações ocorridos no exercício de
2011.
Vê-se, portanto, que o Poder Legislativo Estadual e esta Egrégia
Corte de Contas deliberaram no sentido de autorizar o Executivo a
providenciar os ajustes necessários para que os valores registrados
na Contabilidade estejam em consonância com os indicados nos
inventários físicos dos bens permanentes e em Almoxarifado.
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Seguindo, portanto, a linha de entendimento já consolidada por
esta Corte de Contas, abstemo-nos de analisar nestes autos
tanto os apontamentos de diferenças na entrada e saída de
medicamentos do Almoxarifado Central, quanto de ressarcimento ao erário relativamente a tais diferenças.
À luz do exposto, considerando os efeitos concretos da Lei
9372/2009, assim como deliberações deste Tribunal de Contas,
tanto pelo seu Plenário quanto por meio da Resolução 221/2010,
acompanho os fundamentos da ITC 7736/2013 e o Ministério Público de Contas e afasto a incidência de irregularidade neste item.
2.24.2 Ausência de procuração, recibos e autorização de
procedimentos de alto custo - APAC nos processos de dispensação de medicamentos
Base Legal: Art. 8º, incisos VI, VII e IX da Portaria 036-R/05
Foi constatada a ausência de documentos nos processos que respaldariam as dispensações e o não atendimento do protocolo de
dispensação pode gerar diferenças e facilitar a ocorrência de fraudes.
A ITC 7736/2013 considera que as justificativas apresentadas pelo
responsável limitam-se a registrar medidas que foram adotadas
pela Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica a partir de
2009, que não contêm quaisquer esclarecimentos quanto à irregularidade efetivamente apontada pelo relatório de auditoria eis que
conforme tabela elaborada pelos auditores, não constam documentos que o próprio gestor admite serem de emissão obrigatória.
Acolho a manifestação técnica e ministerial e mantenho a irregularidade.
2.24.3 Ausência de conclusão do Processo AdministrativoDisciplinar
Base Legal: Princípio da Eficiência e arts. 254, 258 e 259 da Lei
Complementar nº. 46/94
Foi solicitada pela equipe de auditoria os processos nº 30336902
e 30143640 que foram objeto RAO 169/06, referente ao exercício
de 2005 e dos quais não havia demonstração de providências no
exercício de 2006.
Em suas justificativas o responsável junta cópia da ata de conclusão
de apuração de sindicância e a ITC 7736/2013 opina pelo saneamento da irregularidade.
Acolho o opinamento técnico e afasto a irregularidade.
2.24.4 Contratação temporária indevida
Base Legal: Inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal
Constatou-se em auditoria que a contratação para o cargo de Administrador do Centro Regional de Especialidades de Vitória por meio
de Processo Seletivo em caráter temporário gerou alta rotatividade
nesse cargo que é de natureza permanente, ocasionando a falta de
continuidade da política de Administração e insegurança na área de
pessoal.
A ITC 7736/2013 afirma que a defesa não apresenta quaisquer
razões capazes de elidir a inconsistência de modo que permanece
sem justificativas a realização de diversas contratações temporárias com inobservância ao inciso IX do artigo 37 da Constituição da
República.
O STF na ADI 890/DF se manifestou contrário a esse tipo de contratação, conforme voto transcrito a seguir:
Com efeito, a cláusula constitucional autorizadora destina-se exclusivamente - e aqui a interpretação restritiva se impõe - aos casos
em que comprovadamente haja necessidade temporária de pessoal. Tal situação não abrange aqueles serviços permanentes que
estão a cargo do Estado nem aqueles de natureza previsível, para
os quais a Administração Pública deve alocar, de forma planejada,
os cargos públicos para isso suficientes, a serem providos pela forma regular do concurso público, sob pena de desídia e ineficiência
administrativa.
Frise-se que o comando constitucional não confere ao legislador
ordinário ampla liberdade para pontuar os casos suscetíveis de contratação temporária. Nesse sentido também a lição de Hely Lopes
Meirelles e Celso Antônio Bandeira de Mello. Por isso mesmo, aquelas necessidades que não se enquadram estritamente no conceito
de excepcionalidade e transitoriedade são insuficientes para legitimar a contratação a que se refere o inciso IX do artigo 37 da
Constituição Federal. Assim se posicionou esta Corte no julgamento
cautelar da ADI 2125.
Acolho a manifestação técnica e o posicionamento do MPC e mantenho a irregularidade.
2.24.5 Ausência de Coordenação do CRE por profissional farmacêutico
Base Legal: Art. 6º da Portaria 036-R
O relatório de auditoria aponta que a coordenação do CRE exercida por administrador contratado temporariamente, conforme item
anterior, viola o dispositivo legal acima indicado que determina que
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as farmácias dos CRE devem ser coordenadas ou gerenciadas por
profissional farmacêutico.
A ITC 7736/2013 afirma que os esclarecimentos prestados limitam-se a registrar as medidas para correção dos vícios partir de
2007 e não traz os motivos pelos quais tais procedimentos não
foram adotados no ano de 2006 sob análise.
À luz do exposto acolho o opinamento técnico e mantenho a irregularidade.
2.25.1 Contratação em desacordo com o previsto no edital
de licitação
Base Legal: Art. 41 da Lei 8.666/93
De acordo com o relatório de auditoria, no pregão 119/2005, a oficina José Luiz Cau, com sede em Cariacica, região metropolitana,
foi contratada para prestar serviços nas regiões sul e norte, contrariando a regra disposta no anexo II, 1.4, letra “a” do edital - possuir oficina localizada na região do lote arrematado.
A ITC 7736/2013, com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, afirma que depois de publicado o Edital, não
deve mais a Administração alterá-lo até o encerramento do processo licitatório, em garantia à moralidade, impessoalidade administrativa e segurança jurídica e cita doutrina e jurisprudência nesse
sentido.
Afirma ainda a ITC que, se após iniciado o procedimento, a Administração percebeu que a exigência era desnecessária ou inadequada,
como alegado pela defesa, deveria ter alterado o edital nos termos
previstos no § 4º do art. 21 da Lei de Licitações, destacando que a
exclusão da exigência poderia alterar a formulação de propostas, já
que todas as oficinas da Grande Vitória estariam, também, aptas a
participar do certame.
Não tendo alterado o edital, a Administração permaneceu vinculada
às suas regras de modo que o descumprimento constitui ilegalidade
e ofensa a princípios que regem a Administração Pública e o processo licitatório.
Acolho a manifestação técnica e o posicionamento do Ministério
Público de Contas e mantenho a irregularidade.
2.25.2 Ausência de controle individualizado de manutenção
dos veículos
Base Legal: Principio da Eficiência – art. 37, caput, CF/88
De acordo com o relatório de auditoria, o custo de manutenção (peças e serviços) por veículo foi informado apenas por valores globais,
extraídos do balancete contábil – UG 440901, o que demonstra a
falta de controle adequado dos custos de manutenção dos veículos,
agravada pela ausência de um gestor do contrato.
A ITC 7736/2013 afirma que os documentos trazidos pelo defendente se constituem de fichas informando a realização de serviços
não discriminados e relatórios discriminando diversas peças que
teriam sido manutenidas ou substituídas; como tal informação não
é registrada, sequer é possível aferir efetivamente que tipo de serviço foi realizado.
De acordo com o relatório de auditoria, a ausência de informações
consolidadas impedia que a administração controlasse quando e
quais serviços eram realizados em cada veículo, o que ocasionou
um custo de manutenção superior a 50% do valor do próprio veículo em diversos casos.
Vale ressaltar que neste tópico, o Ministério Público de Contas, em
seu parecer, apontou o caráter de gravidade do fato e sua caracterização como ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da Administração Pública.
Acolho, portanto, o entendimento técnico e o parecer do Ministério
Público de Contas e mantenho a irregularidade.
2.25.3 Descumprimento de cláusula contratual - Ausência de
aprovação prévia do orçamento pela contratante para a realização dos serviços
Base Legal: Art. 66 da Lei 8.666/93
De acordo com a auditoria, não foram juntadas ao processo de
manutenção de veículos as respectivas autorizações para fornecimento de materiais ou realização de serviços, o que implica em
descumprimento do disposto no anexo II, 1.3.g, dos contratos firmados - efetuar os serviços apenas após aprovação expressa
do orçamento pela contratante.
A ITC 7736/2013 destaca que a forma é elemento essencial do ato
administrativo, e que, este deve ser escrito, como meio de ser provado e sujeito a controle, o que exclui a legitimidade da autorização
por telefone supostamente realizada, como alega o defendente.
Acolho o opinamento técnico e o parecer do Ministério Público de
Contas e mantenho a irregularidade.
2.25.4 Descumprimento de cláusula contratual - Ausência de
comprovação da devolução das peças substituídas
Base Legal: Art. 66 da Lei 8.666/93
De acordo com o relatório de auditoria, embora a equipe de fisca-
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lização tenha sido informada pela CI SESA/GETA/NTA/CI nº 84/07
que as peças substituídas são recolhidas pela SESA e direcionadas
para o depósito de Santana, para o lote de inservíveis, com posterior envio à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER para leilão de lote, não foram juntados ao processo
documentos que comprovem tal procedimento, o que demonstra
descumprimento do disposto no anexo II, 1.2.g. - devolver as peças, materiais e acessórios que forem substituídos, por ocasião dos
reparos realizados.
A ITC 7736/2013 analisa as justificativas e afirma que o gestor
alega que o procedimento foi obedecido, mas não juntou aos autos
qualquer documento para comprovar suas afirmações.
Acolho o entendimento técnico no sentido que não basta a mera
afirmação da ocorrência de um fato, sem sua devida comprovação,
para demonstrar sua regularidade e nesse sentido mantenho a
irregularidade.
2.25.5 Inobservância ao Princípio da Economicidade
Base legal: art. 37, caput, CF/88
Constatou-se em auditoria que em decorrência da ausência de
controle individualizado de manutenção, apontado no item 2.25.2,
alguns veículos tiveram, no exercício de 2006, um custo de manutenção superior a 50% do valor do veículo segundo a Tabela FIPE,
conforme demonstrado na ITC 7736/2013.
Assim, a ausência de acompanhamento adequado dos custos de
manutenção dos veículos, os consertos e/ou aquisição de peças
além de não terem sido motivados, mostraram-se antieconômicos.
A ITC 7736/2013 reitera suas considerações do item 2.25.2, no
sentido de que não havia consolidação de informações inviabilizando o controle de fornecimento e serviços em cada veículo, destacando que:
não havia controle sobre os serviços e peças adquiridos;
os veículos sempre retornavam para novos reparos, sem que a Administração sequer verificasse se os reparos anteriormente realizados estavam no período de garantia;
a Administração custeou todos os reparos apontados como necessários sem verificar a sua real necessidade ou apurar se era mesmo
devido o pagamento pelos mesmos.
A ITC entende, portanto, que foi violado o princípio da economicidade, com o pagamento por serviços e produtos não fornecidos,
opinando pela manutenção da irregularidade, mas ressalta que o
relatório de auditoria não registrou dano ao erário nem imputou
débito ao gestor, razão por que sugere que seja o mesmo apartado dos presentes autos para que se proceda à devida citação ao gestor.
O Ministério Público de Contas, no parecer MMC 1943/2014 diverge da ITC 7736/2013 quanto à formação de autos apartados
fundamentando seu entendimento nos dispositivos pertinentes do
Regimento Interno deste Tribunal de Contas e na seguinte argumentação:
De tal modo, dentre os escopos para a formação de autos apartados, pode-se enumerar a necessidade de quantificação do dano e
imputação de débito ao responsável, decorrente da verificação de
irregularidade que resulte prejuízo ao erário.
No caso dos autos, há sugestão para exame em apartado de irregularidades que supostamente ocasionaram prejuízo ao erário. Entretanto, não há elementos que permitam aferir a existência de dano,
faltando ainda liquidez nas situações em que este se mostra mais
evidente, como se nota, a título de exemplificação, das conclusões
do NEC com relação aos apontamentos 2.28.5 e 2.44, “d” e “f”:
[...]
Embora possível a formação de autos apartados para melhor investigação dos fatos, mostra-se mais pertinente, na espécie, que
apuração dos fatos seja efetuado pela Secretaria de Estado
da Saúde, mediante a formação do procedimento administrativo
específico e, se for o caso, a instauração de Tomada de Contas Especial, pois esta somente deverá ser deflagrada após “esgotadas as
medidas administrativas sem a elisão do dano”, consoante art. 152,
§ 1º, da Res. TC n. 261/13.
Nesse sentido, opina-se, seja determinado à Secretaria de Estado
da Saúde que adote às providências necessárias administrativas à
apuração e elisão de eventual dano decorrente das irregularidades
constantes dos itens 2.25.5; 2.27.2; 2.28.5; 2.28.6; 2.28.7;
2.28.8; 2.28.12; 2.40 e, 2.44, “d” e “f” da ITC 7736/2013 e,
se for o caso, que instaure Tomada de Contas Especial.
A tabela de fls. 5346 demonstra gastos individualizados de 11 veículos; considerando o valor desses veículos constantes da Tabela
FIPE, se estabelece uma relação proporcional entre os gastos com
manutenção e o valor do veículo, evidenciando que no exercício de
2006 foram gastos de 51% a 77% do valor de cada veículo em sua
manutenção.

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 31 de outubro de 2016
Ocorre que a mencionada tabela que instrui a ITC 7736/2006 não
esgota as situações, nem permite que todos os gastos sejam considerados ilegais, desnecessários ou antieconômicos, de modo que
concordo com o MPC quanto à inexistência de elementos que permitam aferir a existência de dano, assim como sua liquidez, não
autorizando, portanto, a formação de autos apartados.
À luz do exposto, divirjo da sugestão da área técnica e acolho o
parecer ministerial pela expedição de determinação à Secretaria de Estado da Saúde para que instaure procedimento
administrativo a fim de apurar a existência de dano ao erário
na execução do contrato de manutenção de veículos e fornecimento de peças, no exercício de 2006 e, verificando-se a
ocorrência de dano ao erário, seja instaurada Tomada de Contas
Especial a fim de ser quantificado o dano e identificados os
responsáveis.
2.26.1 Ausência de concurso público
Base Legal: art. 37 da Constituição Federal
De acordo com o relatório de auditoria a SESA tem realizado terceirização de serviços de saúde, atividade-fim do Estado, mediante
a contratação de cooperativas médicas de diversas especialidades,
informando que tal prática apresenta indícios de violação do princípio do concurso público para o provimento de cargos e empregos
públicos, conforme dispõe o art. 37, II da Constituição Federal.
A ITC 7736/2013 afirma que a contratação de cooperativas médicas, em burla à regra do concurso público, vem sendo prática
reiterada pela gestão da saúde estadual.
Destaca que a Procuradoria do Estado já se manifestou no sentido
de que essa prática tem provocado um verdadeiro caos administrativo, na medida em que resta evidenciado que os profissionais
médicos vêm requerendo demissão de seus cargos permanentes
junto aos entes públicos responsáveis pela prestação de serviços
de saúde, voltando a prestar serviços ao Estado através de cooperativas, o que tem pressionado o Poder Público a celebrar contratos
dessa natureza, subordinando-se a custos superiores aos praticados no mercado.
Trata-se, portanto, de descumprimento ao mandamento constitucional praticado de forma reiterada pela Administração, já tendo
sido objeto de apontamento tanto por esta Corte de Contas (Processo TC 1572/2006 - Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual
de Saúde - exercício 2005), como pela Procuradoria do Estado, sem
que tenham sido tomadas medidas para correção da ilegalidade.
A ITC 7736/2013 opina pela manutenção da irregularidade.
O Ministério Público de Contas, no parecer MMC 1943/2014, reforçou os argumentos da instrução técnica conclusiva, de onde se
destaca:
Sabe-se que a saúde é dever do Estado (art. 196 e seguintes da
CF/88) e a atividade desenvolvida pelos médicos e demais profissionais da área da saúde é imprescindível para a garantia do acesso
universal à mesma, constituindo, portanto, atividade precípua da
Administração Pública.
A terceirização da atividade-fim do Estado configura burla ao concurso público, consagrado no art. 37, inciso II, da Constituição
Federal. Sobre o tema, já se manifestou o Tribunal de Contas da
União, através do Acórdão 71/2003 – Plenário:
No tocante aos serviços de saúde, pacífica é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que se trata de serviços previsíveis e de
caráter permanente, devendo ser prestados por servidores públicos
submetidos ao crivo do concurso público, vejamos:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Saúde. Prestação de
serviços previsíveis e de caráter permanente. Contratação por concurso público. Obrigatoriedade. Ausência de razões consistentes.
Decisão mantida. Agravo regimental não provido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.
(RE 445.167 AGR/RJ, Min. Cézar Peluso)
Denota-se, portanto, que os serviços de saúde, desenvolvidos pelos
médicos e demais profissionais da área da saúde, por constituírem
tarefas permanentes, contínuas, inerentes e indispensáveis à atividade-fim do Estado, são insuscetíveis de contratação por intermédio de cooperativas médicas ou por qualquer forma de contratação
precária, devendo, impreterivelmente, ser executadas por
servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, selecionado em observância ao princípio do concurso público, consoante art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
A questão específica das contratações, pelo Estado do Espirito Santo, de cooperativas médicas para prestação de serviços na área da
saúde já foi amplamente discutida, tendo sido, inclusive, objeto da
Ação Civil Pública nº 024.00.003587-3, que tramitou na 2ª Vara da
Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo, cuja sentença teve o
seguinte dispositivo:
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Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, OS PEDIDOS
AUTORAIS e, em consequência, com fulcro no artigo 37, inciso II
da Constituição Federal e do artigo 11 da Lei nº 7.347/85, CONDENO o Estado do Espírito Santo a obrigação de fazer de, no
prazo de 24 (vinte e quatro) meses, deflagrar concurso público de provas ou de provas e títulos, visando a contratação
efetiva de médicos e enfermeiros, executá-lo e, posteriormente, dar posse aos candidatos devidamente aprovados.
CONDENO ainda o requerido a outra obrigação de fazer, a fim de
que rescinda os contratos temporários, bem como os contratos com as cooperativas médicas, assim que exaurido o prazo
acima assinalado ou a posse dos candidatos (o que ocorrer primeiro), sendo proibido o pagamento a qualquer médico ou cooperativa
a partir de escoado o termo supra, sob pena de configuração de
crime e ato de improbidade.
Assim, de acordo com tal decisão, proferida em março de 2012,
o Estado do Espírito Santo foi condenado a: (i) deflagrar, em 24
meses, concurso público, visando a contratação efetiva de médicos
e enfermeiros; (ii) rescindir os contratos temporários estabelecidos
com as cooperativas médicas e profissionais de saúde; bem como,
(iii) não firmar contrato com qualquer cooperativa médica ou fazer
qualquer contratação direta na área da saúde, salvo exceções previstas na Lei de Licitações.
Registrou a sentença que a situação de contratações irregulares
na área da saúde no Estado do Espírito Santo perdura desde 1998,
ano em que o IESP, reconhecendo a ilegalidade da conduta, firmou
Termo de Compromisso com o Ministério Púbico Estadual, se comprometendo, a partir de 30 de agosto de 1999, a:
Não promover ou efetuar contratação/nomeação de servidores para
investidura em cargos/empregos efetivos ou considerados essenciais e permanentes sem que, para tanto, seja utilizado o procedimento do concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal com
redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 19/98.
No entanto, os contratos com as cooperativas médicas foram diuturnamente renovados e as contratações temporárias se repetiram,
restando, assim, descumprido o compromisso firmado com o Ministério Público Estadual.
Vale ressaltar que, considerando que a auditoria em questão se
prestou a averiguar atos de gestão relativos ao exercício de 2006 e
que a situação de irregularidade em foco vem se arrastando desde
o ano de 1998, o Estado teve tempo suficiente de se adequar para
fins de atender à regra constitucional do concurso público.
Além do mais, a LC Estadual n. 300/2004, que versava acerca de
contratações temporárias na área da saúde, foi julgada inconstitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3430/ES, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.
Nesta esteira, resta patente que os serviços de saúde não
poderiam ter sido contratados por meio de cooperativas ou
qualquer outra forma de terceirização, visto que inerentes à
atividade-fim do Estado, razão pela qual opina este órgão do
Ministério Público de Contas, em consonância com a manifestação da área técnica, pela manutenção da presente irregularidade.
A Resolução TC 216/2007, embora posterior aos atos objeto deste
processo, veio pacificar e consolidar o entendimento deste Tribunal
de Contas acerca das contratações de pessoal na área da saúde e
assim se manifestou acerca das terceirizações de mão de obra:
Em resumo, a participação da iniciativa privada no SUS tem caráter
complementar, servindo de apoio à rede pública, quando utilizada
toda a capacidade instalada desta. Bem se vê, portanto, que o conjunto de normas que orienta a atuação pública na área da saúde
prioriza a prestação direta desses serviços pelo Estado, admitindo-se a complementação dos serviços de saúde pelo setor privado
em condições especiais. É preciso ainda que essa participação seja
suficientemente motivada, demonstrando-se, acima de qualquer
dúvida, a complementaridade dos serviços adquiridos pelo Estado
a título de terceirização. Vê-se na prática que o gestor, com o
interesse de solucionar a sua defasagem de pessoal na área
da saúde, inclusive de profissionais que compõem a equipe de saúde da família, utiliza-se de mecanismos indevidos.
Assim, por meio de contratos, convênios ou termos de parceria o ente federado outorga à interposta pessoa, com a
OS, OSCIP e as cooperativas, dentre outras, a contratação
de mão-de-obra para atender á saúde pública, o que, frisese, não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente,
numa medida que implementa crescente precariedade dos
contratos de trabalho na área de saúde.
Esta Resolução do Tribunal de Contas foi objeto de uma ação direta
de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado do
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Espirito Santo – ADI 3941- ainda não julgada; observa-se, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1923
– DF deu interpretação conforme a Constituição à Lei 9637/1998 e
a Lei 8666/93, no sentido de admitir e considerar dispensável a licitação para a celebração de contratos de gestão na área da saúde,
com entidades qualificadas como organizações sociais, de acordo
com os critérios ali estabelecidos.
Em suma, tem-se atualmente um quadro em que o marco
normativo das contratações de gestão hospitalar como um
todo (e não apenas terceirização de mão de obra) passa a
ser aquele disciplinado pela interpretação do STF; quanto às
contratações de pessoal, exclusivamente, permanecem os limites
da Constituição Federal, ou seja, admissão por concurso público
ou, em caráter temporário, para situações de excepcionalidade e
emergência.
Acolho a fundamentação exposta na ITC 7736/2013 e parecer
MMPC 1943/2014, tendo em vista a necessidade de realização de
concurso e mantenho a irregularidade.
2.26.2 Ausência do Plano de Carreira, Cargos e Salários
Base Legal: Art. 4º, inc. VI da Lei 8.142/90
A Lei nº 8.142, de 28/12/90, tornou obrigatória a existência de
comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários e
determinou que a implantação ocorresse no prazo de dois anos;
passados mais de 15 anos, e, 2006, o PCCS ainda não havia sido
implementado.
O responsável não apresenta justificativas para este item e a ITC
7736/2013 destaca que a irregularidade em tela certamente decorre da inconsistência verificada no item anterior. Como não realiza
concurso público para que os médicos contratados sejam servidores efetivos de carreira, a Administração não envida os esforços
necessários para implementar o devido Plano de Carreira, Cargos e
Salários previsto em lei.
Acompanho a ITC e o Ministério Público de Contas e mantenho a
irregularidade.
2.26.3 Contabilização indevida das despesas com cooperativas médicas
Base Legal: Art. 18, §1, da Lei Complementar 101/2000 – LRF
Constatou-se o pagamento de R$40.642.443,98 a cooperativas
médicas, indevidamente contabilizados como locação de mão de
obra, quando o correto seria contabilizá-los “outras despesas com
pessoal”, uma vez que são referentes à substituição de servidores
e empregados públicos, conforme Lei de Responsabilidade Fiscal.
O relatório de auditoria acrescenta que sobre este total incidem
15% de INSS, de responsabilidade do Estado, o que equivale a
R$ 6.096.366,60, totalizando R$46.738.810,58 (quarenta e seis
milhões, setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e dez reais e
cinquenta e oito centavos) de despesas com cooperativas médicas.
A ITC 7736/2013 afirma que a defesa limita-se à alegação de que,
caso tal inconsistência não tivesse ocorrido e a despesa tivesse sido
contabilizada corretamente, o limite de gastos com pessoal não teria sido excedido. Não aduz, no entanto, qualquer motivo para o
fato da despesa não ter sido corretamente contabilizada.
Acompanho a ITC e o Ministério Público de Contas e mantenho a
irregularidade.
2.26.4 Descumprimento de cláusulas contratuais
Base Legal: Art. 66 da Lei 8.666/93 e Princípio da Razoabilidade e
da Economicidade
O relatório de auditoria aponta como irrazoável a interpretação
dada pela administração e pelo contratado quanto à cláusula 3ª do Valor, do Contrato nº 452/04, uma vez que na sua execução os
hospitais têm sido considerados isoladamente, quando na verdade fazem parte de uma rede de unidades vinculadas a SESA/IESP.
Além disso, constatou-se que em 08 dos 09 hospitais contemplados
no contrato, os procedimentos realizados para os primeiros 120 pacientes foram cobrados em dobro, portanto a cobrança da “dobra”
não foi uma exceção à regra, mas tornou-se a regra geral.
Apurou-se assim que a “dobra” fere o princípio da economicidade,
pois representa um gasto adicional significativo para a rede pública
estadual, totalizando no período de janeiro a dezembro de 2006
uma despesa de R$ 2.069.613,53, equivalentes a 1.223.320,40
VRTE.
A ITC 7736/2013 informa que este ponto também foi analisado
na Prestação de Contas Anual do exercício de 2005 (Processo TC
1572/2006) e conforme a ITC 2667/2013, só haveria a irregularidade se todos os procedimentos realizados pela Secretaria Estadual
de Saúde, pelo Instituto Estadual de Saúde e pelas unidades hospitalares fossem vinculados à Secretaria Estadual de Saúde, o que
não ocorre, eis que as unidades vinculadas têm autonomia gerencial e administrativa.
De acordo com a ITC 7736/2013, a autonomia gerencial, por si só,
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impede a adoção da interpretação dada pela equipe de auditoria à
cláusula 3ª do Contrato nº 452/04. Como as notas de pagamento
são emitidas e atestadas em cada hospital, e não consolidadas em
uma única nota paga no nível central da SESA, não é possível concluir que os primeiros 120 procedimentos anestésicos abrangeriam
toda a rede, e não cada unidade individualmente. Isso somente
seria plausível se o controle de todos os procedimentos anestésicos
realizados fosse concentrado em um ente, o que não ocorre.
A ITC ainda discorre:
Ademais, diante da grande quantidade de procedimentos anestésicos realizados, não é razoável entender que apenas 120 deles em
todo o Estado seriam objeto de dobra. Tal benefício seria praticamente inalcançável para a maior parte dos anestesistas da rede pública estadual, especialmente levando-se em conta que, conforme
aduz a defesa nos autos do Processo TC 1572/2005, cada plantão
num hospital estadual de grande porte conta com até quatro profissionais.
Sobretudo considerando-se que a finalidade da implantação da cobrança em dobro foi motivar o trabalho dos anestesistas, únicos
profissionais que recebem apenas pela efetiva produção, mas precisam permanecer no ambiente de trabalho de cada hospital em
tempo integral, mesmo que sem produção nenhuma, exatamente
por atuarem em procedimentos eletivos e de urgência.
Ressalta-se, ainda, que o montante total gasto no exercício de 2006
não excedeu ao valor dispendido em 2005. Enquanto no exercício
de 2005 o valor total gasto foi de R$ 2.190.713,09, em 2006 a
Equipe de Auditoria registrou o montante de R$ 2.069.613,53.
Tendo em vista, portanto, a autonomia gerencial de cada unidade
vinculada, a finalidade da norma e a quantidade de procedimentos
anestésicos realizados no Estado, conclui-se pela razoabilidade da
interpretação dada pela Administração à da Cláusula 3ª do Contrato 452/04 e, consequentemente, tem-se por regular o procedimento, não sendo cabível imputação de débito ao gestor.
O Ministério Público de Contas, no parecer MMC 1943/2014, acompanhou a manifestação técnica e a ela acrescentou as seguintes
ponderações:
Com efeito, não se pode olvidar que o contrato, firmado entre a
SESA e as Cooperativas Médicas, para prestação de serviços médicos em todo o Estado, é uno e, como tal, não poderia ter sido interpretado com individualidade, para cada entidade vinculada, apenas
quanto à cláusula que garante o pagamento da “dobra”.
No entanto, a inexistência de centralização de controle dos procedimentos pela SESA impossibilita que sejam considerados os 120
(cento e vinte) primeiros procedimentos anestésicos, em todos os
hospitais vinculados, para a contabilização da “dobra”, conforme
literalmente previsto na cláusula contratual.
Assim, não há como não se admitir que a ausência de centralização
administrativa pela SESA torna inviável qualquer controle dos procedimentos anestésicos realizados nas unidades vinculadas, motivo
pelo qual a irregularidade e o ressarcimento decorrente da mesma devem, de fato, ser afastados, de acordo com a proposição
exposta na ITC.
Ante a argumentação ora exposta, acompanho o entendimento técnico e o Ministério Público de Contas e afasto a irregularidade.
2.27.1 Ausência de informação e/ou confirmação sobre a localização de postos de vigilância – Não atendimento da solicitação de auditoria
Base Legal: Art. 140, III, da Resolução TC nº 182/02 (Regimento
Interno)
Conforme o relatório de auditoria, foi encaminhado o Ofício
PA/57/07-06, solicitando à Administração informações sobre a localização dos postos de vigilância, cuja resposta foi encaminhada
de forma incompleta.
A ITC 7736/2013 informa que o responsável fornece as informações
solicitadas em suas justificativas e considera saneada a irregularidade.
Acolho o opinamento técnico e ministerial e afasto a irregularidade
2.27.2 Ausência de pagamento, pagamentos a menor e a
maior, referente aos fornecedores e aos tributos retidos nas
notas fiscais das empresas prestadoras de serviços de vigilância
Base Legal: Arts. 62 a 64 da Lei 4.320/64; art. 31 da Lei nº
8.212/91; art. 30 da Lei nº 10.833/03 e art. 6º, § 2º, inciso II da
Lei nº 116/03
O relatório de auditoria relaciona uma séria de pendências relativas
a pagamentos, não esclarecidas pela Administração.
A ITC 7736/2013 verificou na documentação trazida pela defesa
comprovantes de recolhimento de alguns impostos apontados como
faltantes (empresa Tasa às fls.10384/10426 e empresa Visel às fls.
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10427/10433 e 10444/10452), pedidos de ressarcimento ou restituição (fls. 10434/10443), e Notas Fiscais emitidas pela empresa
Capixaba Vigilância e Segurança Ltda. ME (fls. 10453/10455).
Observa, no entanto, que diversos documentos que permanecem
faltantes, fato admitido pelo próprio gestor, o qual afirma sequer
saber se os impostos devidos foram pagos ou não.
Afirma que as inconsistências verificadas decorrem da grave falta
de organização e controle no Fundo Estadual de Saúde no exercício
de 2006 e que a própria defesa confirma pagamentos não realizados, realizados em duplicidade e sobre os quais a Administração
não exercia controle mínimo, tendo em vista que sequer foi capaz
de averiguar se os pagamentos foram ou não realizados.
A ITC opina pela manutenção da irregularidade.
Quanto aos pagamentos realizados em duplicidade, a defesa anexa
aos autos os pedidos de ressarcimento ou restituição, sem, contudo, comprovação de que tais restituições tenham sido efetivamente
realizadas.
Ressalta que, apesar de o relatório de auditoria ter apontado pagamentos em duplicidade, não imputou débito ao gestor em razão dos
mesmos e considerando a necessidade de ressarcimento, sugere
seja o item em tela apartado dos presentes autos.
O Ministério Público de Contas se manifestou quanto a este item,
nos mesmos termos em que o fez quanto ao item 2.25.5, no sentido de que os requisitos para que se determine a formação de autos
apartados, bem como seus objetivos, encontram-se previstos nos
dispositivos dos arts. 38, parágrafo único, e 134 do Regimento Interno deste Tribunal e que dentre os objetivos desse procedimento
se encontra a necessidade de quantificação do dano e imputação de
débito ao responsável, decorrente da verificação de irregularidade
que resulte prejuízo ao erário.
Entende, no entanto, o órgão ministerial, que no caso em tela não
há elementos que permitam aferir a existência de dano, faltando
ainda liquidez nas situações em que este se mostra mais evidente.
Assim, conclui:
Embora possível a formação de autos apartados para melhor investigação dos fatos, mostra-se mais pertinente, na espécie, que
apuração dos fatos seja efetuado pela Secretaria de Estado
da Saúde, mediante a formação do procedimento administrativo
específico e, se for o caso, a instauração de Tomada de Contas Especial, pois esta somente deverá ser deflagrada após “esgotadas as
medidas administrativas sem a elisão do dano”, consoante art. 152,
§ 1º, da Res. TC n. 261/13.
Nesse sentido, opina-se, seja determinado à Secretaria de Estado
da Saúde que adote às providências necessárias administrativas à
apuração e elisão de eventual dano decorrente das irregularidades
constantes dos itens 2.25.5; 2.27.2; 2.28.5; 2.28.6; 2.28.7;
2.28.8; 2.28.12; 2.40 e, 2.44, “d” e “f” da ITC 7736/2013 e,
se for o caso, que instaure Tomada de Contas Especial.
Também neste caso verifico que não há certeza quanto à existência
de dano, eis que os pagamentos feitos em duplicidade foram objeto
de pedido de devolução feito pelo gestor do fundo às empresas
contratadas e como destaca a ITC 7736/2013, não há certeza de
que as devoluções tenham ou não ocorrido. Também não se pode
afirmar, considerando o total descontrole administrativo evidenciado pela auditoria, que os pagamentos em duplicidade tenham sido
somente os detectados pela fiscalização deste Tribunal de Contas.
Assim sendo, acolho a ITC 7736/2013 e o Ministério Público de Contas, no sentido de manter a irregularidade.
Quanto à proposta de formação de autos apartados para apuração
de dano ao erário em pagamentos feitos em duplicidade, divirjo da
área técnica e acolho o opinamento no Ministério Público de Contas
no sentido de ser expedida determinação à Secretaria de Estado
da Saúde para que instaure procedimento administrativo para apuração e elisão de eventual dano ao erário em pagamentos em duplicidade feitos às empresas de vigilância contratadas, no exercício
de 2006 e, se for o caso, que instaure Tomada de Contas Especial.
2.28.1 Contratação de entidade privada sem fins lucrativos
para gerenciamento e operacionalização do SAMU, sem a
devida demonstração da inviabilidade de operacionalização
pela própria gestão do SUS em conflito com a legislação e
as demais normas vigentes no âmbito do Sistema Único de
Saúde – SUS
Base Legal: Art. 199, §1º da CF/88; art. 4º, § 2º e art. 24, caput
e parágrafo único da Lei 8.080/90; art. 3º, § 9º e 10º da Portaria
nº 1.864/GM.
Analisando as razões de justificativa, a ITC 7736/2013, com base
no art. 197 da Constituição Federal, afirma que não há vedação
expressa à participação da iniciativa privada na área da saúde, que
não é exclusividade do Estado, ressalvando, no entanto, que a atuação de particulares é somente complementar no Sistema Único
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de Saúde (SUS).
Afirma que a participação da iniciativa privada no SUS serve de
apoio à rede pública, quando utilizada toda a capacidade instalada
desta, ou seja, quando a capacidade das unidades hospitalares do
Estado for insuficiente, tais serviços podem ser prestados por terceiros, tendo preferências as entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos (art. 199, §1º da Constituição Federal).
Destaca a proibição de terceirizar a contratação de pessoal, e a
execução indireta de atividades inerentes aos cargos do órgão ou
da entidade contratante, além da obrigação da contratada de possuir em seus quadros profissionais capazes de atender ao contrato,
imediatamente após a sua assinatura, sendo indispensável a realização de procedimento licitatório.
A ITC ainda informa que as regras acerca da complementariedade
dos serviços de saúde foram consolidadas na Resolução 216/2007
deste Tribunal de Contas, que instituiu o Manual de Orientação para
o Estado e Municípios Capixabas sobre a Gestão das Ações e Serviços Públicos de Saúde Pública.
Constatou-se que no convênio celebrado com a Santa Casa de Misericórdia, a Secretaria Estadual de Saúde transferiu para aquele
ente toda a gestão da Central de Regulação e do Serviço SAMU 192.
Ou seja, a Secretaria Estadual de Saúde delegou ao ente todo o gerenciamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o que
não se coaduna com a regra de que a participação da iniciativa privada no SUS tem caráter complementar, servindo de apoio à rede
pública, quando utilizada toda a capacidade instalada desta.
A ITC analisa ainda decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 2006.50.01.000995-2, visando a declaração de nulidade
de convênio com a Santa Casa de Misericórdia e a condenação do
Estado a implementar o SAMU 192 e a Central de Regulação Médica, pedido este negado pelo Exmº Dr. Juiz Federal Alexandre Miguel
da 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Espírito Santo (cópia
da sentença às fls. 10456/10469 - Volume XXVII); considerando,
que no ano em que foi celebrado o convênio sob análise (2005), a
Secretaria de Estado da Saúde dispunha de 15 unidades de saúde
de caráter hospitalar com atendimento de urgência e emergência,
inclusive já exercendo a competência de atendimento e transporte
de pacientes nessas hipóteses (Processo TC 1572/2006 - Prestação
de Contas Anual do Fundo Estadual de Saúde - exercício 2005 Instrução Técnica Conclusiva 2667/2013 - itens 2.12.1 e 2.12.2).
Também nos presentes autos, o responsável alega que, para o
atendimento das urgências e emergências, faz-se necessária uma
atenção pré-hospitalar eficiente, com a implantação de um sistema
de regulação capaz de orientar e organizar o fluxo de atendimentos,
sustentando que o Estado do Espírito Santo não dispõe dessa estrutura, nem de pessoal qualificado para trabalhar especificamente
com urgências.
Com base, na argumentação que expões e no princípio da independência das instâncias administrativa, civil e penal, opina a ITC pela
manutenção da irregularidade.
O Ministério Público de Contas se manifestou quanto a este item,
nos seguintes termos:
Concluiu a equipe de auditoria que mediante o Convênio nº
46/2005, firmado com a Santa Casa de Misericórdia de Vitória, a
SESA transferiu para aquela toda a gestão da Central de Regulação
e do Serviço do SAMU, inobservando a regra do caráter complementar da participação da iniciativa privada no SUS, disciplinada no
art. 199, § 1º; art. 4º, § 2º; art. 24, caput e parágrafo único, da
Lei n. 8.080/90; e, art. 3º, §§ 9º e 10º da Portaria nº 1.864/GM.
Dentre os argumentos aduzidos em sede de defesa, cumpre enfatizar a arguição de que a legalidade do Convênio em questão
foi declarada por sentença judicial exarada pelo Exmo. Juiz
Federal Alexandre Miguel, nos autos da Ação Civil Pública
2006.50.01.000995-2, que tramitou na 4ª Vara Federal Cível Seção Judiciária do Espírito Santo.
Em suas razões de decidir, considerou o Ilustre Magistrado que o
Estado não tinha capacidade para assumir sozinho o atendimento
de urgência na saúde, tendo, portanto, a atividade acometida à
Santa Casa de Misericórdia natureza absolutamente complementar.
Tal é o que se depreende do seguinte excerto:
Não tenho dúvidas em afirmar também que é patente que a
atividade acometida à Santa Casa de Misericórdia relativa ao
SAMU 192 é absolutamente COMPLEMENTAR. Não há qualquer
vestígio de que a Santa Casa substitua o Estado na sua atuação
na área de saúde, em atendimentos de urgências. Na verdade,
o serviço do SAMU 192 consiste apenas na AMPLIAÇÃO da
atuação estatal já existente e disponibilizada. Também não há
que se falar em cessão da capacidade instalada do Estado à Santa
Casa, por força do referido convênio. Ora, é público e notório e
também está demonstrado nos autos que o serviço do SAMU 192
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ainda não havia sido sequer instalado no Estado do Espírito Santo, justamente por força da falta de disponibilidade orçamentária e
estrutural do Estado. Nesse sentido, o documento de fls. 439 e ss,
consistente no Plano Estadual de Atenção às Urgências, elaborado
pela Secretaria do Estado da Saúde do E.S., reconhece a impossibilidade e incapacidade do Estado de assumir sozinho o atendimento
de urgência na saúde. O simples fato de o convênio prever que o
Estado cederá à Santa Casa o direito de uso de equipamentos e materiais que integram seu patrimônio, por si só, não descaracteriza
a nítida insuficiência de disponibilidades daquele ente público para
prestar o serviço do SAMU 192, não havendo qualquer violação ao
já apontado art. 24 da Lei nº 8.080/90. (grifamos)
Registre-se que os autos da Ação Civil Pública em questão foram
baixados em 17/10/2012 e arquivados em 19/11/2012, sem que
houvesse interposição de recurso pelas partes, tendo, portanto, decorrido o trânsito em julgado.
Apesar dos argumentos da defesa, o NEC manteve a irregularidade
em questão por entender que a Administração não explicitou as
razões pelas quais toda a estrutura já existente, qual seja, 15 unidades de saúde de caráter hospitalar com atendimento de urgência e emergência, não seria suficiente para realizar o atendimento
contratado à Santa Casa de Misericórdia. Manteve a irregularidade
invocando o Princípio da Independência das Instâncias.
Como ponderado pelo corpo técnico, a operacionalização da atenção às Urgências/Emergências no Estado do ES para implantação
da Política Estadual de Atenção às Urgências, objeto do Convênio
questionado, não pode ser considerada de caráter complementar.
O dispositivo do § 1º do artigo 199 da Constituição Federal permite
a participação das instituições privadas no Sistema Único de Saúde
apenas de forma complementar. No mesmo sentido é o teor do § 2º
do art. 4º da Lei nº 8.080/90.
Conforme disciplina do art. 199 da Constituição Federal, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Assim, à iniciativa
privada se limita a atuação em áreas definidas como de assistência
à saúde, o que não se confunde com saúde.
A saúde, com concepção mais ampla, abrange a garantia de acesso
universal e igualitário às ações e serviços de saúde (sob a competência do Sistema Único de Saúde), bem como as políticas sociais e
econômicas que garantam a qualidade de vida do cidadão.
Já a assistência à saúde, mais restrita, se refere às ações e os serviços que se voltam para a assistência direta ao cidadão, usuário
dos serviços de saúde, dentre as quais não se enquadra as demais
ações e serviços que competem ao Poder Público no âmbito do
SUS, como o planejamento, regulação, fiscalização, controle, monitoramento, avaliação, execução do fundo de saúde, elaboração do
plano de saúde, definição das políticas de saúde em comum acordo
com os conselhos de saúde, poder de polícia sanitária, ações das
vigilâncias em saúde, entre outras.
Nesse passo, a participação complementar das instituições privadas
no SUS está limitada à assistência à saúde, haja vista que as atividades de saúde são privativas do Poder Publico.
Assim, a atividade de gerenciamento da Central de Regulação e do
serviço do SAMU 192, delegada pelo Estado à ISCM, mediante o
convênio em análise, se trata de atividade privativa do Poder Público, razão pela qual não pode ser caracterizada como atividade
complementar, passível de participação do setor privado, como
bem pontuado pelo corpo técnico.
No entanto, apesar de não estar essa Corte de Contas vinculada à
decisão proferida no âmbito do Poder Judiciário, por força do Princípio da Independência das instâncias, como aventado na ITC, não se
pode deixar de observar, no caso dos autos, a ocorrência da coisa
julgada.
A coisa julgada é subdividida pela doutrina em formal e material.
Segundo escólio de Moacyr Amaral Santos:
A coisa julgada formal consiste no fenômeno da imutabilidade
da sentença pela preclusão dos prazos para recurso. Dá-se porque a sentença não poderá ser reformada por meio de recursos,
seja porque dela não caibam recursos, seja porque estes não foram interpostos no prazo, ou porque do recurso se desistiu ou do
interposto se renunciou. (...) Imutável o ato, dentro do processo,
esgota-se a função jurisdicional. O Estado tem por cumprida a sua
obrigação jurisdicional. (grifos nossos)
Logo, a coisa julgada formal caracteriza-se por tornar imutáveis os
comandos contidos na sentença evitando, assim, que se perpetue
a insegurança jurídica. Encontra abrigo no princípio constitucional
previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o qual
preconiza a segurança jurídica.
Por sua vez, a segurança jurídica, princípio consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, representa uma das mais respeitáveis
garantias oferecida aos cidadãos, fundamental à proteção da ordem
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constitucional.
Assevera Jaccoby Fernandes:
O Direito, como ciência humana, procura estabelecer as dimensões
jurídicas da segurança, na busca de satisfazer uma das necessidades básicas do ser humano. De fato, o princípio da segurança
jurídica está situado entre as garantias fundamentais do estado de direito; (...) (grifos nossos)
Portanto, é o princípio da segurança jurídica um bem defendido
em nome da coletividade, dando às decisões judiciais o caráter de
imutabilidade e irrevogabilidade.
In casu, a sentença judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n°. 00338.2007.009.17.00, ingressada pelo Ministério Público Federal, para questionar a legalidade do Convênio nº 46/2005,
afastou a arguição de sua ilegalidade em diversos aspectos,
reconhecendo, inclusive, o caráter complementar das atividades acometidas à Santa Casa, relativas ao SAMU 192.
Assim, ante o reconhecimento judicial da legalidade do Convênio nº
46/2005, não caberia a essa Corte de Contas decidir de maneira diversa, sob pena de restar violado o Princípio da Segurança Jurídica.
Aliás, esse é o entendimento do STF:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. APRECIAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DA LEGALIDADE DO ATO DE
CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECE A INCORPORAÇÃO,
À REMUNERAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE, DA VANTAGEM PECUNIÁRIA QUESTIONADA PELO TCU. INTEGRAL PONIBILIDADE
DA “RES JUDICATA” AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL. INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS
ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO
COMANDO SENTENCIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE
AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA.
EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS. VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA”.
“TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI MS
31.399 MC / PB DEBEBAT”. CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO, NOTADAMENTE EM SEDE ADMINISTRATIVA, DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO
COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO, NA VIA ADMINISTRATIVA, DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
O Tribunal de Contas da União não dispõe, constitucionalmente, de poder para rever decisão judicial transitada em
julgado (RTJ 193/556-557) nem para determinar a suspensão de benefícios garantidos por sentença revestida da autoridade da coisa julgada (RTJ 194/594), ainda que o direito
reconhecido pelo Poder Judiciário não tenha o beneplácito da jurisprudência prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal
(MS 23.665/DF, v.g.), pois a “res judicata”, em matéria civil, só
pode ser legitimamente desconstituída mediante ação rescisória.
Precedentes.
(STF - MS: 28150 DF, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de
Julgamento: 28/05/2013, Segunda Turma, Data de Publicação:
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 18-06-2013 PUBLIC 1906-2013)
Desse modo, considerando que o Poder Judiciário já se manifestou
quanto à legalidade do ajuste em comento, conclui-se que a sua
análise nestes autos se torna prejudicada, devendo ser a irregularidade em epígrafe ser afastada, resguardando-se a segurança
da relação jurídica perpetuada.
A matéria aqui tratada desborda dos limites da análise técnica de irregularidade para se situar em questão processual, de índole constitucional.
Se por um lado é correto afirmar o princípio da independência das
instâncias, por outro não há que se olvidar de que no Brasil vige
o sistema da jurisdição una, o princípio da inafastabilidade do Judiciário e o princípio da tripartição do poder estatal, valendo lembrar neste aspecto, que o não cumprimento das decisões judiciais
é causa de intervenção da União nos Estados e dos Estados nos
seus Municípios, a teor do que dispõe o art. 34, VI e o 35, IV da
Constituição Federal.
Vale lembrar ainda, a título de exemplificação, da doutrina administrativista, que em processos administrativos disciplinares, sentença
judicial condenatória de mérito atinge o resultado do processo administrativo, à luz do instituto da coisa julgada.
No mesmo sentido, conforme o parecer ministerial, no caso destes
autos há coisa julgada material sobre o tema em discussão, com a
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garantia de imutabilidade (relativa, salvo vícios procedimentais) intrinsecamente ligada ao princípio da segurança jurídica, por sua vez
decorrente do monopólio do Judiciário na função de dizer o direito.
Em linhas gerais e sucintas faço estas observações, para dissentir
do opinamento técnico e acompanhar o Ministério Público de
Contas e afastar a irregularidade.
2.28.2 Ausência de concurso público e licitação
Base Legal: Art. 37, incisos II e XXI
De acordo com o relatório de auditoria, o convênio firmado com a
Santa Casa de Misericórdia de Vitória para a operacionalização da
Central de Regulação e do SAMU, constituiu violação à regra constitucional de concurso público para o preenchimento dos cargos no
âmbito do Sistema Estadual de Saúde e de licitação para a aquisição de bens, materiais e serviços.
A ITC 7736/2013 afirma que o justificante embasa sua defesa na
tese de que, tendo sido celebrado convênio, não caberia a realização de concurso público, o que refuta com o argumento de que a
celebração de convênio com entes privados somente é admitida em
caráter complementar.
No caso em tela, conforma narrado no item 2.28.1, apesar de já
contar com 15 unidades de saúde de caráter hospitalar com atendimento de urgência e emergência, inclusive já exercendo a competência de atendimento e transporte de pacientes nessas hipóteses,
a Administração optou por transferir a gestão administrativa e execução do SAMU 192 integralmente à Santa Casa de Misericórdia,
desatendendo assim o caráter de complementariedade.
Ademais, acresce a ITC, mesmo nas hipóteses em que se admite a
complementaridade, é obrigatória a realização de procedimento licitatório para garantir a obtenção da melhor proposta e oportunizar
a todas as empresas privadas, sem privilégios, a contratação com
o ente público.
Resta esclarecer que neste tópico não se discute o mérito em si
da terceirização, o que foi tratado no item anterior afastando-se
a irregularidade em razão da ocorrência de coisa julgada; no presente item, cuida-se da inobservância de formalidades essenciais à
validade do ato – procedimento licitatório – assim como da ofensa
ao princípio do concurso público. Tendo em vista que, nos moldes
em que a contratação foi realizada, a prestação do serviço foi indevidamente entregue à iniciativa privada sem a realização de procedimento licitatório, acolho o opinamento técnico e o entendimento
do Ministério Público de Contas e mantenho a irregularidade.
2.28.3 Ausência de plano de aplicação dos recursos financeiros
Base Legal: Art. 116, inciso IV da Lei 8.666/93
Ainda com relação ao convênio 46/2005 celebrado com a Santa
Casa de Misericórdia, o relatório de auditoria aponta o fato de não
ter sido apresentada a planilha de custos inicial definindo como
seria distribuído o valor da parcela mensal, o que comprometeu o
acompanhamento do convênio.
Além disso, foram formadas duas reservas, técnica e trabalhista,
no valor de 10% do repasse mensal, a título de aprovisionamento
para despesas extraordinárias ou atrasos nos repasses, sem que
houvesse previsão no convênio e sem a demonstração de sua composição em planilhas.
A ITC 7736/2013 afirma que as justificativas apresentadas pelo
responsável não contêm qualquer esclarecimento acerca do cerne
da irregularidade que é a falta de definição de como seriam distribuídos os recursos e em decorrência dessa omissão, terem sido
incluídas pela conveniada, dentre as despesas, duas reservas sem
qualquer amparo no instrumento de convênio.
Quanto à alegação de que os valores relativos à reserva trabalhista
seriam restituídos no término do convênio, a ITC argumenta que
não há previsão no convênio, daí não haver qualquer garantia, o
que afinal, não se comprovou.
Em suma, não se admite e não se justificou como um convênio de
tamanha importância tenha sido celebrado sem um plano de aplicação de recursos financeiros, levando ao descumprimento não só da
Lei 8666/93 como da obrigação contratual de elaboração conjunta
de plano de trabalho, entre as convenentes prevista na cláusula
terceira, alíneas “g” e “h”. Acolho, portanto os argumentos da ITC
7736/2013 e acompanho também o Ministério Público de Contas,
no sentido de manter a irregularidade.
2.28.4 Ausência de convênios com os municípios
Base Legal: Cláusula sexta do Convênio nº 46/05
De acordo com o relatório de auditoria, ainda em relação ao mesmo convênio tratado neste subitem 2.28, não foram firmados os
convênios com os municípios, que seriam responsáveis por 25% do
valor da parcela, nem foram mensurados os custos com as bases
do SAMU nos municípios, que vêm sendo pagas por estes, cujos
pagamentos portanto poderiam ter sido considerados como parte

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

Página 32
do pagamento da parcela, desde que isto estivesse previsto em
convênios específicos.
A ITC 7736/2013 acolhe os argumentos da defesa, no sentido de
que de fato, a cláusula 6ª do Convênio 46/2005 atribuiu ao Estado
a competência de, por intermédio da Secretaria da Saúde, assumir
a responsabilidade pela execução dos recursos caso os municípios
não viessem a cumprir sua parte, de modo a evitar a descontinuidade das ações.
Acompanho a ITC e o MPC e afasto a irregularidade.
2.28.5 Contratações por preços superiores aos praticados no
âmbito da SESA
Base Legal: Cláusula Terceira, II, “p”, do Convênio nº 46/05
De acordo com o relatório de auditoria, não foi possível realizar a
comparação dos preços de grande parte dos materiais e serviços
adquiridos pela Santa Casa com os valores de mercado, restringindo-se à verificação quanto à apresentação de orçamentos realizados pelo setor de compras da instituição.
Apurou-se em relação a diárias, uma diferença de 138 reais entre
o valor pago pela Santa Casa (320 reais) e o valor pago pelo Estado (181,20) no exercício de 2006, totalizando R$ 1.435,00 pagos
a maior pela Santa Casa numa viagem a Aracaju no período de
31/10/05 a 02/11/05; e R$ 803,40 numa viagem a São Paulo, no
período de 28/11/05 a 30/11/05.
A ITC 7736/2013 refuta os argumentos de defesa, uma vez que na
execução do Convênio 46/2005, a Santa Casa de Misericórdia não
deve ser encarada meramente como entidade privada, uma vez que
gere recursos públicos e fica, portanto, vinculada ao direito público,
e subordinada ao princípio da economicidade.
Além disso, pondera a ITC que o convênio estabeleceu que os valores praticados pela Santa Casa de Misericórdia deveriam ser os
mesmos praticados pela SESA, regra vinculante, cuja inobservância
leva à obrigação de que despesas realizadas em limites superiores
sejam ressarcidas aos cofres públicos. Acompanho a argumentação
técnica e o Ministério Público de Contas e mantenho a irregularidade.
A ITC ressalta que, apesar do relatório de auditoria ter apontado
os pagamentos de diárias por preços maiores que os autorizados
no Convênio 46/2005, não imputou débito ao gestor em razão das
mesmas; e opina por que este item seja apurado em autos apartados.
O Ministério Público de Contas em seu parecer MMPC 1943/2014
assim se manifesta sobre a proposição de formação de autos apartados:
Os requisitos para que se determine a formação de autos apartados, bem como seus objetivos, encontram-se previstos nos dispositivos dos arts. 38, parágrafo único, e 134 do mesmo diploma legal:
Art. 38. [...]
Parágrafo único. Quando da elaboração do parecer a que se refere
o inciso II deste
artigo, verificando o Ministério Público junto ao Tribunal a ocorrência de irregularidades 26 não constaram da instrução ou a ausência
de agentes na relação processual , essas poderão ser objeto de
instrumento em apartado, sem prejuízo da continuidade do feito.
Art. 134. Verificada, no exame das contas anuais de governo, irregularidade decorrente de atos de gestão sujeitos ao julgamento do
Tribunal, será determinada a formação de processo apartado, com
o objetivo de:
I - quantificar o dano e imputar o débito ao responsável, se verificada irregularidade de que resulte dano ao erário;
II - determinar a adoção de providências com vistas a sanar as
impropriedades de atos passíveis de correção;
III - aplicar multas por infrações à norma legal ou regulamentar de
natureza orçamentária, financeira, operacional, patrimonial e fiscal,
se for o caso.
De tal modo, dentre os escopos para a formação de autos apartados, pode-se enumerar a necessidade de quantificação do dano e
imputação de débito ao responsável, decorrente da verificação de
irregularidade que resulte prejuízo ao erário.
No caso dos autos, há sugestão para exame em apartado de irregularidades que supostamente ocasionaram prejuízo ao erário. Entretanto, não há elementos que permitam aferir a existência de dano,
faltando ainda liquidez nas situações em que este se mostra mais
evidente, como se nota, a título de exemplificação, das conclusões
do NEC com relação aos apontamentos 2.28.5 e 2.44, “d” e “f”:
Item: 2.28.5 da ITC 7736/2013:
Destaca-se que não foi possível realizar a comparação dos
preços de grande parte dos materiais e serviços adquiridos
pela Santa Casa com os valores de mercado, restringindo-se
à verificação quanto à apresentação de orçamentos realizados pelo
Setor de Compras da Instituição.
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[...]
Embora possível a formação de autos apartados para melhor investigação dos fatos, mostra-se mais pertinente, na espécie, que
apuração dos fatos seja efetuado pela Secretaria de Estado
da Saúde, mediante a formação do procedimento administrativo
específico e, se for o caso, a instauração de Tomada de Contas Especial, pois esta somente deverá ser deflagrada após “esgotadas as
medidas administrativas sem a elisão do dano”, consoante art. 152,
§ 1º, da Res. TC n. 261/13.
Nesse sentido, opina-se, seja determinado à Secretaria de Estado
da Saúde que adote às providências necessárias administrativas à
apuração e elisão de eventual dano decorrente das irregularidades
constantes dos itens 2.25.5; 2.27.2; 2.28.5; 2.28.6; 2.28.7;
2.28.8; 2.28.12; 2.40 e, 2.44, “d” e “f” da ITC 7736/2013 e,
se for o caso, que instaure Tomada de Contas Especial.
À luz do exposto, acolho em parte a ITC 7736/2013, no sentido de
que seja mantida a irregularidade e quanto à formação de autos
apartados, divirjo da conclusão técnica e acolho a manifestação do
Ministério Público de Contas no sentido de que seja expedida determinação à Secretaria de Estado da Saúde para que adote as providências necessárias administrativas à apuração e elisão de eventual
dano decorrente das irregularidades constantes deste item e, se for
o caso, que instaure Tomada de Contas Especial.
2.28.6 Ausência de liquidação regular da despesa
Base Legal: Art. 63 da Lei 4.320/64
O relatório de auditoria apontou irregularidades na liquidação de
despesas com consultoria, depósitos sem confirmação, serviços de
engenharia, notas fiscais impróprias, materiais para lavanderia e
cartuchos para impressoras.
Quanto aos serviços de consultoria, observou-se a não exigência
de relatórios mensais, previstos no contrato com os consultores César Roberto Braga Macedo e Armando Antônio de Negri Filho, além
do fato de que no único relatório apresentado, não foi possível identificar com clareza o resultado pretendido já que o texto é genérico.
Também não foi apresentado o diagnóstico resultante da pesquisa
de avaliação das unidades de urgência dos Municípios da Região
Metropolitana de Vitória – 2006.
No período de dezembro/2005 a outubro/2006 foram pagas 11 parcelas de R$ 6.500,00 para cada um dos consultores, totalizando R$
143.000,00.
Quanto aos depósitos pendentes de confirmação, foram constatados diversos pagamentos por depósitos realizados em terminais de autoatendimento, sujeitos a confirmação posterior, o que
demonstra a fragilidade da liquidação da despesa, conforme documentos anexos.
Quantos a serviços de engenharia, foram realizados no Complexo SAMU 192, conforme notas fiscais 357 e 321 e não atestados por
pessoal técnico competente:
Também foi constatada apresentação de nota fiscal de serviço para fornecimento de peças e equipamentos, pela empresa Matutina, referentes à execução dos serviços de reforma
do almoxarifado, sendo que parte do valor, no caso R$ 10.000,00
(R$8.500,00 orçados inicialmente mais R$1.500,00 cobrados em
separado através da NF 363), refere-se a fornecimento de aparelho
de ar-condicionado.
Também a empresa Odontotec apresentou as notas fiscais de serviço 09, 11, 13 e 15 para o fornecimento de peças (sensor de oxímetro de pulso).
Quanto a aquisição de materiais de lavanderia para a lavagem
dos lençóis, compressas e campos cirúrgicos para atendimento dos
usuários do SAMU, realizada no Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, constatou-se que não foram mensuradas as quantidades de materiais e de mão-de-obra necessárias para os serviços
demandados pelo SAMU e pelo Hospital da Santa Casa de maneira
segregada.
Nas aquisições de cartuchos para impressoras a impressora
HP 1320N está localizada na tesouraria da Santa Casa, onde são
efetuados os pagamentos do SAMU, mas não são mensuradas as
quantidades de impressões realizadas para o SAMU e para o Hospital da Santa Casa de maneira segregada.
A ITC 7736/2013 analisou os documentos trazidos pela defesa e
concluiu que os consultores de fato auxiliaram o comitê gestor de
urgências a construir um sistema de informações gerenciais, bem
como o Observatório Regional de Urgências.
Quanto à confirmação de depósitos realizados em terminais de autoatendimento, a ITC concluiu que procedem os argumentos da defesa de que os mesmos podem ser comprovados através dos extratos bancários enviados junto à prestação de contas e que a verificação de tais extratos afasta qualquer fragilidade no procedimento.
A ITC afasta, no entanto, os argumentos da defesa quanto aos
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serviços de engenharia, nota fiscal de serviço para fornecimento
de peças / equipamento, aquisição de materiais para lavanderia e
aquisição de cartuchos para impressoras.
Quanto aos serviços de engenharia, a ITC reafirma a sujeição ao
direito público de pessoas de direito privado que recebem recursos
públicos e destaca que mesmo numa entidade privada, serviços de
engenharia não podem ser atestados por pessoa que não detenha
tal qualificação, sob pena de nulidade.
Ficou confirmado também, pela análise técnica, o fato de que os
custos da aquisição dos equipamentos de ar condicionado e sensor
de oxímetro de pulso foram incluídos nas notas fiscais de serviço.
A análise técnica confirmou, também, a inexistência de controle
de despesas com materiais para lavanderia e cartuchos pela Santa
Casa de Misericórdia, e que a individualização dos gastos do SAMU
por vezes se confundia com os da Santa Casa.
A ITC opina pela manutenção da irregularidade quanto a este
item.
A ITC ressalta que, apesar do relatório de auditoria ter apontado
vícios na liquidação das despesas, não imputou débito ao gestor em
razão das mesmas; e opina por que este item seja apurado em
autos apartados.
O Ministério Público de Contas em seu parecer MMPC 1943/2014
fundamenta seu opinamento sobre a formação de autos apartados
nos artigos 38, parágrafo único, e 134 do Regimento Interno e
pondera que embora possível a formação de autos apartados para
melhor investigação dos fatos, mostra-se mais pertinente, na espécie, que apuração dos fatos seja efetuado pela Secretaria
de Estado da Saúde, mediante a formação do procedimento administrativo específico e, se for o caso, a instauração de Tomada
de Contas Especial, pois esta somente deverá ser deflagrada após
“esgotadas as medidas administrativas sem a elisão do dano”, consoante art. 152, § 1º, da Res. TC n. 261/13.
Assim, o MPC conclui no sentido de que seja determinado à Secretaria de Estado da Saúde que adote às providências necessárias
administrativas à apuração e elisão de eventual dano decorrente
das irregularidades constantes dos itens 2.25.5; 2.27.2; 2.28.5;
2.28.6; 2.28.7; 2.28.8; 2.28.12; 2.40 e, 2.44, “d” e “f” da ITC
7736/2013 e, se for o caso, que instaure Tomada de Contas
Especial.
À luz do exposto, acolho em parte a ITC 7736/2013, no sentido de
que seja mantida a irregularidade e quanto à formação de autos
apartados, divirjo da conclusão técnica e acolho a manifestação do
Ministério Público de Contas no sentido de que seja expedida determinação à Secretaria de Estado da Saúde para que adote as providências necessárias administrativas à apuração e elisão de eventual
dano decorrente das irregularidades constantes deste item e, se for
o caso, que instaure Tomada de Contas Especial.
2.28.7 Inobservância ao Principio da Economicidade
Base Legal: Inobservância ao art. 37 da CF/88
O relatório de auditoria apontou irregularidade no sistema de pagamento estabelecido no contrato com o posto Arara Azul Rede de
Postos Ltda., para aquisição de combustíveis, que estipulava um
adiantamento de R$30.000,00 e caso a fatura apresentada fosse maior, a Santa Casa deveria efetuar o pagamento da diferença,
podendo ser feito novo adiantamento no mesmo valor do inicial. Em
caso de fatura de menor valor, este deveria ser deduzido do adiantamento, podendo ser feita nova antecipação para complementar o
valor inicial.
Registou-se também pagamento de CPMF a partir de outubro/2006 em função de não ter sido registrada a Certidão de Entidade Filantrópica junto ao Banestes, falha seja do Banestes ou da
Santa Casa (não foi possível apurar), que resultou num prejuízo de
aproximadamente R$5.124,28 no período de 10/2006 a 12/2006.
A ITC 7736/2013 analisou as justificativas do responsável e considerou procedentes os argumentos quanto ao pagamento antecipado de combustíveis, uma vez que ficou comprovado que
o ressarcimento foi providenciado pela Administração por meio do
Segundo Termo Aditivo ao Contrato, com o abatimento do crédito
no valor de R$ 32.991,71 dos valores das faturas mensais de consumo de combustíveis geradas pela Santa Casa de Misericórdia.
No tocante ao pagamento indevido de CPMF, a ITC 7736/2013
afirma que o defendente não traz qualquer documento comprobatório de que a Santa Casa tenha empregado esforços para sanar a
irregularidade, nem menciona qualquer medida tomada pela própria Administração no sentido de garantir que tal vício não tivesse
ocorrido e opina, portanto, pela manutenção da irregularidade;
sugere também que o item em tela apartado dos presentes autos.
O Ministério Público de Contas em seu parecer MMPC 1943/2014
fundamenta seu opinamento sobre a formação de autos apartados
nos artigos 38, parágrafo único, e 134 do Regimento Interno e
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pondera que embora possível a formação de autos apartados para
melhor investigação dos fatos, mostra-se mais pertinente, na espécie, que apuração dos fatos seja efetuada pela Secretaria
de Estado da Saúde, mediante a formação do procedimento administrativo específico e, se for o caso, a instauração de Tomada
de Contas Especial, pois esta somente deverá ser deflagrada após
“esgotadas as medidas administrativas sem a elisão do dano”, consoante art. 152, § 1º, da Res. TC n. 261/13.
Assim, o MPC conclui no sentido de que seja determinado à Secretaria de Estado da Saúde que adote às providências necessárias
administrativas à apuração e elisão de eventual dano decorrente
das irregularidades constantes dos itens 2.25.5; 2.27.2; 2.28.5;
2.28.6; 2.28.7; 2.28.8; 2.28.12; 2.40 e, 2.44, “d” e “f” da ITC
7736/2013 e, se for o caso, que instaure Tomada de Contas
Especial.
À luz do exposto, acolho em parte a ITC 7736/2013, no sentido
de que seja mantida a irregularidade quanto ao pagamento indevido de CPMF e quanto à formação de autos apartados, divirjo da
conclusão técnica e acolho a manifestação do Ministério Público de
Contas no sentido de que seja expedida determinação à Secretaria
de Estado da Saúde para que adote as providências necessárias administrativas à apuração e elisão de eventual dano decorrente das
irregularidades constantes deste item e, se for o caso, que instaure
Tomada de Contas Especial.
2.28.8 Ausência de motivação (houve pagamento por serviço que não foi efetivamente prestado)
Base Legal: Art. 45, § 2º da Constituição Estadual
De acordo com o relatório de auditoria, foi contratada a empresa
Engedrive, para serviços de consultoria, visando à adequação do
espaço físico do SAMU 192 e a empresa JMM para a elaboração de
projetos arquitetônico e elétrico referente à adequação física do
SAMU 192.
Como ambas foram contratadas visando à adequação física do
SAMU 192, a auditoria constatou que não foi suficientemente motivada a necessidade de contratação da Engedrive para serviços de
consultoria, já que a JMM teria elaborado os projetos e, portanto,
o resultado desejado pelo SAMU se materializou no serviço contratado junto à JMM; além do fato de que as obras realizadas foram
de pequeno porte (reforma do almoxarifado, por exemplo), não se
justificando a contratação de empresa de consultoria em construção civil.
Além disso, foram pagos à Engedrive R$32.620,00, quando correto
seriam R$ 24.465,00, ou seja, constatou-se pagamento a maior de
R$ 8.155,00, considerando os valores mensais contratados de R$
3.262,00.
A ITC 7736/2013 considera que as justificativas apresentadas pelo
defendente agravam a inconsistência apontada, eis que sustentam
que os pagamentos foram realizados a partir do mês de janeiro
de 2006, quando o contrato foi assinado em 15/05/2006; registra
que o contrato foi celebrado com data retroativa e os pagamentos
também foram realizados retroativamente, o que indica que a liquidação das despesas referentes aos meses de janeiro a 14/05/2006
não teve qualquer respaldo contratual ou legal.
Quanto à ausência de motivação para a contratação de duas empresas para o mesmo serviço, a ITC considera que a defesa apresentada confirma ter contratado e pago à empresa Engedrive sem
que a mesma tivesse realizado o serviço nos moldes desejados pela
Secretaria Estadual de Saúde.
Assim, a ITC considera irregular a liquidação de toda a despesa,
não apenas por ausência de motivação, mas também por descumprimento ao art. 63, §2º, inc. III, da Lei 4.320/64, já que o pagamento foi realizado sem a efetiva prestação do serviço; e observa que a imputação de débito constante da citação limitou-se ao
montante de R$ 8.155,00 de modo que não cabe condenação do
responsável ao ressarcimento de valores acima de tal montante.
Conclui, portanto, opinando pela manutenção da irregularidade quanto à ausência de motivação para a contratação de
duas empresas de consultoria para prestarem o mesmo serviço, cabendo ressarcimento ao erário no valor de R$ 8.155,00
(4.820,30 VRTE).
A ITC opina também no sentido de os demais valores pagos à empresa Engedrive (R$ 24.465,00), também irregularmente liquidados, devem ser ressarcidos, sugerindo a apuração em autos apartados.
O Ministério Público de Contas em seu parecer MMPC 1943/2014
fundamenta seu opinamento sobre a formação de autos apartados
nos artigos 38, parágrafo único, e 134 do Regimento Interno e
pondera que embora possível a formação de autos apartados para
melhor investigação dos fatos, mostra-se mais pertinente, na espécie, que apuração dos fatos seja efetuada pela Secretaria
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de Estado da Saúde, mediante a formação do procedimento administrativo específico e, se for o caso, a instauração de Tomada
de Contas Especial, pois esta somente deverá ser deflagrada após
“esgotadas as medidas administrativas sem a elisão do dano”, consoante art. 152, § 1º, da Res. TC n. 261/13.
Assim, o MPC conclui no sentido de que seja determinado à Secretaria de Estado da Saúde que adote às providências necessárias
administrativas à apuração e elisão de eventual dano decorrente
das irregularidades constantes dos itens 2.25.5; 2.27.2; 2.28.5;
2.28.6; 2.28.7; 2.28.8; 2.28.12; 2.40 e, 2.44, “d” e “f” da ITC
7736/2013 e, se for o caso, que instaure Tomada de Contas
Especial.
À luz do exposto, acolho em parte a ITC 7736/2013, no sentido de
que seja mantida a irregularidade e quanto à formação de autos
apartados, divirjo da conclusão técnica e acolho a manifestação do
Ministério Público de Contas no sentido de que seja expedida determinação à Secretaria de Estado da Saúde para que adote as providências necessárias administrativas à apuração e elisão de eventual
dano decorrente das irregularidades constantes deste item e, se for
o caso, que instaure Tomada de Contas Especial.
2.28.9 Ausência de termo de cessão de bens permanentes
Base Legal: Art. 85 do Decreto 1.110/02.
2.28.10 Falha no controle de bens permanentes
Base Legal: Artigo 19 do Decreto 1.110/02
2.28.11 Utilização de bens permanentes adquiridos para o
Projeto SAMU pelo Hospital da Santa Casa
Base Legal: Art. 9º, III, da Portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/2006.
O Relatório de Auditoria aponta uma lista de bens permanentes,
constantes da lista de materiais do Projeto SAMU, que estão indevidamente localizados no Hospital da Santa Casa.
Conforme o relatório de auditoria, realizado o confronto entre as relações de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos
do Estado e a lista de materiais do Projeto SAMU, foram detectadas
divergências tais como bens que constam em uma das listas e não
constam em outra ou não constam em nenhuma delas.
Destaca-se que nenhum dos bens adquiridos pelo Projeto SAMU foi
lançado no patrimônio da SESA.
O relatório de auditoria aponta, com relação a bens adquiridos com
recursos da SESA ou doados pelo MS (ambulâncias) e os adquiridos
com recursos do SAMU, que não foram disponibilizados os termos
de responsabilidade referentes às ambulâncias, conforme solicitado
pela equipe de fiscalização deste Tribunal e que, embora tenham
sido elaborados Termos de Cessão de Uso estes não têm validade,
uma vez que a SESA não pode ceder um bem que não é de sua
propriedade, posto que foram adquiridos com recursos do convênio
com a Santa Casa.
Tratam-se, portanto de inconsistências relativas aos registros contábeis e patrimoniais.
A ITC 7736/2013 faz a seguinte análise, que se aplica aos três itens
aqui tratados:
O presente item versa sobre diferenças entre os saldos dos inventários físicos de bens patrimoniais de consumo (almoxarifado) e os
registros contábeis correspondentes.
Nesse sentido, cumpre registrar a publicação da Lei Estadual nº
9.372, de 28 de dezembro de 2009, que autoriza o Poder Executivo a regularizar as inconsistências dos saldos dos inventários
físicos dos bens patrimoniais permanentes e de consumo, com os
registros contábeis correspondentes, visando à implementação do
Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA, fixando o prazo do término do exercício de 2011 para a sua regularização, nos
seguintes termos:
Lei Estadual nº 9.372/2009
Art. 1º Fica o Poder Executivo, por meio dos órgãos e entidades
competentes, autorizado a regularizar as inconsistências dos saldos
dos inventários físicos dos bens patrimoniais permanentes e dos
registros contábeis correspondentes.
Art. 2º A Gestão dos bens patrimoniais permanentes móveis
e imóveis (patrimônio) e de consumo (almoxarifado) dos órgãos do Poder Executivo Estadual, Administração Direta, das Autarquias, Fundações e Órgãos de Regime Especial será realizada, obrigatoriamente, por meio do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, instituído pelo Decreto nº 2.340-R, de 26.08.2009.
[...]
Art. 4º Os órgãos e entidades cujos saldos dos inventários físicos e
contábeis apresentem inconsistências deverão proceder à regularização desses saldos até o término do exercício de 2011.
[...]
§2º Decorrido o prazo estipulado no caput, os órgãos de Controle
Interno e de Controle Externo procederão à avaliação da efetividade da implementação das ações estabelecidas. (grifos nossos)
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Com amparo no normativo vigente à época, em 20 de abril de 2010,
nos autos do Processo TC 2002/2008, foi prolatado o Acórdão TC
117/2010, onde o Plenário desta Corte de Contas julgou regulares
as contas da Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (SETADES) referentes ao exercício de 2007,
nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira
Pinto, no sentido de que, até 31/12/2011, não deveria este
Tribunal de Contas apontar qualquer irregularidade dessa
natureza aos órgãos e entidades estaduais, conforme segue:
Desta forma, e considerando o amparo legal para ajustar os saldos
dos bens patrimoniais até 31.12.2011, tenho que não deve essa
Egrégia Corte de Contas imputar qualquer irregularidade a este título aos órgãos e entidades estaduais até aquela data.
Ratificando o entendimento e voto do Exmº Conselheiro Sérgio
Aboudib Ferreira Pinto, foi aprovada, pelo Plenário desta Corte, a
Resolução nº TC 221 de 07/12/2010. Com efeito, esta Resolução suspende, inclusive, a obrigatoriedade constante do inciso IV
e V do artigo 105 da Resolução TC 182/20021, dos órgãos e entes
jurisdicionados, pessoas jurídicas de direito público, de encaminharem os relatórios de inventário na forma regimental, referentes ao
exercício de 2011 para o Estado e de 2012 para todos os Municípios:
Resolução TC nº221/2010,
Art.1º Os jurisdicionados desta Corte deverão estar aptos a atender as novas normas de contabilidade pública a partir de sua obrigatoriedade, ou seja, 2012 para o Estado e 2013 para todos os
Municípios.
Art. 2º Para cumprimento do artigo anterior os jurisdicionados ficam autorizados a levantar toda situação patrimonial e as devidas
reavaliações até o término do exercício anterior ao da obrigatoriedade prevista na legislação.
Parágrafo único durante o prazo de adequação, os jurisdicionados
estarão desobrigados de encaminhar o relatório de inventário dos
bens móveis e imóveis, bem como, de almoxarifado junto à Prestação de Contas Anual, conforme determinação regimental.
Como se constata, a Resolução TC nº 221/2010 dispõe sobre a
orientação e a fiscalização das questões patrimoniais nos jurisdicionados do TCEES para o exercício em análise, e determina que os
jurisdicionados estarão desobrigados de encaminhar o relatório de
inventário dos bens móveis e imóveis, bem como de almoxarifado,
junto à Prestação de Contas Anual, no prazo de adequação ali especificado.
O prazo estipulado na Lei Estadual nº 9.372/2009 foi prorrogado
pela Lei Estadual nº 9.756, de 16 de dezembro de 2011, até o
término de 2012 conforme seu artigo 1º:
Lei Estadual 9.756/2011
Art. 1º Fica prorrogado, até o término do exercício de 2012, o
prazo previsto no caput do artigo 4º da Lei nº 9.372, de 27.12.2009,
para que os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, cujos
saldos dos inventários físicos e contábeis apresentem inconsistências, procedam à regularização dessas inconsistências.
Art. 2º Independentemente da prorrogação prevista no artigo 1º,
os órgãos e entidades deverão apresentar, no prazo estipulado para
a prestação de contas do Ordenador de Despesas, o relatório de
ingressos e baixas ou desincorporações ocorridos no exercício de
2011.
Vê-se, portanto, que o Poder Legislativo Estadual e esta Egrégia
Corte de Contas deliberaram no sentido de autorizar o Executivo a
providenciar os ajustes necessários para que os valores registrados
na Contabilidade estejam em consonância com os indicados nos
inventários físicos dos bens permanentes e em Almoxarifado.
Seguindo, portanto, a linha de entendimento já consolidada por
esta Corte de Contas, abstemo-nos de analisar nestes autos
tanto os apontamentos de diferenças na entrada e saída de
medicamentos do Almoxarifado Central, quanto de ressarcimento ao erário relativamente a tais diferenças.
À luz do exposto, considerando os efeitos concretos da Lei
9372/2009, assim como deliberações deste Tribunal de Contas,
tanto pelo seu Plenário quanto por meio da Resolução 221/2010,
acompanho os fundamentos da ITC 7736/2013 e o Ministério Público de Contas e afasto a incidência de irregularidade neste item.
2.28.12 Pagamento indevido de taxa de administração
Base Legal: Art. 9º, I, da Portaria AGE/SEFAZ nº 01/2006
O relatório de auditoria apontou uma cobrança feita pela Santa
Casa de Misericórdia no valor de R$12.000,00 mensais referente
a “reembolso de custos”, que na verdade, se refere a uma “taxa
de administração” disfarçada e proibida pela Portaria AGE/SEFAZ
nº01/2006, totalizando no período de 10/2005 a 11/2006 o valor
de R$168.000,00, conforme recibos analisados.
Destaca-se que através do Parecer SCA/PGE nº 1406/07, a Procu-
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radoria Geral do Estado manifestou-se pela ilegalidade da referida
cobrança.
A ITC 7736/2013 considera improcedentes os argumentos de defesa, uma vez que pagamentos apontados não podem ser considerados reembolso de custos, porque os valores repassados pelo
Convênio 46/2005 já se prestavam a tal finalidade. Além disso,
a confusão patrimonial entre os bens da Secretaria Estadual de
Saúde e da Santa Casa de Misericórdia apontada em diversos itens
daquela instrução técnica não permite concluir que a Santa Casa
fosse onerada com a cooperação com a SESA.
A ITC registra a devolução do montante de R$ 216.000,00, pela
Santa Casa (fls. 10639/10640), mas argumenta que o valor ressarcido não foi devidamente corrigido e que os pagamentos começaram em outubro de 2005 e foram até maio de 2007, totalizando 20
meses, mas somente foram ressarcidos 18 meses. Nesse sentido,
o valor total a ser ressarcido seria de R$ 240.000,00, restando R$
24.000,00. A ITC destaca, no entanto, que o relatório de auditoria
não imputou débito ao responsável pelo Fundo Estadual de Saúde ou à Santa Casa de Misericórdia, a qual não foi chamada a compor o polo passivo nos presentes autos e sugere que o restante
seja devidamente apurado em autos apartados.
Destaca-se que a ITC não se posiciona sobre a manutenção ou
afastamento da irregularidade tratada.
O Ministério Público de Contas em seu parecer MMPC 1943/2014
fundamenta seu opinamento sobre a formação de autos apartados
nos artigos 38, parágrafo único, e 134 do Regimento Interno e
pondera que embora possível a formação de autos apartados para
melhor investigação dos fatos, mostra-se mais pertinente, na espécie, que apuração dos fatos seja efetuada pela Secretaria
de Estado da Saúde, mediante a formação do procedimento administrativo específico e, se for o caso, a instauração de Tomada
de Contas Especial, pois esta somente deverá ser deflagrada após
“esgotadas as medidas administrativas sem a elisão do dano”, consoante art. 152, § 1º, da Res. TC n. 261/13.
Assim, o MPC conclui no sentido de que seja determinado à Secretaria de Estado da Saúde que adote às providências necessárias
administrativas à apuração e elisão de eventual dano decorrente
das irregularidades constantes dos itens 2.25.5; 2.27.2; 2.28.5;
2.28.6; 2.28.7; 2.28.8; 2.28.12; 2.40 e, 2.44, “d” e “f” da ITC
7736/2013 e, se for o caso, que instaure Tomada de Contas
Especial.
À luz do exposto, considerando a devolução dos pagamentos indevidos como registrou a ITC 7736/2013, afasto a irregularidade e divirjo da conclusão técnica para acolher a manifestação do Ministério
Público de Contas no sentido de que seja expedida determinação
à Secretaria de Estado da Saúde para que adote as providências
necessárias administrativas à apuração e elisão de eventual dano
decorrente das irregularidades constantes deste item e, se for o
caso, que instaure Tomada de Contas Especial.
2.28.13 Falha na aplicação financeira de recursos do convênio
Base Legal: Art. 116, §4º da Lei 8.666/93 c/c art. 19, § 1º, incisos
I e II da Portaria AGE/SEFAZ nº 01/06
Conforme relatado pela auditoria, a Santa Casa, em desacordo com
os dispositivos supracitados, aplicou recursos para a formação de
reserva técnica em CDB (Certificado de Depósito Bancário), que
não se enquadra nas hipóteses previstas na Lei de Licitações e da
Portaria AGE/SEFAZ nº 01/06: caderneta de poupança (inciso I) e
nem fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de
mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal (inciso
II), tendo deixado de auferir R$ 29.144,26 no período de 10/2005
a 12/2006, em função de não ter aplicado os recursos do convênio
conforme preceitua o dispositivo legal supracitado.
A ITC 7736/2013 acolhe os argumentos de defesa no sentido de
que o Fundo de Investimentos Banestes INVEST PUBLIC, não era
acessível à Santa Casa, por se limitar ao setor público, mas contrapõe, quanto à opção pelo CDB, que não se tratava de aplicação
adequada, posto que, conforme alegado pela própria defesa, era
necessário efetuar resgates diários.
Considerando que o CDB não se enquadra nas hipóteses previstas
Lei 8666/93 e da Portaria AGE/SEFAZ nº 01/06 e que as justificativas apresentadas pelo responsável não se sustentam em face das
características do próprio investimento, adotado, acolho o opinamento técnico e o parecer do Ministério Público de Contas e mantenho a irregularidade.
2.28.14 Ausência de comprovação da justificativa dos custos
apresentados
Base Legal: Art. 65 da Lei 8.666/93
De acordo com o relatório de auditoria foi apresentada uma planilha
pela Santa Casa de Misericórdia para a inclusão do Município de
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Guarapari, que era omissa quanto aos elementos que comprovem a
necessidade dos valores solicitados,
A ITC 7736/2013 considerou procedentes os argumentos da defesa, uma vez que o dispositivo legal supostamente infringido trata de
hipóteses de alteração do contrato, situação não configurada neste
caso, além de não haver registro de qualquer ato da Administração no sentido de autorizar, na prática, o pagamento dos valores
estimados pela Santa Casa; de fato, foi mantido o repasse mensal
anteriormente previsto.
Acolho o opinamento técnico e o Ministério Público de Contas e
afasto a irregularidade.
2.28.15 Ausência de acompanhamento do convênio
Base Legal: Art. 67 da Lei 8.666/93
De acordo com o relatório de auditoria, não constam do processo relativo ao Convênio 46/2005, relatórios que demonstrem o
acompanhamento de sua execução pelo colegiado responsável pelo
acompanhamento e avaliação que é composto pelo Subsecretário de Estado para Assuntos de Administração e Financiamento da
Atenção à Saúde, Gerente Estratégica de Regulação do Acesso, Secretário Municipal de Saúde de Vitória e Provedora da Santa Casa
de Misericórdia de Vitória.
A ITC 7736/2013 refuta as alegações de defesa, que admite a inexistência de atas de reuniões do colegiado e destaca que o acompanhamento realizado por servidor da SESA não saneia a irregularidade apontada, por falta de amparo contratual, e pela falta de
comprovação da capacitação técnica do servidor, que nem mesmo
foi identificado.
Acolho a Instrução Técnica Conclusiva, como também o fez o Ministério Público de Contas, e tendo em vista que o acompanhamento
do convênio não foi realizado nos moldes determinados pela própria
lei e pelo convênio, mantenho a irregularidade.
2.28.16 Ausência de pronunciamento do Ordenador de Despesa
Base Legal: Art. 34 da Portaria AGE/SEFAZ nº 01/2006
Ainda com relação ao Convênio 46/2005 celebrado com a Santa
Casa de Misericórdia, o relatório de auditoria aponta que até o final
dos trabalhos de fiscalização, as prestações de contas não haviam
sido apreciadas pelo ordenador de despesas, desobedecendo ao
prazo de 60 dias previsto no dispositivo supracitado.
Como o responsável não traz quaisquer esclarecimentos acerca do
presente item, fazendo registrar apenas que “falta a resposta”, a
ITC 7736/2013, considerando tratar-se de ato que deveria ter
sido praticado pelo próprio gestor, conclui que o fato do mesmo
sequer ter conhecimento dos motivos que levaram à ausência de
sua apreciação das prestações de contas apenas comprova o apontamento da Equipe de Auditoria.
Acolho o entendimento da área técnica e Ministério Público de Contas e mantenho a irregularidade.
2.29.1 Subcontratação de empresa para prestação de serviços de implantação dos sistemas
Base Legal: Artigo 78, inciso VI da Lei 8.666/93 e cláusula 8.1,
alínea b do Contrato nº 1021/2005.
Trata-se aqui do processo nº 30413613 de contratação por inexigibilidade de licitação da empresa MV Informática Nordeste Ltda.
para informatização da Secretaria de Saúde – contrato 1021/2005
– no valor de R$ 3.423.084,00.
De acordo com o Relatório de Auditoria nº 34/2006, parcial 1, da
Auditoria Geral do Estado – AGE ,Item 1.12, houve descumprimento de cláusula contratual mediante a subcontratação da empresa
Notória, o que era vedado pelo contrato (cláusula 8.1, alínea b).
2.29.2 Falha no planejamento
Base Legal: Principio da Eficiência – art. 37 da CF/88
Constatou-se que o cronograma de implantação apresentado pela
SESA não é tecnicamente um cronograma, pois não apresenta prazos para as atividades, o que leva a dificuldades no acompanhamento do projeto e pode comprometer os novos prazos estipulados
para a sua conclusão.
Analisando os dois itens em conjunto a ITC 7736/2013 conclui pela improcedência das alegações do defendente de desconhecimento do relatório da AGE, eis que conforme cópia anexada aos
autos pela equipe de auditoria tal documento foi recebido pelo Gabinete da Secretaria Estadual de Saúde em 03 de outubro de 2006.
Considerando as recomendações feitas à época, de medidas, entre
as quais a necessidade de rescisão do contrato no caso de não
regularização do procedimento, verifico que se confirma o apontamento e que nenhuma medida foi tomada no sentido de sanar a
inconsistência, e nesse sentido, acompanho a ITC e O MPC e mantenho as irregularidades.
2.30.1 Ausência de Pareceres da PGE e da AGE
Base Legal: Art. 38 parágrafo único da L 8.666/93.c/c art. 3º, inciso
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VII da LC 88/96 e art. 4º, VII da LC 295/04
Trata-se aqui do Processo nº 34377344 cujo objeto é a aquisição de
583 computadores por meio de adesão à ata de registro de preços
03/05 – TJMG, da HP Brasil Ltda. - Contrato nº 796/06, em que o
Termo Aditivo aos Contratos nº 796/06 e Contrato nº 1003/06 não
foram objeto de análise por parte da Procuradoria Geral do Estado
e da Auditoria Geral do Estado.
A ITC 7736 informa que o responsável limita-se a afirmar que não
acompanhou o processo, sem que isso seja motivo razoável e tendo
em vista que deveria ter dispendido aos aditivos o mesmo tratamento e acompanhamento dado aos demais atos do procedimento
licitatório, e opina pela manutenção da irregularidade. Acolho o
opinamento técnico, por sua vez acolhido pelo Ministério Público de
Contas e mantenho a irregularidade.
2.30.2 Contratação após o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços
Base Legal: Inobservância ao art. 15, § 3º, III, da Lei 8.666/9 e art.
9 do Decreto 1.336-R/04
De acordo com o relatório de auditoria, a Ata de Registro de Preços teve sua vigência expirada em 20/11/06 e a autorização do
Secretário ao termo aditivo é datada de 05/12/06; as solicitações da Referência Estadual do PROESF e da Vigilância em Saúde
que deram origem ao Contrato nº 1003/06 ocorreram em 11 e
12/12/06, respectivamente, portanto os referidos instrumentos
foram firmados com data posterior à vigência da ata.
A ITC 7736/2013 argumenta que não há relação entre o prazo de
execução contratual e o prazo de vigência da ata de registro de
preços, uma vez que a norma legal apenas determina que o contrato seja celebrado dentro do prazo de vigência da ata e o Contrato
796/2006 foi assinado neste prazo.
Destaca ainda a ITC, que o prazo de vigência dos contratos administrativos firmados no sistema de registro de preços, é vinculada
ao edital da licitação e não à ata de registro de preços; mais ainda,
no caso da prestação de serviços contínuos, indicada no inciso II do
artigo 57 da Lei 8666/93, o prazo de vigência do contrato poderá
ser prorrogado até 60 (sessenta) meses, regra que se estende ao
contrato firmado pelo sistema de registro de preços. Cita lições
doutrinárias nesse sentido e também o Acórdão 991/2009 do Tribunal de Contas da União. Acolho o entendimento da ITC 7736/2013
e acompanho também o Ministério Público de Contas e afasto a
irregularidade.
2.30.3 Inobservância aos princípios da legalidade, da isonomia, da vinculação ao edital, da moralidade e da publicidade
Base Legal: art. 37 da CF/88 e art. 3º da Lei 8.666/93.
Neste item, o relatório de auditoria apontou como irregular a adesão à ata de registro de preços em razão do parecer do procurador,
Dr. Gabriel Boavista Laender, que opinou pela impossibilidade da
adesão pretendida.
A ITC 7736/2013 argumenta, analisando o mencionado parecer,
que o próprio procurador registra tratar-se matéria sobre a qual
existiam entendimentos jurídicos divergentes, inclusive o do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o qual entendia cabível a possibilidade de utilização de registro de preços entre os entes federados.
Dessa forma, a ITC 7736/2013 entende que mesmo tendo o parecer sido acolhido pelo Procurador Chefe da Subprocuradoria de
Consultoria Administrativa – SCA, Dr. Christiano Dias Lopes Neto,
não havia vedação legal para que o gestor adotasse parecer jurídico exarado em sentido contrário, pela então Subprocuradora Geral para Assuntos Administrativos da Procuradoria Geral do Estado,
Dra. Ana Maria Carvalho Lauff, a qual fundamentou seu entendimento com base em precedente do Tribunal de Contas de Minas
Gerais, que entendeu possível a adesão por aquele Estado a registro de preço efetuado pelo Ministério da Saúde (fls. 3219/3224).
Sustenta que atualmente, é corrente a utilização do Sistema de
Registro de Preços de outros Órgãos e Entidades, condicionada à
expressa previsão dessa possibilidade no respectivo edital de licitação, bem como, no caso de órgãos e entidades integrantes de outros Entes federados, da existência de autorização por lei ou outro
ato normativo.
Assim, a ITC considera que o gestor praticou o ato administrativo
amparado por outro Parecer Jurídico com entendimento favorável à
viabilidade da adesão.
Acompanho o ITC 7736/2013 e o Ministério Público de Contas e
afasto a irregularidade.
2.30.4 Prejuízo na aquisição de computadores
Base Legal: Principio da Economicidade – art. 37 da CF/88 e ao art.
10, § 2º do Decreto 1.336-R/04.
De acordo com análise realizada pelo setor de TI desta Corte de
Contas, inserido como documento neste processo, a SESA teria tido
prejuízo ao aderir à Ata do TJ/MG, em comparação com a Ata nº
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53/2006 da ANEEL, além de ter adquirido equipamento com defasagem tecnológica.
A ITC 7736/2013 acolhe os argumentos da defesa, no sentido de
que os critérios de preço dos equipamentos constantes da Ata de
Registro de Preço 53/2006 da ANEEL não podem ser utilizados
como parâmetro para apontar prejuízo na contratação sob análise,
posto que enquanto a Ata da ANEEL foi assinada e publicada em
dezembro de 2006, o contrato da Secretaria Estadual de Saúde
com a mesma empresa - HP Brasil Ltda. - já havia sido assinado em
novembro de tal ano.
Não há, portanto, como obrigar ao gestor o conhecimento sobre
preços melhores que ainda não haviam sido contratados. Acompanho a ITC e o Ministério Público de Contas e afasto a irregularidade.
2.31 Processo 31749615 - Convênio 89/2005 - SESA e Acacci Associação Capixaba Contra o Câncer
Doação de bem imóvel sem autorização legislativa
Base legal: art. 17, I da lei 8.666/03
Celebração de convênio sem prévio exame e sem a aprovação da
área jurídica da administração
Base legal: art. 38, parágrafo único, da lei 8.666/93
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da
lei 8.666/93
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93
Liberação de recursos antes da vigência do convênio
Base legal: art. 7º do Decreto estadual nº 1.242-R/03
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa Base legal: art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei
4.320/64; do artigo 29, II da LC estadual 317/05, do artigo 17 da
LC estadual 348/05 e do Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Trata-se aqui do processo 31749615, cujo objeto é o Convênio
89/2005 celebrado entre a SESA e a Acacci - Associação Capixaba Contra o Câncer, visando o repasse de recursos para a conclusão
das obras do Núcleo de Apoio da ACACCI, tendo sido repassados
R$ 900.002,27.
O relatório de auditoria considerou o objeto do convênio equivalente a uma doação de bem imóvel a uma entidade privada,
por se tratar de uma construção que implica uma aderência de uma
coisa a outra, uma incorporação permanente. Isso significa que o
Estado está transferindo para o domínio de particular uma coisa
que o Código Civil reconhece como um bem imóvel e nessa hipótese, deveria ser observada a lei 8.666/93, em seu artigo 17,
inciso I, ou seja, autorização legislativa e motivação fundada em
interesse público.
A ITC 7736/2013 acresce que o objeto do convênio não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadas pela legislação pertinente. Observou-se também que o convênio foi assinado, antes da manifestação da PGE, fato que revela violação
à norma contida no parágrafo único do artigo 38 da lei 8.666/93
e que foi denunciado pela própria advocacia pública estadual, em
seu despacho.
O parecer da PGE apontou ausência de orçamentos que justificassem quantia solicitada e de declaração expressa de que os
preços constantes das planilhas apresentadas estavam dentro dos
limites de mercado (incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116
da lei 8.666/93).
Observou-se também ausência de avaliação por pessoa habilitada em engenharia, sobre a situação das obras e o que
faltava realizar, de modo a esclarecer se o que se pediu era compatível com o que se comprometia a instituição a realizar. Também
foi apontada a ausência de motivação para o pedido de recursos, com informações, por exemplo, do número de crianças e
adolescentes atendidos à época e o que se propunha atender tendo
em conta as ampliações para as quais buscou-se ajuda financeira
do Estado.
Destaca-se ainda a ausência de descrição das metas a serem
atingidas, qualitativas e quantitativamente, por meio das
quais sejam indicadas e comprovadas as condições das instalações
existentes e as em construção, bem como a descrição daquilo que a
instituição se compromete a alcançar com a ampliação que o Estado
naquele momento ajudava a custear, qual seja a demonstração da
existência do interesse público e de como este seria alcançado.
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Foi observado que nenhuma das providências relativas à fase
de liquidação da despesa e nem qualquer medida relativa à
atividade de controle, como por exemplo, manifestação do setor
de engenharia acerca do andamento das obras foi concretizada no
processo, antes do pagamento realizado por meio da OB 1112 de
02.02.06, no valor de R$ 475.000,10. Essa omissão administrativa se repetiu nos momentos que antecederam os pagamentos das
parcelas seguintes, OB 3395 (R$ 253.068,01, em 11.04.06) e OB
7845 (R$ 171.934,16, em 01.08.06).
A ITC 7736/2013 considera procedentes os argumentos de defesa quanto à doação de imóvel sem autorização legislativa, vez que
o convênio visou à realização de benfeitorias - construção de uma
unidade para acolhimento de crianças - em um imóvel já pertencente à Associação Capixaba contra o Câncer Infantil - ACCACI - em
Jardim Camburi, no município de Vitória.
A realização de benfeitorias não se classifica como hipótese de
transferência de domínio, não constituindo, portanto, espécie de
alienação de bem imóvel. Não era exigível, portanto, autorização
legislativa para a prática de tal ato, restando afastada a inconsistência.
Quanto à celebração do convênio sem prévio exame e sem a
aprovação da área jurídica da administração (art. 38, parágrafo único, da lei 8.666/93), afirma a ITC que o responsável não
aduz quaisquer motivos para o fato do Convênio ter sido celebrado
em 05/11/2005, enquanto o encaminhamento para manifestação
da Procuradoria Geral do Estado apenas se deu em 17/11/2005; e
opina pela manutenção da irregularidade.
Da mesma forma, a ITC 7736/2013 entende como não justificadas a ausência de orçamento e planilhas que justificassem os
preços e a quantia pleiteada, a ausência de análise e aprovação
prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA,
a falta de motivação no ato de liberação do pleito, a liberação de
recursos antes da vigência do convênio e ausência de previsão de
metas a serem cumpridas pela entidade e acresce que o próprio
defendente admite que o procedimento foi realizado com falhas de
natureza formal, cujo saneamento teria ocorrido após a celebração
do convênio.
Destaca ainda a ITC que não foram trazidas razões que justifiquem
o descumprimento da regular liquidação da despesa, como a medição das obras pelo setor de engenharia competente; e ressalta que
o Parecer Técnico encaminhado pelo defendente para demonstrar o
acompanhamento das obras pela Administração apenas foi exarado
no dia 24 de junho de 2011.
O Ministério Público de Contas, em seu parecer, classifica a presente irregularidade como grave infração à norma.
Tendo em vista que os esclarecimentos prestados confirmam a
ocorrência dos vícios apontados em auditoria, à exceção da ausência de autorização legislativa, acompanho a ITC e o Ministério
Público de Contas e mantenho as irregularidades constantes
deste item, exceto a primeira, relativa à autorização legislativa, que afasto.
2.32 Processo nº 35424494 - Convênio nº 231/06 - SESA e
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense
Doação de bem imóvel sem autorização legislativa
Base legal: Art. 17, I da lei 8.666/03;
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da
lei 8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93;
Liberação de recursos antes da vigência do convênio
Base legal: Art. 7º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei
4.320/64; do artigo 29, II da LC estadual 317/05, do artigo 17 da
LC estadual 348/05 e do Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
O convênio em referência teve por objeto o repasse de recursos
para execução de obras de reforma e ampliação do pronto socorro
do Hospital Evangélico.
A equipe de auditoria entendeu que ocorreu neste caso uma doação
de imóvel, caracterizando uma violação ao artigo 17 e seu inciso I,
conforme análise já exposta no item antecedente.
Observou-se também que a liberação de recursos foi acertada em
contatos verbais com o Secretário de Estado da Saúde e, mesmo
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depois de instaurado o procedimento, não foi o pleito submetido à
análise das áreas técnicas da Secretaria, às quais cabia atestar a
existência de interesse público, bem como a motivação técnica e
jurídica.
A equipe observou ainda que nem o plano de trabalho e nem o
termo de convênio estipulam metas que a entidade privada garante realizar como contrapartida, existindo apenas um memorial
apresentado pelo hospital no qual é mencionado que se passará de
2.100 para 6.000 atendimentos por mês.
Com relação a pendências de engenharia apontadas no parecer da
PGE, o Núcleo de Engenharia informa terem sido atendidas.
Quanto à doação de imóvel sem autorização legislativa, procedem
os argumentos da defesa.
Na verdade, o Convênio sob análise visou à realização de benfeitorias - reforma e ampliação do Pronto Socorro - em um imóvel já
pertencente ao Hospital Evangélico de Vila Velha.
A ITC 7736/2013 analisa as justificativas e reafirma, como no item
anterior que a realização de benfeitorias não se classifica como
hipótese de transferência de domínio, não constituindo, portanto,
espécie de alienação de bem imóvel; de onde se conclui que não
era exigível, autorização legislativa, opinando pelo afastamento
deste ponto.
Igualmente, afirma a ITC que o relatório de auditoria não apontou
pagamentos realizados antes da celebração do convênio, opinando
também pelo afastamento dessa suposta inconsistência.
Considera que, como no item 2.31, os esclarecimentos prestados
não justificam a ausência de orçamento e planilhas que justificassem os preços e quantia pleiteada, a ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas
da SESA, a falta de motivação no ato de liberação do pleito e a
ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
e que conforme admite o próprio responsável, o procedimento foi
realizado com falhas de natureza formal e que vários requisitos previstos em várias exigências legais a serem cumpridas previamente
à celebração do convênio foram ignoradas.
Igualmente, mesmo na execução do convênio, foram descumpridas formalidades necessárias para a regular liquidação da despesa,
como a medição das obras pelo setor de engenharia competente.
O defendente também não explicita os motivos pelo qual tal procedimento não foi realizado. Ressalta-se que, assim como ocorreu no
item anterior o parecer técnico encaminhado pelo defendente para
demonstrar o acompanhamento das obras pela Administração no
Hospital Evangélico apenas foi exarado no dia 28 de junho de 2011.
Tendo em vista que os esclarecimentos prestados confirmam a
ocorrência de vícios apontados em auditoria, à exceção da ausência
de legislativa e da liberação de recursos antes da vigência do convênio, acompanho a ITC 7736/2013 e o Ministério Público de
Contas e mantenho todas as demais irregularidades.
2.33 Processo nº 35424605 - Convênio nº 232/06 - SESA Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense
Doação de bem imóvel sem autorização legislativa
Base legal: art. 17, I da lei 8.666/03;
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da
lei 8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93;
Liberação de recursos antes da vigência do convênio
Base legal: Art. 7º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa Base legal: Art. 62 e inciso III do § 2º do artigo 63,
da lei 4.320/64; artigo 29, II da LC estadual 317/05; artigo 17 da
LC estadual 348/05 e inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
O convênio em referência teve por objeto repasse de recursos para
a reforma e adequação da área do centro de material esterilizado
do Hospital Evangélico de Vila Velha.
Também neste convênio se aponta suposta irregularidade devida à
interpretação equivocada do objeto como doação de bem imóvel, o
que já foi afastado nos dois itens anteriores e também se faz aqui.
Verifica-se também aqui que o pedido formulado pela diretoria do
hospital não foi o pleito submetido à análise das áreas técnicas da
Secretaria, a fim de se atestar a existência de interesse público,
bem como motivação técnica e jurídica. Observou-se que nem o
plano de trabalho e nem o termo de convênio estipularam as metas
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quantitativas e qualitativas a serem atingidas com o repasse.
As irregularidades apontadas pela engenharia foram consideradas
superadas.
A ITC 7736/2013, pelas mesmas razões já expostas, afasta o primeiro ponto, sobre doação de imóvel sem autorização legislativa e
considera foram a ausência de orçamento e planilhas que justificassem os preços e quantia pleiteada, a ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da
SESA, a falta de motivação no ato de liberação do pleito, a liberação
de recursos antes da vigência do convênio e ausência de previsão
de metas a serem cumpridas pela entidade
Tendo em vista que os esclarecimentos prestados confirmam a
ocorrência de vícios apontados em auditoria, à exceção da ausência de legislativa, acompanho a ITC 7736/2013 e o Ministério Público de Contas e mantenho todas as demais irregularidades.
2.34 Processo nº 32734212 - Convênio nº 15/2006 - Secretaria
de Estado da Saúde - Município de Colatina (Fundação Social Rural
de Colatina, mantenedora do Hospital e Maternidade São José).
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da
lei 8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: § 2º do artigo 45 da CE;
Identificação imprecisa do objeto a ser executado
Base legal: art. 116, § 1º, I da lei 8.666/93 e art. 2º, I do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa Base legal: art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei
4.320/64; do artigo 29, II da LC estadual 317/05, do artigo 17 da
LC estadual 348/05 e do Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
O relatório de auditoria registra não ter encontrado qualquer dado
ou documento que indicasse que a demanda fora submetida à avaliação das áreas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde para se
atestar se a contratação era compatível com o interesse público.
A Procuradoria do Estado aponta a ausência de informações acerca
dos preços que deram suporte ao ajuste de repasse previsto no
termo de convênio.
Em 21/03/06, o Secretário de Estado da Saúde autorizou o empenho da despesa e os respectivos pagamentos sem que a providência sugerida pela PGE fosse atendida.
A Procuradoria Municipal de Colatina ressalva a ausência de comprovação de que a rede pública não dispõe de leitos de UTIN suficientes; falta de critérios de apuração dos preços de remuneração
dos serviços; omissão sobre o pagamento ser pelo número de internações ou de unidades postas à disposição.
O Relatório de Auditoria registra que o requerimento informa que a
instituição conta com uma UTIN com 07 leitos equipados e disponíveis, cujo valor da diária – R$ 763,00 – resultou de acerto verbal
com Secretário de Estado da Saúde.
A equipe assinala não constar dos autos atestados quanto à efetiva
utilização dos leitos como previsto na Lei 4.320/64.
A ITC 7736/2013 afirma que os esclarecimentos prestados pelo
defendente elidem as inconsistências apontadas nas letras “c”, “d”
e “e”; isto porque a motivação (letra “c”) é demonstrada no documento anexado aos autos (fls. 10708/10711); o objeto contratual
era o custeio, em tempo integral, de 6 leitos/mês de UTIN; A Cláusula 3ª do Contrato (fl. 10714) deixa claro que todos os leitos de
UTIN ofertados ao Município de Colatina deveriam estar à disposição da Central de Regulação de Vagas da Microrregião Colatina, o
que afasta o apontamento de que não foi claramente definido se
o pagamento seria por número de internações ou de unidades à
disposição.
A defesa anexa aos autos relatórios das internações da UTI dos meses de maio de 2006 a maio de 2007 (fls. 10720/10749), demonstrando que o Hospital Maternidade São José informava à Administração como se dava a ocupação de tais leitos, tornando regular a
liquidação da despesa.
Quanto aos subitens “a” e “b”, o responsável não aduz, em sua
defesa, qualquer esclarecimento para a ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas
da SESA.
Quanto à ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços
e quantia pleiteada, o responsável registra que a SESA reconheceu
a defasagem da tabela federal do SUS e instituiu complementação
de diária, mas não expõe os critérios utilizados para fixar o valor de
diária em R$ 640,00.
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Ademais, o valor cobrado para compras emergenciais avulsas de R$
850,00 não se presta como parâmetro para fixação do preço a ser
pago pela Administração. O valor de mercado, na verdade, somente
pode ser comparado a valores pagos por entes públicos decorrentes de contratos celebrados para atendimento rotineiro, a partir de
uma ampla pesquisa de preços e competitividade entre os possíveis
fornecedores para obtenção da melhor proposta.
Ressalta-se que a Administração havia sido alertada pela Procuradoria do Estado acerca da imprescindibilidade da pesquisa de preços
para subsidiar a contratação. No entanto, como o defendente não
anexa aos autos cópia de tal pesquisa, nem afirma tê-la realizado,
conclui-se não ter sido atendido o alerta da Procuradoria Estadual.
Acolho a ITC 7736/2013 e o Ministério Público de Contas, afastando
parcialmente as irregularidades e tendo em vista que a defesa não
é suficiente para elidir as inconsistências apontadas nas letras “a”
e “b”, mantenho tais irregularidades.
2.35 Processo nº 33292221- Convênio 089/2006 - Secretaria
de Estado da Saúde - Município de Santa Tereza
Objeto: Aquisição de UTI/SUS
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da
lei 8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Identificação imprecisa do objeto a ser executado
Base legal: art. 116, § 1º, I da lei 8.666/93 e art. 2º, § 1º, I do
Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Não há um plano de aplicação dos recursos financeiros coerente
com as fases de execução do objeto do ajuste
Base legal: art. 116, § 1º, IV da lei 8.666/93.
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei
4.320/64; artigo 29, II da LC Estadual 317/05; artigo 17 da LC Estadual 348/05 e inciso I do § 3º do art. 116 da Lei 8.666/93.
O relatório de auditoria informa que não há nos autos pesquisa
de mercado demonstrando a média de preços praticados e que os
valores propostos refletem a realidade que resultou da pesquisa de
mercado, o que deve ser atestado pela SESA, de modo a permitir a
apreciação da legalidade, economicidade e eficiência na celebração
do pacto.
Constatou-se também ausência de justificativa, de definição, no
plano de trabalho, de resultados e metas a serem atingidos, bem
como a motivação evidenciando o interesse público no ajuste.
A AGE apontou ausência do escopo dos trabalhos previstos, bem
como do cronograma estimado das diárias no período do convênio.
Destaca-se que quando do requerimento de prorrogação do convênio, para o período de março a dezembro de 2007, o subsecretário,
Sr. Francisco José Dias da Silva, questiona os valores e os têm
como acima da tabela do SUS, bem como questiona o acréscimo
de recursos.
A ITC 7736/2013 informa que o defendente não anexou aos autos
qualquer documento relativo à contratação em tela e acresce, em
síntese:
Quanto à ausência de fundamentação técnica para a celebração
do convênio (letra “c”), não foi anexa aos autos qualquer estudo
visando embasar a necessidade de realizar o convênio sob análise.
Quanto à liquidação da despesa (item “f”), não foram apresentados
quaisquer Relatórios de Internações, ou outro documento hábil a
comprovar a alegação.
Também não foi esclarecido, segundo a ITC, o motivo de no plano de trabalho, o total previsto (R$ 403.911,90) será repassado
por conta de um total de 1.890 diárias, no período de 01.05.06 a
31.12.06, o que implica um valor de R$ 213,74 por unidade, enquanto no outro plano de trabalho, o valor do repasse permanece o
mesmo, mas a quantidade foi reduzida para 1.260, para o período
de 01.07.06 a 30.12.06, o que faz o preço passar para R$ 320,56
a unidade diária, embora a vigência do convênio seja de 08 meses
a contar de 03/07/06.
Tal inconsistência também compromete a identificação precisa do
objeto a ser executado e o plano de execução dos recursos, os
quais, na verdade, foram alterados no decurso do mesmo, sem
razão aparente (itens “d” e “e”).
A ITC também considera não esclarecida a ausência de orçamento
e planilhas que justifiquem preços e quantia pleiteada e à ausência
de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas
áreas técnicas da SESA, inconsistências que, como visto nos itens
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anteriores, configuraram descumprimento legal reiterado da Administração (itens “a” e “b”).
Acompanho a ITC 7736/2013 e o Ministério Público de Contas e o
Ministério Público de Contas e mantenho todos os itens de irregularidade.
2.36 Processo nº 33585830 - Convênio nº 104/2006 - Secretaria de Estado de Saúde e Município de São Mateus
Objeto: repasse para construção de unidade de saúde
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada Base legal: Incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da
lei 8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: Art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93;
Liberação de parcela de recursos em desconformidade com o plano
de aplicação Base legal: Art. 6º do decreto estadual nº 1.242-R/03
e do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei
4.320/64; artigo 29, II da LC estadual 317/05; artigo 17 da LC estadual 348/05 e Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras
Base legal: Incisos I e II do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Indícios de improbidade, por conta de repasses de recursos para
construção de obra que o gestor, comprovadamente, sabia sequer
ter sido iniciada
Base legal: Violação do princípio da legalidade, que pode caracterizar o tipo previsto no art. 11 da lei nº 8.429 de 1992;
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município do ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da lei 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
De acordo com o relatório de auditoria, foram feitos empenhos e
pagamentos em valores e datas diferentes dos estabelecidos no
plano de trabalho, em desacordo com o art. 6º do decreto estadual
nº 1.242-R/03 e do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Constam também dos autos cópias de publicação e ofícios que demonstram que a Tomada de Preços da Prefeitura de São Mateus
para contratação da empresa que realizaria a obra da unidade de
saúde foi revogada em virtude da reformulação dos projetos e do
plano de trabalho, depois que a totalidade dos recursos ajustados
havia sido repassada, evidenciando completa omissão de controle
interno por parte da SESA.
Foi prorrogado o prazo de vigência do convênio quando a PGE lembrou que as alterações de projetos que demandaram a prorrogação
deveriam ter sua motivação demonstrada nos autos, além de serem formalmente aceitas pela Secretaria Estadual de Saúde, o que
jamais ocorreu, apesar de o novo projeto de construção ter sido
enviado pelo Município de São Mateus e o Secretário de Saúde ter
determinado o exame pelo Núcleo de Engenharia e Arquitetura da
SESA.
A equipe de auditoria deste Tribunal também observou que o valor
repassado – R$ 441.562,50 – foi superior ao valor solicitado pelo
Município - R$ 411.562,50 – e que ocorreu um depósito de R$
30.000,00, feito pelo município de São Mateus em favor do Fundo
Estadual de Saúde.
A ITC 7736/2013 registra que o defendente não anexou aos autos qualquer documento relativo à contratação em tela, nem trouxe
esclarecimentos quanto à ausência de orçamento e planilhas que
justifiquem preços e quantia pleiteada e à ausência de análise e
aprovação prévia do plano de trabalho proposto pelas áreas técnicas da SESA, inconsistências que, como visto nos itens anteriores,
configuraram descumprimento legal reiterado da Administração
(itens “a” e “b”).
No tocante à motivação no ato de deliberação do pleito e às metas a
serem cumpridas pela entidade (letras “c” e “d”), a partir da análise
do Plano de Trabalho, a ITC 7736/2013 considerou que o objeto foi
descrito em detalhes, incluindo as razões pelas quais era necessário
construir tal unidade de saúde, com o Cronograma de Execução
dividido em metas, concluindo não se sustentarem os indícios de
irregularidades constantes das letras “c” e “d”.
Quanto aos itens “e”, “f”, “g”, “h” e “i”, a ITC 7736/2013 refuta a
tese de defesa no sentido de que o fato da licitação ter sofrido impugnações e recursos não seria motivo para que o Estado deixasse
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de fazer os repasses contratados, argumentando que a Cláusula
Segunda do convênio como obrigação do concedente de transferir
os recursos financeiros na forma do cronograma de desembolso apresentado no plano de trabalho e como o Município de
São Mateus não realizou as metas no prazo previsto no Plano de
Trabalho, nos termos previstos contratualmente, a Administração
não poderia ter antecipado a liberação dos recursos.
Assim, acompanho a ITC no sentido de serem afastadas as irregularidades constantes dos itens c, d e mantenho as irregularidades
constantes dos itens “a”, “b”, “e”, “f”, “g”, “h” e “i” .
2.37 Processo nº 33868298 - Convênio nº 161/06 - Secretaria
de Estado da Saúde e Município de Nova Venécia
Objeto: Repasse para construção de unidade de pronto atendimento
a) Inadequação das planilhas de obras;
Base legal: Parágrafo único do art. 1º do Decreto estadual nº 1.460R/05 e do art. 1º da Resolução 180/02 do TCES.
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada
Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei 8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64; do
artigo 29, II da LC estadual 317/05, do artigo 17 da LC estadual
348/05 e do Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras
Base legal: Incisos I e II do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93;
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município do ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da lei 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
De acordo com o relatório de auditoria, não há nos autos qualquer manifestação indicando a verificação pela assessoria técnica
responsável da SESA, quanto à adequação ao disposto no decreto
1.460-R, de 10 de março de 2005 e Resolução 180/2002 do Tribunal de Contas do Estado, ambos contendo normas que disciplinam
a elaboração de planilhas de obras.
Registra-se também que não há no processo despacho formal aprovando o projeto apresentado.
A AGE recomendou providências a serem exigidas da PMNV acerca de contratação de empresas e profissionais para sondagem do
terreno, projetos de instalações hidráulicas e elétricas, projetos
executivos estruturais, refazer a planilha orçamentária da obra,
readequando especificações e quantitativos; e ARTs do projeto arquitetônico e demais projetos executivos, bem como do executor
da planilha orçamentária, a serem fiscalizadas pela equipe de engenharia da SESA.
A ITC registra que o pagamento da 1ª parcela foi autorizado, mesmo antes da regularização das pendências; uma vez atendidas as
exigências da AGE, o núcleo de engenharia da SESA procedeu à
análise e apontou novas pendências que justificariam uma readequação do projeto e antes da regularização foi feito o 2º pagamento.
Registra também a juntada de Parecer Técnico elaborado pelo Núcleo Especial de Engenharia e Arquitetura em 01 de julho de 2011,
atestando a construção da unidade de Pronto Atendimento objeto
do convênio.
A ITC opina pela manutenção das inconsistências apontadas quanto
à ausência de motivação no ato de deliberação do pleito e de metas
a serem cumpridas pela entidade (letras “d” e “e”); ausência de
orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia pleiteada e
de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas
áreas técnicas da SESA, práticas reiteradas da Administração (itens
“b” e “c”). Também não foi justificada a inadequação apontada nas
planilhas das obras (item “a”).
A ITC refuta a alegação de defesa sobre preclusão das irregularidades relativas à liquidação da despesa sem a efetiva prestação do
serviço tendo em vista a posterior construção da unidade de Pronto
Atendimento, considerando que tal prática era comum na gestão
sob análise, o que gerou risco potencial de dano ao Estado em razão dos diversos pagamentos realizados sem contraprestação.
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O procedimento reiteradamente adotado pelo responsável não se
coaduna com os princípios da cautela e eficiência exigidos do gestor público pelo ordenamento jurídico pátrio, restando mantidas as
infringências legais apontadas nos itens “f”, “g” e “h”.
Acolho, portanto, os argumentos da ITC 7736/2013 e o opinamento
do Ministério Público de Contas e mantenho todas as irregularidades relativas ao presente item.
2.38 Processo nº 33560072 - Convênio nº 176/06 - Secretaria
de Estado de Saúde e Município de Vila Velha
Objeto: Repasse para construção de unidade básica de saúde no
bairro Jardim Marilândia.
Ausência de decreto de desapropriação e planilha
Base legal: Art. 2º, X da Portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/06 e §1º desta portaria c/c art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município do ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da lei 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
A equipe de auditoria registra irregularidade formal em relação aos
documentos do convênio, caracterizada pelo fato de na minuta de
convênio constar apenas a assinatura do Prefeito e no termo de
convênio constar apenas a assinatura do Secretário de Estado da
Saúde.
Além disso, registra que parecer da PGE, aponta ausência de decreto de desapropriação e planilha nos autos.
A ITC 7736/2013 refuta a alegação da defesa de preclusão das irregularidades formais em razão da posterior conclusão da obra contratada, uma vez que se verifica em diversos itens daquela instrução que tal prática era comum na gestão sob análise, o que gerou
risco potencial de dano ao Estado em razão dos diversos pagamentos realizados sem contraprestação e ressalta que o procedimento
não observou os princípios da cautela e eficiência, especialmente
por se repassar recursos sem assegurar-se de que havia decreto
desapropriando o imóvel.
Acompanho a ITC e o Ministério Público de Contas e mantenho as
irregularidades.
2.39 Processo nº 33413673 - Convênio nº 114/06 - Secretaria
de Estado da Saúde e Município de Santa Tereza
Objeto: Repassa para construção da 2ª etapa da Unidade Saúde da
Sede do Município
a)Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e
quantia pleiteada
Base legal: Incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei 8.666/93;
b) Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho
proposto, pelas áreas técnicas da Sesa
Base legal: Art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03
c) Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93;
d) Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64; do
artigo 29, II da LC estadual 317/05, do artigo 17 da LC estadual
348/05 e do Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
e) Repasse da 2ª e última parcela dos recursos ajustados, em
14.11.06, para uma obra que, até o final de outubro do mesmo
ano, sequer tinha seu processo licitatório concluído
Base legal: Incisos I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93;
f) Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente
do município do ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da lei 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
A Procuradoria Geral do Estado apontou ausência de aprovação formal dos projetos e plano de trabalho pela SESA.
O relatório de auditoria informa que até o dia 30/10/06, a licitação
para escolha da empresa responsável e a respectiva contratação
ainda não haviam sido concluídas e mesmo assim, o repasse da
2ª parcela foi realizado conforme OB 11452 de 14/11/06, sem que
qualquer procedimento atinente à fase de liquidação fosse realizado.
Em nova manifestação a PGE destaca que as certidões referentes à
regularidade fiscal dadas como pendentes desde antes da celebração do convênio, ainda não haviam sido integralmente acostadas
aos autos, depois de todo o repasse ser realizado.
A ITC 7736/2013 refuta a alegação da defesa de preclusão das irregularidades formais em razão da posterior conclusão da obra contratada, uma vez que se verifica em diversos itens daquela instrução que tal prática era comum na gestão sob análise, o que gerou

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 31 de outubro de 2016
risco potencial de dano ao Estado em razão dos diversos pagamentos realizados sem contraprestação e ressalta que o procedimento
não observou os princípios da cautela e eficiência, especialmente
por se repassar recursos sem assegurar-se de que havia decreto
desapropriando o imóvel.
Cabe destacar que o Ministério Público de Contas em seu parecer
classificou as condutas apontadas neste item como graves infrações
à norma. Acompanho a ITC e o Ministério Público de Contas e mantenho as irregularidades.
2.40 Processo nº 33542481 - Convênio nº 132/06 - Secretaria
de Estado da Saúde e Município de Marataízes
Objeto: repasse para construção de unidade de saúde
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada
Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei 8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: Art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64; artigo
29, II da LC estadual 317/05, artigo 17 da LC estadual 348/05 e
Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93).
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras
Base legal: Incisos I e II do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Preços superiores aos de mercado
Base legal: Art. 43, IV da lei 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município - ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 12 da lei 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
O relatório de auditoria informa que o projeto não consta do termo
de avaliação previsto na Portaria 076-S de 27.04.06 e não obedeceu
aos critérios de prioridade fixados por comissão técnica da SESA,
do que se conclui que não houve a motivação técnica necessária.
Constatou-se também que os repasses ocorreram nas datas estabelecidas, mas a execução da obra, não, o que se comprova pelo
fato de que somente por volta do dia 19 de dezembro encerrou-se
a fase de seleção da construtora, evidenciando ausência de controle
e acompanhamento da fase de execução dos convênios celebrados.
A auditoria ressaltou a ausência de procedimentos que devem anteceder o pagamento, especialmente quanto à 2ª parcela, cujo repasse deveria ser precedido de informação acerca da execução do
objeto e não há nos autos qualquer manifestação da área técnica
específica dando conta do andamento da obra; ao contrário, os documentos juntados ao processo, atestam que a obra não só não
havia começado, como ainda dependia de alteração no termo de
convênio, mudança no projeto e no local da obra, atendendo solicitação do chefe do executivo municipal.
O Núcleo de Engenharia apontou preços superiores aos da planilha
do ITUFES.
Após a liberação da última parcela de recursos, ainda foram identificadas pendências relativas ao objeto, aprovação do projeto básico,
verificação de adequação das planilhas com o Dec. 1.460-R/05 e
autorização do Secretário acerca da alteração pretendida.
A ITC 7736/2013 registra-se, que o Plano de Trabalho estabelecia
no cronograma de execução apenas o nome “Unidade de Saúde”,
sem discriminação de metas.
Destaca ainda a ITC que tal prática reiterada na gestão sob análise
gerou risco potencial de dano ao Estado em razão dos diversos
pagamentos realizados sem contraprestação e que o procedimento
não observa os princípios da cautela e eficiência exigidos pelo ordenamento jurídico, opinando pela manutenção de todos os subitens
de irregularidades apontados neste item.
Ressalta também que apesar de terem sido apontados preços acima dos de mercado, por estarem superiores aos do ITUFES, o relatório de auditoria não imputou débito ao gestor em razão do presente item e opina por que seja o item em tela apartado dos
presentes autos.
O Ministério Público de Contas em seu parecer MMPC 1943/2014
destaca que as irregularidades aqui tratadas constituem grave infração à norma; quanto à formação de autos apartados, fundamenta seu opinamento nos artigos 38, parágrafo único, e 134 do
Regimento Interno e pondera que embora possível a formação de
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autos apartados para melhor investigação dos fatos, mostra-se
mais pertinente, na espécie, que apuração dos fatos seja efetuada pela Secretaria de Estado da Saúde, mediante a formação
do procedimento administrativo específico e, se for o caso, a instauração de Tomada de Contas Especial, pois esta somente deverá
ser deflagrada após “esgotadas as medidas administrativas sem a
elisão do dano”, consoante art. 152, § 1º, da Res. TC n. 261/13.
Assim, o MPC conclui no sentido de que seja determinado à Secretaria de Estado da Saúde que adote às providências necessárias
administrativas à apuração e elisão de eventual dano decorrente
das irregularidades constantes dos itens 2.25.5; 2.27.2; 2.28.5;
2.28.6; 2.28.7; 2.28.8; 2.28.12; 2.40 e, 2.44, “d” e “f” da ITC
7736/2013 e, se for o caso, que instaure Tomada de Contas
Especial.
À luz do exposto, considerando a constatação de preços superiores
à tabela do ITUFES, como registrou a ITC 7736/2013, acompanho
parcialmente a conclusão técnica no sentido de manter a irregularidade e divirjo para acolher a manifestação do Ministério Público de
Contas no sentido de que seja expedida determinação à Secretaria
de Estado da Saúde para que adote as providências necessárias administrativas à apuração e elisão de eventual dano decorrente das
irregularidades constantes deste item e, se for o caso, que instaure
Tomada de Contas Especial.
2.41 Processo nº 33585970 - Convênio nº 120/06 - Secretaria
de Estado da Saúde - Município de Sooretama
Objeto: repasse para construção de unidade de saúde
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: Art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei
4.320/64; do artigo 29, II da LC estadual 317/05, do artigo 17 da
LC estadual 348/05 e do Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras
Base legal: Incisos I e II do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município - ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 12 da lei 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
O relatório de auditoria constatou que a SESA aceitou declaração
do próprio município de que está cumprindo os percentuais de investimentos no ensino e saúde e o limite de gasto com pessoal e de
endividamento, em vez de exigir que tais condições sejam declaradas pelo Tribunal de Contas do Estado – vide o que dispõe o artigo
25 da lei 101/2000.
Aponta também o relatório que o plano de trabalho não tem sintonia com o cronograma de execução das etapas da obra, de forma
a permitir o acompanhamento pelo Núcleo de Engenharia, eis que
prevê o repasse duas vezes.
Constatou-se também que o repasse da segunda parcela ocorreu
sem qualquer procedimento de verificação do estágio de execução da obra, conforme prova dos autos, que demonstra que em
21.12.06 não havia nenhuma medição da obra, mas o repasse da
2ª e última parcela já havia ocorrido em 14.11.06.
A ITC 7736/2013 analisando os documentos constantes dos autos, informa que por meio de ofício o Prefeito Municipal admite que
o cronograma da obra estava em atraso e o Município ainda não havia realizado qualquer medição da obra, confirmando, no entanto,
que os recursos da primeira parcela já haviam sido repassados e se
encontravam alocados em aplicação financeira.
A ITC afirma que o defendente não aduz quaisquer esclarecimentos
quanto à ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA, nem quanto à previsão
de metas.
O Ministério Público de Contas em seu parecer destaca que as irregularidades aqui tratadas constituem grave infração à norma.
Acompanho a área técnica e o Ministério Público de Contas e mantenho todas as irregularidades deste item.
2.42 Processo nº 33584389 - Convênio nº 130/06 - Secretaria
de Estado de Saúde e Município de Fundão
Objeto: Repasse para construção de unidade básica de saúde no
distrito de Timbuí.
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
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Base legal: Art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito, visto que a obra
não estava na lista aprovada pela Comissão instituída pela portaria
076-S de 27.04.06
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, lei 4.320/64; artigo
29, II da LC estadual 317/05, artigo 17 da LC estadual 348/05 e
Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras
Base legal: Incisos I e II do §3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município - ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 12 da lei 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
O relatório de auditoria informa que o projeto foi qualificado como
prioridade 2 pela comissão instituída pela Portaria 076-S/2006, embora não conste da lista aprovada pela própria comissão, segundo
critérios técnicos por ela estipulados.
De acordo com o relatório de auditoria, o plano de trabalho estabelecia previsão de término da obra em novembro de 2006, e as remessas para junho e novembro de 2006, sem qualquer previsão de
contrapartida; observou-se, no entanto, que o repasse da 2ª parcela ocorreu sem que nenhum procedimento da fase de liquidação
da despesa fosse realizado, especialmente o estágio de execução
da obra que também não autorizava o envio da segunda e última
parcela de recursos.
A ITC 7736/2013 considerou demonstrado no presente item que
o responsável estava plenamente ciente do cometimento de vícios
por liberação de verbas sem a necessária correlação com os gastos
dispendidos na obra e não tomou medidas necessárias a cessar a
ocorrência de tais irregularidades, as quais foram apontadas em
diversos convênios analisados.
O Ministério Público de Contas considera que as irregularidades
aqui apontadas constituem graves infrações à norma.
Acompanho a ITC 7736/2013 e o parecer do Ministério Público de
Contas e mantenho as irregularidades constantes deste item.
2.43 Processo nº 33580707 - Convênio nº 112/06 - Secretaria
de Estado da Saúde e Município de Guarapari
Objeto: repasse de recursos para construção de unidade saúde no
bairro São Gabriel
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: Art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64; artigo
29, II da LC estadual 317/05; artigo 17 da LC estadual 348/05 e
inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município - ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 12 da lei 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras
Base legal: Incisos I e II do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
De acordo com o relatório de auditoria, o plano de trabalho tinha
previsão de término em junho de 2007 e os repasses foram previstos para junho e novembro de 2006, tendo ocorrido o repasse da 2ª
parcela, no valor de R$ 225.010,72 em 14.11.06 sem que nenhum
procedimento de liquidação da despesa fosse realizado, destacando-se que, conforme relatório elaborado pelo Núcleo de Engenharia
da SESA, a obra só foi iniciada em 07.08.2007, portanto 07 meses
depois da última remessa de recursos.
A ITC 7736/2013 reitera argumentação empregada em itens anteriores de análise dos demais convênios, no sentido de que o procedimento adotado pelo responsável não se coaduna com os princípios da cautela e eficiência.
O Ministério Público de Contas em seu parecer afirma que as irregularidades aqui tratadas classificam-se como graves infrações à
norma.
Acompanho a ITC 7736/2013 e o Ministério Público de Contas e
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mantenho as irregularidades constantes deste item.
2.44 Processo nº 33909580 - Convênio nº 166/06 - Secretaria
de Estado da Saúde - Município de Alegre
Objeto: Repasse de recursos para ampliação do Hospital Casa de
Caridade São José, com construção de um pronto socorro com centro cirúrgico e sala de esterilização.
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA;
Base legal: Art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito, visto que a obra
não estava na lista aprovada pela Comissão instituída pela portaria
076-S de 27.04.06;
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE.
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade;
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93.
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação da
despesa - havendo aqui inclusive pendência a respeito do tipo
de elevador e estacas de trilho - vide descrição no preâmbulo
do item;
Base legal: Art. 62 e inciso III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64;
artigo 29, II da LC estadual 317/05; artigo 17 da LC estadual
348/05 e Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município - ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 12 da lei 8.666/03;
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
Possibilidade de caracterização de desvio de finalidade, eis que a
decisão que liberou o terreno para a construção deu-se em sede de
ação de desapropriação por utilidade pública, iniciada pelo decreto
municipal nº 6.440/2005, por meio do qual o chefe do executivo
municipal fez chegar à autoridade judicial a informação de que o
imóvel objeto da desapropriação se destinava à construção de uma
unidade de saúde e emergência, com localização anexa ao Hospital
“Casa de Caridade São José”, fato que, em princípio, impede que
o imóvel seja destinado a integrar as instalações de um hospital
pertencente a uma entidade privada;
Base legal: Art. 116, § 3º, II da lei 8.666/93
Trata-se de convênio para ampliação da Casa de Saúde São José,
hospital filantrópico, de direito privado, que oferecia aos usuários
de serviços de saúde 75 leitos, que com as obras passaria a oferecer 101 leitos, 4 salas de centro cirúrgico e uma central de esterilização, além de uma enfermaria semi intensiva, com 05 leitos
femininos e 05 leitos masculinos, 03 salas de parto, banco de leite,
exames de ultrassonografia, endoscopia e ecocardiograma.
O relatório de auditoria aponta inconsistência entre o plano de trabalho, que não inclui o item elevador e o memorial de acabamento
que o inclui.
O término das obras estava previsto para março de 2007, sendo
depois prorrogado para maio de 2007, com repasses em junho e
dezembro de 2006 e janeiro e fevereiro de 2007.
O relatório de auditoria aponta decisão judicial de imissão de posse
em ação de desapropriação por utilidade pública, por meio do qual
o Executivo Municipal informou que o imóvel se destinava à
construção de uma unidade de saúde e emergência, com localização anexa ao Hospital “Casa de Caridade São José”; de acordo
com a equipe de auditoria, o imóvel não poderia ser destinado
a integrar as instalações de um hospital pertencente a uma
entidade privada.
A PGE apontou inexistência de autorização formal para celebração
do convênio e necessidade de que o objeto fosse identificado de forma precisa e que as respectivas planilhas fossem aferidas pela área
técnica da SESA, além da obrigatoriedade de que o cronograma de
desembolso estivesse de acordo com o de execução e a liberação
das verbas de acordo com a implementação da etapa anterior.
A Auditoria Geral do Estado recomendou providências que, de acordo com o Núcleo de Engenharia da SESA, foram atendidas.
O relatório de auditoria apontou também que a gerência administrativa liberou pagamento de parcela do convênio, sem a comprovação de compatibilidade do andamento da obra com o total de
recursos repassados.
Constatou-se também despacho do NEA informando que dos 2.500
metros de estacas de trilhos só foram cravados 944 metros; e sugerindo a remessa à AGE e a paralisação das obras.
A ITC 7736/2013 considera que os itens “d” e “f” acima elencados
são apontados com base em premissas e possibilidades, eis que
o relatório de auditoria registra que tais itens demandam análise
mais detalhada, inclusive havendo matéria afeta ao setor de engenharia deste Tribunal e sugere que tais itens sejam apartados dos
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presentes autos (itens “d” e “f”).
Quanto aos demais itens, a ITC analisa a defesa do responsável e
entende que se confirma a ocorrência das irregularidades, registradas pela própria Secretaria Estadual de Saúde, opinando pela manutenção das irregularidades constantes dos itens “a”, “b”, “c”, “e”.
O Ministério Público de Contas em seu parecer MMPC 1943/2014
fundamenta seu opinamento sobre a formação de autos apartados
nos artigos 38, parágrafo único, e 134 do Regimento Interno e
pondera que embora possível a formação de autos apartados para
melhor investigação dos fatos, mostra-se mais pertinente, na espécie, que apuração dos fatos seja efetuada pela Secretaria
de Estado da Saúde, mediante a formação do procedimento administrativo específico e, se for o caso, a instauração de Tomada
de Contas Especial, pois esta somente deverá ser deflagrada após
“esgotadas as medidas administrativas sem a elisão do dano”, consoante art. 152, § 1º, da Res. TC n. 261/13.
Assim, o MPC conclui no sentido de que seja determinado à Secretaria de Estado da Saúde que adote as providências necessárias
administrativas à apuração e elisão de eventual dano decorrente
das irregularidades constantes dos itens 2.25.5; 2.27.2; 2.28.5;
2.28.6; 2.28.7; 2.28.8; 2.28.12; 2.40 e, 2.44, “d” e “f” da ITC
7736/2013 e, se for o caso, que instaure Tomada de Contas
Especial.
À luz do exposto, acompanho a ITC no sentido de julgar irregulares
as alíneas “a”, “b”, “c” e “e”; considerando que não foi devidamente
comprovada a liquidação da despesa relativa ao elevador e colocação dos trilhos, bem como não foi esclarecida a anexação do imóvel
desapropriado ao hospital privado, divirjo da conclusão técnica para
acolher a manifestação do Ministério Público de Contas no sentido
de que seja expedida determinação à Secretaria de Estado da Saúde para que adote as providências necessárias administrativas à
apuração e elisão de eventual dano decorrente das irregularidades
constantes das alíneas “d” e “f” deste item e, se for o caso, que
instaure Tomada de Contas Especial.
2.45 Processo nº 31946585 - Convênio nº 126/05 - Secretaria
de Estado da Saúde e Município de Aracruz
Objeto: repasse para construção de unidade sanitária do Distrito
de Jacupemba
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada;
Base legal: Incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei 8.666/93.
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA;
Base legal: Art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03.
Falta de motivação no ato de liberação do pleito;
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE.
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade;
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93.
Celebração de convênio sem prévio exame e sem a aprovação da
área jurídica da administração;
Base legal: Art. 38, parágrafo único, da lei 8.666/93.
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação da
despesa;
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64; do
artigo 29, II da LC estadual 317/05, do artigo 17 da LC estadual
348/05 e do Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras;
Base legal: Incisos I e II do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município - ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 12 da lei 8.666/03;
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
Violação à exigência de gasto mínimo com a saúde;
Base legal: Art. 77, II do ADCT c/c art. 34, VII, e, da CF.
De acordo com o relatório de auditoria, em 20.12.05, o Prefeito de
Aracruz encaminha pedido de apoio financeiro para construção da
unidade sanitária de Jacupemba e compra de equipamentos, apresentando junto o Plano de Trabalho, tendo sido celebrado o termo
de convênio em 29.12.2005, sem que fosse o projeto submetido a
qualquer das áreas técnicas, inclusive a de engenharia; quando os
autos foram enviados para exame da PGE o termo de convênio já
se encontrava assinado.
Além das observações já mencionadas, a procuradoria fez outras
ressalvas, relativas à necessidade de valores devidamente justificados e com orçamentos e metas qualitativas e quantitativas.
O relatório de auditoria aponta termo aditivo para prorrogação de
50% sobre o prazo originariamente estabelecido, não acompanhado comprovação da veracidade da justificativa apresentada. Foi for-
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mulado novo pedido de prorrogação, datado de 15.05.07, por mais
6 meses, acompanhado de plano de trabalho prevendo conclusão
do objeto somente em dezembro de 2007.
Conforme consta do relatório de auditoria, em sua 4ª manifestação nos autos, a PGE reitera a ausência de justificativas e
destaca a contumaz inobservância, pela SESA, das diligências
requeridas pela Procuradoria e destaca a recorrência dos pedidos
de dilação de prazos deste convênio, que em outras oportunidades
tiveram a aprovação jurídica do condicionadas à realização de providências saneadoras que não foram atendidas pela SESA, condicionando a aprovação do terceiro termo aditivo à manifestação da
AGE.
O Núcleo de Engenharia da SESA informou que a obra foi 100% concluída somente no início do segundo semestre de 2007, em função
de atrasos motivados por diversas razões, entre elas a alteração do
local, fatos que ocorreram sem que a SESA tivesse conhecimento.
O relatório de auditoria aponta ainda suposto desvio de finalidade
na destinação dos recursos, em razão de ofício assinado pelo Secretário de Saúde do município de Aracruz, onde faz menção a acordo
entre o Governador do Estado e Prefeito local sobre a compra de
equipamentos para a UTI construída anexo à Fundação Hospital
Maternidade São Camilo.
Outro aspecto apontado no relatório de auditoria é a inclusão indevida de despesa no exercício 2005, eis que o convênio foi celebrado
em 29.12.05, o repasse previsto no plano de trabalho ocorreria
de uma só vez em dezembro de 2005, conforme empenho correspondente de 29.12.05, mas a OB do repasse no valor de R$
2.000.000,00, só foi emitida em 28.03.06, o que além de burlar
o controle dos gastos obrigatórios com ações e serviços de saúde,
escapou do julgamento das contas do Governo do Estado referente
ao exercício 2005.
A equipe de auditoria sugeriu que se determine ao Secretário de Estado da Saúde que acresça à parcela obrigatória de gasto com ações
e serviços públicos de saúde a importância de R$ 2.000.000,00,
como forma de compensar o valor subtraído do investimento obrigatório do ano de 2005.
A ITC 7736/2013 considera que não há evidencia de que, caso a
importância de R$ 2.000.000,00 fosse excluída do gasto total com
saúde em 2007 e incluída em 2005, a Administração teria incorrido
em descumprimento à exigência de gasto mínimo com saúde prevista, de modo que não há elementos suficientes para se concluir
que houve violação aos dispositivos legais.
Quanto à sugestão de determinação ao Secretário de Estado da
Saúde que acresça à parcela obrigatória de gasto com ações e serviços públicos de saúde (exercício de 2007) a importância de R$
2.000.000,00, como forma de compensar o valor subtraído do investimento obrigatório do ano de 2005, a ITC 7736/2013, considerando tratar-se de pretensão punitiva relativa a irregularidade
de natureza formal, conclui prescrita a adoção de tal medida, nos
termos do art. 71 da Lei Complementar n° 621/2012.
De acordo com a ITC 7736/2013, as justificativas apresentadas
apenas corroboram as irregularidades apontadas em auditoria e o
responsável confirma todos os vícios registrados na celebração e
execução do convênio ao admitir que apenas houve análise criteriosa do processo na fase de aprovação final da prestação de contas.
A ITC refuta ainda a alegação de preclusão das irregularidades formais relativas à liquidação da despesa em razão de a unidade de
saúde se encontrar em funcionamento, argumentando que tais práticas eram comuns na gestão sob análise, e geraram risco potencial
de dano ao Estado em razão dos diversos pagamentos realizados
sem contraprestação; sustenta a ITC que houve violação aos princípios da cautela e eficiência exigidos do gestor público pelo ordenamento jurídico pátrio.
Acompanho integralmente a ITC 7736/2013 e o Ministério Público
de Contas e mantenho as irregularidades apontadas nos itens
“a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” e “h”.
2.46 Processo nº 32671881 - Convênio nº 07/06 - Secretaria de
Estado da Saúde - Associação Feminina de Educação e Combate ao
Câncer – AFECC - Valor repassado: 242.447,64
Objeto: Repasse de recursos para aquisição de materiais hospitalares e medicamentos.
2.47 Processo nº 32708033 - Convênio nº 011/06 - Valor repassado: R$ 276.411,87
Secretaria de Estado da Saúde versus Associação Beneficente Pró
Matre de Vitória
Objeto: repasse de recursos para aquisição de materiais, equipamentos e insumos para lavanderia.
2.48 Processo nº 32707444 - Convênio nº 010/06 - Valor repassado: 305.276,55
Secretaria de Estado da Saúde versus Associação Evangélica Bene-
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ficente Espírito Santense – AEBES
Objeto: repasse de recursos para custear despesas com gêneros
alimentícios, insumos para lavanderia, água, luz, telefone e manutenção de equipamentos.
2.49 Processo nº 34388494 - Convênio nº 201/06 - Valor repassado: 665.000,00
Secretaria de Estado da Saúde versus Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.
Objeto: Repasse para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares
2.50 Processo nº 34375686 - Convênio nº 200/06 - Valor repassado: 420.000,00
Secretaria de Estado da Saúde versus Santa Casa de Misericórdia
de Cachoeiro de Itapemirim
Objeto: repasse de recursos para aquisição de medicamentos e materiais
2.51 Processo nº 33411778 - Convênio nº 057/06 - Valor repassado: 230.000,00
Fundação Manoel dos Passos Barros versus Secretaria de Estado
da Saúde
Objeto: repasse para aquisição de equipamentos e pagamento de
água, luz e telefone
Obs. Repasse associado a emendas parlamentares (nº 587, 664,
665 e 682).
2.52 Processo nº 35870125 - Convênio nº 249/06 - Valor repassado: 400.000,00
Secretaria de Estado da Saúde - Associação Feminina de Educação
e Combate ao Câncer – AFECC/ Hospital Santa Rita
Objeto: Repasse para aquisição de material de consumo, medicamentos, dietas enterais e parenterais, contrastes radiológicos e materiais médicos-hospitalares.
2.53 Processo nº 32735693 - Convênio nº 008/06 - Valor repassado: R$ 324.957,65
Secretaria de Estado da Saúde e Associação Beneficente dos Ferroviários da Estrada de Ferro Vitória Minas
Objeto: Repasse de recursos financeiros para a aquisição de material, médico hospitalar e medicamentos.
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: Art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64; artigo 29, II da LC estadual 317/05; artigo 17 da LC estadual 348/05
e inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Os itens aqui agrupados tratam de repasses de recursos para entidades privadas, por meio de convênios cujos processos foram
instruídos com a utilização reiterada do argumento de defasagem
dos preços da Tabela SUS, quando, na verdade, constatou-se que
ocorria uma liberação aleatória de recursos sem realização do estudo técnico indispensável, caracterizando dissimulação na motivação
dos repasses.
O relatório de auditoria apontou em todos os processos a motivação
constituída por despacho alegando genericamente a importância de
determinada unidade hospitalar e a ausência de fixação de metas e
de acompanhamento da regular aplicação dos recursos repassados.
A Procuradoria Geral do Estado em todos os pareceres se manifestou no sentido de que os ajustes não se enquadravam nas hipóteses
de convênio, o que levou a SESA, no processo 32671881 a fazer
constar como objeto do termo proposto o repasse para aquisição de
materiais hospitalares e medicamentos, fato que denota ter havido
uma dissimulação do verdadeiro objetivo do repasse, que seria,
na verdade, uma complementação da tabela do SUS com recursos
estaduais.
A ITC 7736/2013 ressalva que não há, em princípio, norma que
impeça o complemento da tabela do SUS, pelos demais entes federativos, mas que não se pode faltar com o dever de transparência
nos termos do ajuste, sintonia com o Plano Estadual de Saúde e
nem a observância de todos os requisitos legais, entre os quais o
da motivação técnica e jurídica.
Em razão da ausência de definição clara das metas a serem alcançadas com os recursos repassados, também não se estabeleceu um
cronograma de repasse vinculado ao prazo de cumprimento das
metas, o que trouxe como consequência, entre outras, o repasse
dos recursos de uma só vez, sem justificativa técnica suficiente em
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afronta ao art. 116, § 1º, I da lei 8.666/93 e art. 5º do Decreto
estadual nº 1.242-R, de 21/11/03.
O conteúdo da manifestação da SESA se repete nos processos, no
sentido de que a desativação do hospital a ser beneficiado causaria
grande desorganização na assistência de toda a região e comprometeria o funcionamento da rede, sem trazer qualquer dado técnico
objetivo, em números e/ou percentuais, que demonstre o grau de
importância do hospital no contexto atual e que passaria a atender
em face dos recursos pleiteados, logo, não atende ao pressuposto da necessária motivação do ato administrativo, por ausência da
descrição de critérios técnicos objetivos (art. 93, inciso X da CF e
45, § 2º da CE).
No caso específico do Processo nº 32707444 - Convênio nº 010/06
com a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – a AGE
destaca que o valor fixado no convênio é superior àquele fixado na
lei orçamentária 2006 como repasses de recursos a essa instituição
e mesmo assim, sem qualquer esclarecimento, realizou-se o empenho e repasse da totalidade dos recursos em 20.06.06.
No processo nº 34388494 - Convênio nº 201/06 com o Hospital
Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim - a advocacia estadual destaca a ausência da certidão de regularidade das contribuições previdenciárias e lembra que esse fato inviabiliza a celebração do ajuste;
ainda assim o Convênio foi celebrado, empenhado e pago.
Em relação ao item 2.51 (processo nº 33411778) - Convênio
nº 057/06 com a Fundação Manoel dos Passos Barros – a ITC
7736/2013 discorda do apontamento do relatório de auditoria
quanto a falta de condições da Fundação convenente para realizar
o objeto do convênio, por entender que a ausência de recursos
para implementar sozinha o tratamento de câncer não é impeditivo,
mas, ao contrário, constitui motivo para a parceria celebrada entre
o Estado e a Fundação.
Ademais, nos Relatórios de Atividades fornecidos pela entidade e
anexados pela defesa (fls. 11200/11210 - Volume XXXI), verificase que, após a aquisição de um aparelho chamado Mult Wave com
recursos do convênio, a partir de 2007 a Fundação Passos Barros vem realizando sessões de Terapia Fotodinâmica nos pacientes
atendidos pelo projeto Saúde à Flor da Pele, além de realizar centenas de consultas dermatológicas, procedimentos dermatológicos
e pequenos procedimentos cirúrgicos. Conclui-se, portanto, pela
improcedência do apontamento constante do item “a”.
No item 2.52 (processo nº 35870125) - Convênio nº 249/06 com a
AFECC/ Hospital Santa Rita – foi apontada ausência de regularidade
fiscal, ponto saneado pela defesa com a juntada de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, pela defesa, com validade
quando foram efetivamente liberados os recursos.
A ITC 7736/2013 analisou cada um dos convênios e seus aspectos
gerais e específicos, afirmando, em relação a todos, que as justificativas do gestor responsável confirmam a tese da equipe de
auditoria de que os diversos repasses de recursos para entidades
privadas constituíram, na verdade, uma simulação de convênio, nos
quais foram apontados objetos fictícios. De fato, os recursos repassados visavam apenas cobrir as despesas já existentes.
Conforme registrado pelo relatório de auditoria, não era vedado à
Secretaria de Saúde agregar valores necessários aos pagos pelo
SUS; no entanto, tal medida deveria estar respaldada por planejamento, o qual incluía previsão na lei orçamentária, exposição de
motivos apontando tal complementariedade, e procedimento amparado por análise prévia técnica acerca do quantum deveria ser
repassado.
Ao contrário, como reiteradamente exposto nos itens anteriores, os
atos foram realizados sem cautela, em descumprimento a diversos
dispositivos legais e com base em critérios subjetivos, inclusive na
fixação dos valores a serem repassados.
A ITC 7736/2013 refuta também a alegação da defesa de que o
repasse em parcela única aumentaria a competitividade e permitiria
ao hospital redução nos custos de aquisição de cada item, de modo
vantajoso em relação à aquisição fracionada em parcelas contra argumentando que se tal assertiva fosse verdadeira, tal procedimento
seria adotado como padrão em todas as contratações da Administração, quando na verdade, tal método gera risco potencial de dano
ao erário e dificulta o controle da utilização dos recursos.
Acresce ainda que o art. 6º do Decreto Estadual nº 1.242-R, de
21/11/03 determina que o repasse se dê em parcelas, podendo
ocorrer de uma só vez apenas quando demonstrada a economicidade, o que não ocorreu nos convênios sob análise, nos quais os
repasses foram previstos para ocorrer de forma parcelada.
Tendo em vista que a finalidade buscada não justificava o atropelo
procedimental eivado de diversos descumprimentos legais, a ITC
77362013 opina pela manutenção das irregularidades.
O Ministério Público de Contas em seu parecer 1943/2014 acresce
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razões aos argumentos da ITC 7736/2013 quanto aos itens 2.26 a
2.53 aqui tratados, de onde se extrai o que segue:
[...]
No entanto, tal não foi o que ocorreu nos convênios ora analisados,
os quais foram celebrados sem adequada motivação técnica e jurídica, sem definição de metas e mediante repasses de recursos em
infringência aos arts. 62 e 63 da Lei n. 4.320/64, § 1º do art. 116
da Lei n. 8.666/93 e artigos 2º e 6º do Decreto Estadual 1.242-R.
Aliás, conforme alertado nos Pareceres emitidos pela Procuradoria
Geral do Estado, nos diversos convênios em questão, o Estado representava mero repassador de recursos, sem que os fundamentos
da avença estivessem devidamente apresentados. Como se observou, a título de exemplificação, no repasse efetuado à Associação
Beneficente Pró Matre de Vitória, por meio do Convênio nº 011/06:
(...)
Alega que, dada a situação crítica do hospital, para evitar desabastecimento e desassistência à população, agilizou-se
o trâmite administrativo para liberação dos recursos retardando a etapa da publicação.
(...)
Ressalta-se que a tese da defesa de que a publicação foi retardada
dada a situação crítica do hospital, deixa claro que o objetivo do
convênio era apenas fornecer socorro financeiro à Pró Matre
de Vitória, não havendo metas a serem cumpridas por esta entidade. (Trechos da ITC 7763/2013 – grifamos)
Ou seja, os convênios celebrados constituíram subvenções sociais
com o único objetivo de garantir o apoio do Estado às entidades
filantrópicas, segundo se observa das justificativas apresentadas
pelo gestor com relação aos Convênios nº 201/06 e 200/06 firmados, respectivamente, Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim e a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
Acerca desses pontos, assim se manifestou o NEC:
(...)
Dessa forma, o gestor confirma a tese da Equipe de Auditoria de
que os diversos repasses de recursos para entidades privadas constituíram, na verdade, uma simulação de convênio,
nos quais foram apontados objetos fictícios. De fato, os recursos
repassados visavam apenas cobrir as despesas já existentes. (grifos nossos)
(...)
Novamente, o responsável admite que, como não havia, à época,
contratualização que permitisse gerar uma situação de equilíbrio
financeiro a cada prestador filantrópico do SUS-ES, tendo em vista
as defasagens crônicas da tabela SUS, os convênios celebrados
constituíram subvenções sociais que possibilitaram ao Estado apoiar estas entidades.
Dessa forma, o gestor confirma a tese da Equipe de Auditoria de que os diversos repasses de recursos para entidades
privadas constituíram, na verdade, uma simulação de convênio, nos quais foram apontados objetos fictícios. De fato, os
recursos repassados visavam apenas cobrir as despesas já
existentes. (grifos nossos)
O art. 26 da Lei n. 8.080/90 veio a prever a Tabela de Remuneração,
destinada ao pagamento do setor privado que participe do SUS de
forma complementar, podendo os gestores estaduais e municipais
elaborar tabelas próprias para pagamento de serviços contratados
com terceiros (complementação tabela SUS).
Segundo afirmado pelo gestor, no exercício em exame, não existia
parâmetro de complementação dos valores pagos pela Tabela SUS
que pudesse adequar tais valores às reais necessidades deste Estado. Registre-se que esse foi o argumento utilizado para fundamentar todos os convênios abordados.
Os convênios serão celebrados pelo Poder Público com as entidades filantrópicas, quando houver o interesse mútuo em promover
a saúde da população. Deverão estes obedecer às condições exigidas pela Lei n. 4.320/64, que estabelece, em seu art. 16 que
fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a
concessão de subvenções sociais visará à prestação de serviços
essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que
a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses
objetivos revelar-se mais econômica.
De acordo com o art. 16 da Lei n. 4.320/64, são os seguintes os
requisitos para concessão dessas subvenções:
(i) que a entidade política tenha disponibilidade de recursos financeiros;
(ii) que o direcionamento de recursos se dê apenas para os serviços
de assistência social, serviços médicos e serviços educacionais, todos eles contemplados no capítulo I, do Título VIII, da Constituição
Federal pertinente à ordem social.
(iii) que a subvenção social seja motivada pela entidade política, a
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fim de limitar o direcionamento de despesa pública às hipóteses em
que tragam efetivas utilidades à entidade contemplada, representadas, por exemplo, pelo aumento do número de pessoas necessitadas ou melhoria da qualidade do atendimento.
É o que depreende do parágrafo único do citado preceptivo legal
que prescreve o valor das subvenções calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição
dos interessados.
No caso dos autos, restou cabalmente demonstrado que os convênios firmados, que deveriam se prestar ao pagamento de serviços
médicos, foram utilizados com o único propósito de saldar dívidas
contraídas pelas entidades filantrópicas envolvidas anteriormente
à celebração dos mesmos, caracterizando nítido desvio de finalidade.
O desvio de finalidade, prática veementemente rechaçada pelo ordenamento jurídico brasileiro, se verifica quando os recursos transferidos são aplicados em finalidade diversa da pactuada no termo
de convênio.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 25, § 2º, veda expressamente a aplicação de recursos transferidos em finalidade diversa
da estabelecida no termo de convênio, vejamos:
Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a
outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional,
legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
(...)
§ 2o É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.
(...) (grifos nossos)
Acerca do desvio de finalidade, o Tribunal de Contas da União possui
vasta jurisprudência, cumprido transcrever, nesta ocasião, trecho
do voto proferido pelo Ministro Relator Humberto Guimarães Souto,
no julgamento da Tomada de Contas Especial nº 650.328/1997-3:
Acórdão nº 349/1999 – Primeira Câmara
A esse propósito, devo dizer que o desvio de finalidade só se caracteriza quando recebido o recurso pelo administrador para
aplicação em determinado objetivo, e ele, sem uma razão
plausível, aplica em outro objeto totalmente diverso daquele inicialmente pactuado, como no caso de receber recurso
para construção ou recuperação de calçamentos na municipalidade e aplicar na construção de mercado municipal, desviando-se, assim, totalmente, do objetivo inicial. (g.n.)
A questão foi analisada com clareza pela Corte de Contas no Acórdão nº 3.015/2010 – TCU – Plenário, razão pela qual convém transcrever trecho do voto do Ministro Relator Augusto Nardes:
2. A definição de um objeto e a vedação, mesmo que bilateral, ou seja, mediante acordo entre os partícipes, de sua
mudança no transcurso da avença atende de modo precípuo
a legislação autorizadora da despesa, de cunho orçamentário. O órgão encarregado da descentralização orçamentária
maneja as dotações específicas, repositórios de frações alocadas das disponibilidades financeiras públicas que o legislador reservou, por decisão política, a determinadas ações
governamentais, ou, mais especificamente, aos seus desdobramentos, escalonados na classificação funcional-programática. Os entes federativos, ou quaisquer outros convenentes, devem obediência às condições estabelecidas no
ajuste, em especial ao objeto, sendo-lhes defeso alterar-lhe
a substância além do ponto em que se operar um desvirtuamento daquele comando legal. Não se confere ao gestor
nenhuma parcela de poder para aplicar os recursos em outro objeto, ainda que outra finalidade social seja satisfeita e
mesmo que tal necessidade seja mais premente para a comunidade beneficiada. Assim lhe é vedado para que o titular
dos recursos – a União – otimize a execução das políticas
públicas e as ações de governo, que são referendadas pelas
leis orçamentárias. Assim, ressumbra ilícito receber dinheiro para construir uma escola e empregá-lo para reformar
um posto de saúde; celebrar convênio para construir casas
populares e destinar os recursos à pavimentação de ruas;
captar a colaboração federal para promover saneamento básico e dela se valer para proporcionar transporte escolar aos
estudantes, e assim por diante.
3. Não identifico essa distorção no fato apontado pelo Sr. Analista.
As despesas que suportaram o Convênio n.º 050/2001 correram à
conta do Programa de Trabalho 14.421.0661.1844.0035, que contemplava, indistintamente, a construção, ampliação, reforma e
aparelhamento de estabelecimentos prisionais no Estado do Espírito Santo. Não pretendia guarnecer especificamente inversões em
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estabelecimentos destinados a acolher presidiários do sexo feminino; não se destinava a amparar nenhuma política ou ação governamental específica para as mulheres no cárcere. Não transformou
o Governo do Estado o presídio construído em hospital, escola, não
o alienou, tampouco subverteu sua finalidade primeva. Apenas, de
forma legítima, à conclusão da obra (quatro anos após a concepção
do empreendimento, que antecede a própria formulação do convênio), decidiu que o estabelecimento prisional passaria a abrigar
detentos do sexo masculino em vez de apenadas do sexo feminino.
Fê-lo, de forma lídima, no exercício do comando da política carcerária estadual, presumidamente por vislumbrar que tal iniciativa
contribuiria na satisfação do interesse público. Seria contraproducente que se estabelecesse uma camisa de força ao administrador público impedindo-lhe de manejar os instrumentos
à sua disposição para proporcionar as devidas adequações a
qualquer planejamento pretérito. As necessidades administrativas não são estáticas ou indenes ao tempo, e seria de se esperar
que, diante da demanda carcerária crescente e da inflação legislativa na seara penal, ao gestor, com as limitações enormes de recursos que se observam no serviço público, fosse conferido um espaço
mínimo de flexibilidade, como o empregado.
(...)
28. Como verificado nos autos, as obras foram concluídas e não há
elementos aptos a informar que não houve o atendimento do interesse público e que não foi alcançado o fim social a que se destinavam os recursos do convênio, ainda que remanesçam divergências
parciais quanto ao projeto original e o executado.
29. A constatação de alterações pontuais e unilaterais no objeto do convênio, a conferir-lhe adequabilidade e funcionalidade, efetuadas sem a manifestação prévia do concedente,
embora passíveis de reprovação em face do possível descumprimento de cláusulas conveniais e de normas regentes,
não pressupõe, per se, desvio de finalidade e desatendimento do interesse público, até porque a unidade prisional foi concluída, em benefício da sociedade.
30. Ressalto que os termos do convênio devem sim ser preservados, de modo a evitar alterações que não contemplem o
interesse público ou que eventualmente configurem desvios
de finalidade ou inexecução dos objetos pactuados. (grifamos)
Registre-se que a utilização de recursos repassados em finalidade
diversa da pactuada contraria um dos aspectos fundamentais dos
convênios, que é o interesse comum dos partícipes no atendimento de uma necessidade específica da comunidade, definida como
prioritária.
Portanto, resta claro que os convênios firmados pela Secretaria de
Saúde com as entidades filantrópicas não foram destinados ao pagamento de serviços médicos, constituindo, portanto, claro desvio
de finalidade, razão pela qual, em consonância com o entendimento
manifestado na ITC, pugna este Parquet de Contas pela manutenção da irregularidade.
À luz de toda a argumentação aqui exposta e por ser desnecessário
qualquer acréscimo ou consideração, acompanho a Instrução Técnica Conclusiva e o parecer do Ministério Público de Contas e mantenho as irregularidades constantes dos itens 2.46, 2.47, 2.48,
2.49, 2.50, 2.51, 2.52 e 2.53 da ITC 7736/2013.
2.54 Processo nº 33630569 - Convênio nº 167/06 - Secretaria
de Estado da Saúde e Município de Conceição da Barra
Objeto: repasse de recursos para construção de pista para caminhadas e módulos de orientação ao exercício.
Violação à exigência de gasto mínimo com saúde
Base legal: Art. 77, II do ADCT c/c art. 34, VII, e, da CF.
De acordo com o relatório de auditoria, não obstante serem claras
as evidências de que o objeto deste convênio não tinha a ver com
ações de saúde capazes de autorizar o investimento dos recursos
referidos pela Emenda Constitucional 29, foi autorizado o repasse.
A ITC 7736/2013 analisou as justificativas do defendente e não
encontrou evidência de que, caso a importância de R$ 100.000,00
fosse excluída do gasto total com saúde, a Administração teria incorrido em descumprimento à exigência de gasto mínimo com saúde prevista no art. 77, II do Ato Constitucional das Disposições
Transitórias c/c art. 34, inciso VII, “e” da Constituição Federal, conforme sugerido pela equipe de auditoria.
Quanto à sugestão de determinação ao Secretário de Estado da
Saúde que acresça à parcela obrigatória de gasto com ações e serviços públicos de saúde (exercício de 2007) a importância de R$
100.000,00, como forma de compensar o valor subtraído do investimento obrigatório do ano de 2006, considerando tratar-se de
pretensão punitiva relativa a irregularidade de natureza formal, a
ITC 7736/2013 a considera prescrita nos termos do art. 71 da Lei
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Complementar n° 621/2012.
Tendo em vista não restar efetivamente demonstrada a violação à
exigência de gasto mínimo com saúde, a ITC 7736/2013 acolhe a
tese do defendente de que os percentuais aplicados não ensejariam
tal violação, mesmo com a exclusão da parcela sob análise.
Acompanho a ITC e o Ministério Público de Contas e afasto a irregularidade.
2.55 Processo nº 34074252
Plano de atendimento à população prisional
Termo de Parceria: Instituto de Desenvolvimento Sustentável de
Ações Práticas e Procedimentos na Área de Saúde – Instituto Solidário.
Ausência de procedimento de chamamento e de seleção da entidade, segundo critérios objetivos e impessoais, bem como inexistência de justificativa do preço ajustado embora tais requisitos tenham
sido objeto de expressa recomendação da PGE;
Base legal: Artigos 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.645-R/06; art.
26, parágrafo único, incisos II e III, da lei 8.666/93, c/c parágrafo
único do art. 24 da lei nº 8.080/90 e o art. 37 da CF.
Ausência de acompanhamento e fiscalização dos objetivos e metas previstos no Termo de Parceria, pelos setores especializados da
SESA e pelo Conselho Estadual de Saúde;
Base legal: Art. 11 da lei 9.790/99.
Inexistência de avaliação dos resultados do Termo de Parceira, a ser
feita por uma comissão composta por técnicos dos órgãos envolvidos e do parceiro;
Base legal: § 1º do art. 11 da lei 9.790/99.
Ausência de relatório conclusivo sobre a avaliação do cumprimento
ou não dos objetivos e metas da parceria;
Base legal: § 2º do art. 11 da lei 9.790/99.
Ausência de participação de entidades ou pessoas que constituam o
controle social exigido em lei;
Base legal: § 3º do art. 11 da lei 9.790/99;
A SESA optou por um contrato de parceria com uma entidade privada em substituição à previsão do Plano Operativo, de criação por
lei de quadro de pessoal; e também parcerias com outros órgãos
do governo, com entidades públicas e privadas, sociedade civil e
ONGs.
A PGE se manifestou destacando a necessidade da realização de
licitação na modalidade concurso, mas não ficou demonstrada nos
autos a realização de um procedimento de qualificação das entidades interessadas, o que levou a equipe técnica de auditoria a entender que não há nos autos a demonstração de critérios objetivos
da escolha e nem justificativa do preço (art. 26, parágrafo único,
incisos II e III, da lei 8.666/93, e art. 37 da CF).
O relatório de auditoria aponta ainda manifestação da PGE sobre
ausência do relatório de acompanhamento da Comissão prevista
na lei 9.790/99, art. 11 §§ 1º ao 3º; ao mesmo tempo em que os
pagamentos começaram a ocorrer sem que se verificasse a efetiva
participação da representante da SEJUS nos despachos que atestam a execução das etapas da parceria.
Constatou-se que a comissão de acompanhamento do termo de
parceria, em vez de produzir um relatório de avaliação das metas
estipuladas, apenas acolheu o relatório produzido pelo próprio parceiro - Instituto Solidário - mesmo assim sem que a participação do
representante da SEJUS em declaração que subsidia a liquidação
da despesa assinada por apenas dois dos quatro integrantes da
Comissão.
Por sua vez, a própria OSCIP admite que não alcançou as metas
dos programas e também não traz o percentual alcançado nas metas previstas no Termo de Parceria, embora enumere alguns fatos
que teriam motivado tal descumprimento. Questão sobre a qual a
Comissão de acompanhamento e avaliação também não se manifestou.
O relatório de auditoria declara não ter sido possível verificar com
segurança se o projeto estava ou não apresentando os resultados
previstos, eis que a própria Secretaria de Estado da Saúde não
organizou e nem fez funcionar as comissões e demais sistemas
de acompanhamento da execução do Plano Operativo da Saúde
Prisional.
A ITC 7736/2013, em relação ao item “a”, afirma que a lei não exige a realização de concurso de projetos, mas sim a demonstração
da capacidade técnica do parceiro e como o concurso para escolha
do projeto foi anulado, a Administração deveria ter realizado outro
procedimento, mesmo que de outra modalidade, para garantir a capacidade técnica necessária à realização das obrigações constantes
do Termo de Parceria.
A análise técnica refuta, portanto, a alegação da defesa de que
não havia impedimento legal para a escolha do parceiro diretamente pelo gestor, argumentando que o ordenamento jurídico contém
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requisitos para a escolha das entidades que irão contratar com a
Administração, o que é ato vinculado, sem margem de atuação discricionária e opina pela manutenção da irregularidade constante da
alínea “a”.
Quanto aos itens “b”, “c”, “d” e “e”, a ITC 7736/2013 afirma que
as justificativas apresentadas apenas corroboram os apontamentos
do relatório de auditoria, no sentido em que apenas nomeou a Comissão de Acompanhamento em fevereiro de 2007, demonstrando
que não houve acompanhamento e fiscalização dos objetos, metas
e resultados previstos no Termo de Parceria, opinando pela manutenção das irregularidades apontadas.
2.56 Contratação de Organização Social para gestão de hospital da rede pública estadual - Processo nº 34161856
Ausência de documentos que comprovem a realização da fase de
qualificação das entidades interessadas;
Base legal: Art. 1º, 2º e 3º do Decreto Estadual nº 1645-R/06.
Ausência de projeto básico com todas as informações técnicas exigidas na lei e em regulamentos;
Base legal: Art. 7º, § 2º, I da lei nº 8.666/93.
Ausência de especificações técnicas do projeto e plantas físicas;
Base legal: Art. 20 e 21 do Decreto Estadual nº 1645-R/06.
Ausência de orçamento detalhado em planilhas que expressem os
custos unitários dos valores tomados como referência para estimar
o gasto total da unidade hospitalar, incluindo o custo com aquisição de mobiliário, aparelhagem médica, medicamentos e demais
insumos;
Base legal: Incisos I e II do § 2º do art. 7º c/c o 116 da lei 8.666/93.
Ausência de indicação dos critérios para seleção das entidades, com
disposições claras e parâmetros objetivos;
Base legal: Inciso VII do art. 40 da lei 8.666/93 e inciso III do art.
21 do Decreto Estadual nº 1645-R/06.
Ausência de definição formal do gestor do projeto e do possível
contrato;
Base legal: Art. 67 da lei nº 8.666/93.
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade;
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93.
Nos autos deste processo foram tratadas várias questões e etapas
do objeto desencadeador do feito, inclusive a que diz respeito à fase
de qualificação e seleção das entidades.
O relatório de auditoria constatou, ainda quando o processo se encontrava em andamento, que dependia especialmente da definição
do projeto da obra de reforma do prédio do Hospital Central, para
definir, por exemplo, o número de leitos, que no início era de 130
leitos de internação e 20 de tratamento intensivo, para um custo anual estimado em R$ 24.000.000,00; posteriormente alterado
pela SESA, sem motivação, para 168 leitos, dezoito de UTI adulto
(e não mais 20), para um custo mensal agora estimado em R$
2.877.559,95 e não a importância de R$2.000.000,00 antes estipulada. Registra-se que não foi objeto de auditoria o procedimento de
seleção da organização social, embora alguns dados ou omissões
fossem examinados, evidenciando possíveis irregularidades.
A ITC 7736/2013 analisando os argumentos de defesa, afirma, quanto ao item “a”, a informação, por documento às fls. 10835/10838
sobre as instituições até então qualificadas, anexando cópia do Resultado de Qualificação das Organizações Sociais de Saúde publicada no Diário Oficial do Estado em 24/11/2006 (fl. 10839).
Quanto à inconsistência apontada no item “f”, tendo em vista que
a Portaria 194-S nomeou tanto o Grupo de Trabalho Especial como
a Coordenadora da Equipe, Sra. Kamilla Carneiro da Silva (fls.
10866/10868 - Volume XXIX), a ITC considera saneada a irregularidade. Quanto aos itens “b”, “c”, “d”, “e” e “g”, a ITC declara que
o responsável anexou diversos documentos atinentes às matérias
apontadas como faltantes pela auditoria (fls. 10835/10919), o que
evidencia o saneamento das inconsistências apontadas.
A ITC ressalta que a análise não inclui o mérito de tal documentação, mas apenas afasta a irregularidade relativa à omissão em sua
apresentação e conclui opinando pelo saneamento das inconsistências no tocante à apresentação dos documentos apontados como faltantes.
Acompanho integralmente a ITC e o Ministério Público de Contas e
afasto as irregularidades.
3 DISPOSITIVO
3.1 Em resumo, a análise dos fatos constantes destes autos, quanto
aos demonstrativos contábeis e financeiros da Prestação de Contas
Anual do Fundo Estadual de Saúde do Espírito Santo – FES no exercício de 2006, sob responsabilidade do Senhor Anselmo Tozi e das
demais unidades hospitalares vinculadas, evidenciou que quanto
aos demonstrativos contábeis e financeiros e cumprimento aos limites legais e constitucionais relativos à despesa com pessoal e folha
de pagamento, a Instrução Contábil Conclusiva ICC 85/2012
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(fls. 5125/5164) opinou pela regularidade das contas.
3.1.1 Em que pese a Instrução Contábil Conclusiva ICC 85/2012
ter concluído também pela regularidade das contas sob o aspecto
técnico-contábil dos Hospitais Infantil Alzir Bernardino Alves (HIMABA), São Lucas (HSL) e Dório Silva (HDS), tendo em vista que
os atos de gestão praticados nestes hospitais no exercício de 2006
foram auditados pela mesma Equipe de Auditoria, tendo sido posteriormente desmembrados dos presentes processos, acolho sugestão da Instrução Técnica Conclusiva 7736/2013 nos sentido de que sejam tais unidades hospitalares excluídas da
conclusão nos presentes autos e posteriormente analisadas
nos processos pertinentes a cada uma delas (Processos TC
524/2010, 522/2010 e 523/2010, respectivamente).
3.2 Com relação ao Processo TC 677/2007, apenso, que trata do
Relatório de Auditoria Ordinária RAO 57/2007, elaborado em atendimento ao Plano de Auditoria nº 357/2007, levando em conta as
análises aqui procedidas e as motivações adotadas, VOTO:
3.2.1 Por julgar REGULARES as contas dos responsáveis pelas
unidades gestoras nos termos da Instrução Contábil Conclusiva
ICC 85/2012 (fls. 5125/5164), a qual concluiu pela regularidade
dos demonstrativos contábeis e financeiros das unidades hospitalares vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde, no exercício de 2006,
quais sejam:
Agentes Responsáveis
Elizabeth Gomes Gobbi Verzola
Renato Carlos Vieira
Inácio Coutinho
Luciana Ceolin Stefanon
José Francisco Almeida Vieira
Allan Jacqueson Barbosa Lobo
Antônio Rizzo M. dos Santos
Manoel Alves Catarina
Sônia Maria Demétrio Araújo
Inês Ventura Sessa
Altanor Lobo Diniz
Ana Lúcia Duque Barbosa

Unidades Gestoras
Hospital Infantil Nossa Senhora
da Glória
Hospital Adauto Botelho
Centro de Reabilitação Física do
Estado do Espírito Santo
Hospital Antonio Bezerra de
Farias
Hospital e Maternidade Silvio
Avidos
Hospital Roberto Arnizaut
Silvares
Centro Psiquiátrico Dr. Aristides
Alexandre Campo
Colônia Pedro Fontes
Hospital Drª Rita de Cássia
Unidade Integrada de Jerônimo
Monteiro
Hospital São José do Calçado
Hospital Jones dos Santos
Neves

3.2.2 Discordando da área técnica e do MPC, pelo afastamento das seguintes irregularidades (considerando a mesma ordem numérica da fundamentação da ITC 7736/2013 e deste voto):
2 6 2 - Ausência de contrato ou instrumento congênere – fl
5705
Base Legal: Inobservância ao art. 62, § 4º da Lei 8.666/93
2 7 3 - Ausência de contrato ou instrumento congênere – fl
5709
Base Legal: Arts. 60 parágrafo único e 62, §§1º e 2º da Lei 8.666/93
2 12 4 - Falha na liquidação da despesa – fl 5722
Base Legal: Art. 63 da Lei 4.320/64.
3.2.3 Divergindo da Instrução Técnica Conclusiva 7736/2013 e
acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas,
pelo afastamento das seguintes irregularidades (considerando
a mesma ordem numérica da fundamentação da ITC 7736/2013 e
deste voto):
2.1.2 Parecer jurídico emitido indevidamente pela Procuradoria Jurídica do IESP
Base legal: Art. 132 da CF, art. 38, VI e parágrafo único da Lei
8.666/93 e art. 3º, inc. VII da LC 88/96
2.11.1 Parecer jurídico emitido indevidamente pela Procuradoria Jurídica do IESP
Base Legal: Art. 132 da Constituição Federal art. 38, VI e parágrafo
único da Lei 8666/93
2.12.3 Parecer jurídico emitido indevidamente pela Procuradoria Jurídica do IESP
Base Legal: Art 132 da CF e art. 38, VI e parágrafo único da L
8666/93
2.13 Parecer jurídico emitido indevidamente pela Procuradoria Jurídica do IESP
Base Legal: Art 132 da CF e art. 38 VI e parágrafo único da L
8666/93.
2.14.2 Parecer jurídico emitido indevidamente pela Procuradoria Jurídica do IESP
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Base Legal: Art 132 da CF e art. 38 VI e parágrafo único da Lei
8666/93
2.15 Parecer jurídico emitido indevidamente pela Procuradoria Jurídica do IESP
Base Legal: Inobservância ao art 132 da CF e art. 38, VI e parágrafo único da Lei 8666/93
2.19.1 Desconto referente à desoneração do ICMS no preço
dos medicamentos - Não houve destaque do ICMS na Nota
Fiscal e não foi concedido o desconto previsto no Convênio
CONFAZ 87/02.
Base Legal: Princípio da Economicidade, Convênio CONFAZ 87/02
c/c art. 5º, inciso XXVI, letra “C” do Decreto 1090-R/02 e ao art.
11 da Lei 5.172/66.
2.19.2 Houve desconto do ICMS na nota fiscal, mas o mesmo
não foi sobre o preço máximo de fábrica
2.28.1 Contratação de entidade privada sem fins lucrativos
para gerenciamento e operacionalização do SAMU, sem a
devida demonstração da inviabilidade de operacionalização
pela própria gestão do SUS em conflito com a legislação e
as demais normas vigentes no âmbito do Sistema Único de
Saúde – SUS
Base Legal: Art. 199, §1º da CF/88; art. 4º, § 2º e art. 24, caput
e parágrafo único da Lei 8.080/90; art. 3º, § 9º e 10º da Portaria
nº 1.864/GM.
3.2.4 Acompanhando a Instrução Técnica Conclusiva 7736/2013 e
o parecer do Ministério Público de Contas, pelo afastamento das
seguintes irregularidades (considerando a mesma ordem numérica da fundamentação da ITC 7736/2013 e deste voto):
2.5.2 Ausência de Termo de Concessão ou Permissão de Uso
Base legal: Arts. 10, 95 e parágrafo único do art. 99 do Decreto
1.110-R de 12/12/02
2.10.2 Parecer jurídico emitido indevidamente pela Procuradoria Jurídica do IESP
Base Legal: Art. 132 da CF e art. 38, VI e parágrafo único da L
8666/93
2.19.3 Não houve destaque do ICMS na Nota Fiscal e os preços unitários dos produtos foram majorados para simular
um desconto compatível com o previsto no Convênio CONFAZ 87/02
2.24.1 Divergência entre os Relatórios de Saída de medicamentos do Almoxarifado Central (SPCE) da SESA e o Relatório de Entrada dos mesmos no CRE Vitória
Base Legal: Art. 12 do Decreto nº 4.258-N, de 14/04/98
2.24.3 Ausência de conclusão do Processo AdministrativoDisciplinar
Base Legal: Princípio da Eficiência e arts. 254, 258 e 259 da Lei
Complementar nº. 46/94
2.26.4 Descumprimento de cláusulas contratuais
Base Legal: Art. 66 da Lei 8.666/93 e Princípio da Razoabilidade e
da Economicidade
2.27.1 Ausência de informação e/ou confirmação sobre a localização de postos de vigilância – Não atendimento da solicitação de auditoria
Base Legal: Art. 140, III, da Resolução TC nº 182/02 (Regimento
Interno)
2.28.4 Ausência de convênios com os municípios
Base Legal: Cláusula sexta do Convênio nº 46/05
2.28.9 Ausência de termo de cessão de bens permanentes
Base Legal: Art. 85 do Decreto 1.110/02.
2.28.10 Falha no controle de bens permanentes
Base Legal: Artigo 19 do Decreto 1.110/02
2.28.11 Utilização de bens permanentes adquiridos para o
Projeto SAMU pelo Hospital da Santa Casa
Base Legal: Art. 9º, III, da Portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/2006.
2.28.14 Ausência de comprovação da justificativa dos custos
apresentados
Base Legal: Art. 65 da Lei 8.666/93
2.30.2 Contratação após o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços
Base Legal: Art. 15, § 3º, III, da Lei 8.666/9 e art. 9 do Decreto
1.336-R/04
2.30.3 Inobservância aos princípios da legalidade, da isonomia, da vinculação ao edital, da moralidade e da publicidade
Base Legal: art. 37 da CF/88 e art. 3º da Lei 8.666/93.
2.30.4 Prejuízo na aquisição de computadores
Base Legal: Principio da Economicidade – art. 37 da CF/88 e ao art.
10, § 2º do Decreto 1.336-R/04.
2.54 Processo nº 33630569 - Convênio nº 167/06
Secretaria de Estado da Saúde e Município de Conceição da Barra
Objeto: repasse de recursos para construção de pista para cami-
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nhadas e módulos de orientação ao exercício.
Violação à exigência de gasto mínimo com saúde
Base legal: Art. 77, II do ADCT c/c art. 34, VII, e, da CF.
2.56 Contratação de Organização Social para gestão de hospital da rede pública estadual - Processo nº 34161856
Ausência de documentos que comprovem a realização da fase de
qualificação das entidades interessadas;
Base legal: Art. 1º, 2º e 3º do Decreto Estadual nº 1645-R/06.
Ausência de projeto básico com todas as informações técnicas exigidas na lei e em regulamentos;
Base legal: Art. 7º, § 2º, I da lei nº 8.666/93.
Ausência de especificações técnicas do projeto e plantas físicas;
Base legal: Art. 20 e 21 do Decreto Estadual nº 1645-R/06.
Ausência de orçamento detalhado em planilhas que expressem os
custos unitários dos valores tomados como referência para estimar
o gasto total da unidade hospitalar, incluindo o custo com aquisição de mobiliário, aparelhagem médica, medicamentos e demais
insumos;
Base legal: Incisos I e II do § 2º do art. 7º c/c o 116 da lei 8.666/93.
Ausência de indicação dos critérios para seleção das entidades, com
disposições claras e parâmetros objetivos;
Base legal: Inciso VII do art. 40 da lei 8.666/93 e inciso III do art.
21 do Decreto Estadual nº 1645-R/06.
Ausência de definição formal do gestor do projeto e do possível
contrato;
Base legal: Art. 67 da lei nº 8.666/93.
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade;
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93.
3.2.5 De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva 7736/2013 e
parecer do Ministério Público de Contas, pela manutenção parcial
das seguintes irregularidades (considerando a mesma ordem
numérica da fundamentação da ITC 7736/2013 e deste voto):
2.31 Processo 31749615 - Convênio 89/2005
SESA e Acacci - Associação Capixaba Contra o Câncer
Doação de bem imóvel sem autorização legislativa
Base legal: art. 17, I da lei 8.666/03
Celebração de convênio sem prévio exame e sem a aprovação da
área jurídica da administração
Base legal: art. 38, parágrafo único, da lei 8.666/93
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada
Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei 8.666/93
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93
Liberação de recursos antes da vigência do convênio
Base legal: art. 7º do Decreto estadual nº 1.242-R/03
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64; do
artigo 29, II da LC estadual 317/05, do artigo 17 da LC estadual
348/05 e do Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Pela exclusão da irregularidade da alínea “a”.
2.32 Processo nº 35424494 - Convênio nº 231/06
SESA e Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense
Doação de bem imóvel sem autorização legislativa
Base legal: Art. 17, I da lei 8.666/03;
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada
Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei
8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93;
Liberação de recursos antes da vigência do convênio
Base legal: Art. 7º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64; do
artigo 29, II da LC estadual 317/05, do artigo 17 da LC estadual

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 31 de outubro de 2016
348/05 e do Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Pela exclusão das irregularidades constantes das alínea “a” e “f”.
2.33 Processo nº 35424605 - Convênio nº 232/06
SESA - Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense
Doação de bem imóvel sem autorização legislativa
Base legal: art. 17, I da lei 8.666/03;
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada
Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei
8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93;
Liberação de recursos antes da vigência do convênio
Base legal: Art. 7º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e inciso III do § 2º do artigo 63, da lei
4.320/64; artigo 29, II da LC estadual 317/05; artigo 17 da LC estadual 348/05 e inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Pela exclusão da irregularidade da alínea “a”.
2.34 Processo nº 32734212 - Convênio nº 15/2006
Secretaria de Estado da Saúde - Município de Colatina (Fundação
Social Rural de Colatina, mantenedora do Hospital e Maternidade
São José).
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada
Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei
8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: § 2º do artigo 45 da CE;
Identificação imprecisa do objeto a ser executado
Base legal: art. 116, § 1º, I da lei 8.666/93 e art. 2º, I do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64; do
artigo 29, II da LC estadual 317/05, do artigo 17 da LC estadual
348/05 e do Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Pela exclusão das irregularidades constantes das alíneas “c”, “d”,
“e”.
2.36 Processo nº 33585830 - Convênio nº 104/2006
Secretaria de Estado de Saúde e Município de São Mateus
Objeto: repasse para construção de unidade de saúde
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada Base legal: Incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da
lei 8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: Art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93;
Liberação de parcela de recursos em desconformidade com o plano
de aplicação
Base legal: Art. 6º do decreto estadual nº 1.242-R/03 e do § 3º do
art. 116 da lei 8.666/93.
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64; artigo
29, II da LC estadual 317/05; artigo 17 da LC estadual 348/05 e
Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras
Base legal: Incisos I e II do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Indícios de improbidade, por conta de repasses de recursos para
construção de obra que o gestor, comprovadamente, sabia sequer
ter sido iniciada
Base legal: Violação do princípio da legalidade, que pode caracterizar o tipo previsto no art. 11 da lei nº 8.429 de 1992;
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Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município do ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da lei 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
Pela exclusão das irregularidades constantes dos itens “c” e “d”.
2.45 Processo nº 31946585 - Convênio nº 126/05
Secretaria de Estado da Saúde e Município de Aracruz
Objeto: repasse para construção de unidade sanitária do Distrito
de Jacupemba
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada;
Base legal: Incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei 8.666/93.
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA;
Base legal: Art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03.
Falta de motivação no ato de liberação do pleito;
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE.
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade;
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93.
Celebração de convênio sem prévio exame e sem a aprovação da
área jurídica da administração;
Base legal: Art. 38, parágrafo único, da lei 8.666/93.
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação da
despesa;
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64; do
artigo 29, II da LC estadual 317/05, do artigo 17 da LC estadual
348/05 e do Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras;
Base legal: Incisos I e II do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município - ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 12 da lei 8.666/03;
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
Violação à exigência de gasto mínimo com a saúde;
Base legal: Art. 77, II do ADCT c/c art. 34, VII, e, da CF.
Pelo afastamento da irregularidade constante da alínea “i”.
3.2.6 De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva 7736/2013 e
parecer do Ministério Público de Contas, pela manutenção das seguintes irregularidades (considerando a mesma ordem numérica
da fundamentação da ITC 7736/2013 e deste voto):
2.1.1 Ausência de clareza do objeto
Base legal: § 1º do art. 54 e inc. I do art. 55 da Lei 8.666/93
2.1.3 Despesas com o Hospital da Polícia Militar (HPM) – Utilização inadequada de programa de trabalho
Base legal: Inobservância ao art. 75, inc. III da Lei 4.320/64
2.2.1 Ausência de licitação, de instrumento contratual e de
controle
Base legal: Inobservância ao art. 37, inciso XXI da CF e aos arts.
2º, 3º e 60 parágrafo único da Lei 8.666/93.
2.2.2 Pagamentos a título de indenização
Base legal: Arts. 88 e 89 da Lei 4320/64, Portaria Interministerial
nº 163 de 04/05/2001 e Princípio da Evidenciação
2.2.3 Ausência de parecer jurídico
Base legal: Art 132 da CF e art. 38, VI e parágrafo único da Lei
8666/93.
2.2.4 Ausência de indicação dos recursos orçamentários
Base legal: Art. 7º, § 2º, inciso III, art. 14 e art. 38 da Lei 8666/93.
2.2.5 Empenho Posterior
Base legal: Art. 60 da Lei 4320/64
2.2.6 Ausência de clareza e transparência na publicidade do
processo
Base legal: Princípio da Publicidade expresso no art. 37 da CF e art.
3º da Lei 8.666/93
2.2.7 Não observância do parecer jurídico
Base legal: Parágrafo único do art. 38 da Lei 8666/93
2.2.8 Ausência de informação e controle sobre os equipamentos
Base legal: Art.t. 19 do Decreto nº1.110- R/02
2.2.9 Ausência de abertura de Processo Administrativo-Disciplinar
Base legal: Art. 247 da Lei Complementar n º 46/94
2.2.10 Locação de equipamento médico
Base Legal: Princípio da economicidade
2.3 Pagamento de despesa efetuado em UG diferente da UG
do licitante
Base legal: Lei Orçamentária Anual (LOA-2006) nº 8.266, de
31.01.06.
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2.4 Ausência de Termo de Concessão ou Permissão de Uso
Base legal: Arts. 10, 95 e parágrafo único do art. 99 do Decreto
1.110-R de 12/12/02
2.5.1 Despesas com o Hospital da Polícia Militar (HPM) - Utilização inadequada de programa de trabalho
Base legal: Inobservância ao art. 75, III da Lei 4.320/64
2.6.1 Ausência de indicação dos recursos orçamentários
Base Legal: Inobservância ao art. 14 da Lei 8666/93
2.6.3 Ausência de planejamento e de licitação
Base Legal: Art. 15, § 7º, II e art. 2º da Lei 8.666/93.
2.7.1 Ausência de indicação dos recursos orçamentários
Base Legal: Inobservância ao art. 14 da Lei 8666/93
2.7.2 Ausência de planejamento e de licitação
Base Legal: Arts. 15, § 7º, II e 2º da Lei 8.666/93
2.8 Ausência de Termo de Concessão ou Permissão de Uso
Base Legal: Arts. 10, 95 e parágrafo único art. 99 do Decreto
1.110-R de 12/12/02
2.9 Ausência de licitação
Base Legal: Art. 2º da Lei 8.666/93 e art. 37, XXI CF.
2.10.1 Ausência de licitação
Base Legal: Inobservância ao art. 2º da Lei 8.666/93
2.11.2 Ausência de Controle do Almoxarifado de Medicamentos
Base Legal: Arts. 10 e 12 do Decreto nº 4.258/98
2.12.1 Ausência de licitação
Base Legal: Art. 2º da Lei 8.666/93
2.12.2 Comprovante de exclusividade emitido por órgão não
competente
Base Legal: Art. 25, inc. I da Lei 8.666/93
2.14.1 Empenho posterior
Base Legal: Art. 60 da Lei 4320/64
2.16.1 Ausência de publicação do resumo da Autorização de
Fornecimento de aquisição efetuada através da Ata de Registro de Preços
Base Legal: Princípio da Publicidade, art. 37, caput da CF e ao parágrafo único do art. 13 do Decreto 1.336-R/2004.
2.16.2 Ausência de pesquisa de preço
Base Legal: Parágrafos 1º e 3º, II do art. 15 da Lei 8.666/93
2.17 Ajustes de forma indevida no sistema informatizado
Base Legal: Decreto 4.258/98.
2.18.1 Ausência de licitação
Base Legal: Art. 2º da Lei 8.666/93
2.18.2 Ausência de abertura de Processo AdministrativoDisciplinar
Base Legal: Art. 247 da Lei Complementar n º 46/94
2.20 Pagamento da Gratificação da CPL a membro em férias
Base Legal: Arts. 2º, 4º §1º do Decreto 1396-R/04
2.21 Pagamento da Gratificação da CPL a servidor que não
exerce função de membro de CPL
Base Legal: caput e § 1º do art. 6º do Decreto 1396-R/04
2.22 Ausência de abertura de Sindicância
Base Legal: Art. 247 da Lei Complementar n º 46/94
2.23 Ajustes de forma indevida no sistema informatizado
Base Legal: Arts 12 e 17 e Procedimentos 1, 3, 7 e 8 do Decreto
4.258/98
2.24.2 Ausência de procuração, recibos e autorização de
procedimentos de alto custo - APAC nos processos de dispensação de medicamentos
Base Legal: Art. 8º, incisos VI, VII e IX da Portaria 036-R/05
2.24.4 Contratação temporária indevida
Base Legal: Inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal
2.24.5 Ausência de Coordenação do CRE por profissional farmacêutico
Base Legal: Art. 6º da Portaria 036-R
2.25.1 Contratação em desacordo com o previsto no edital
de licitação
Base Legal: Art. 41 da Lei 8.666/93
2.25.2 Ausência de controle individualizado de manutenção
dos veículos
Base Legal: Principio da Eficiência – art. 37, caput, CF/88
2.25.3 Descumprimento de cláusula contratual - Ausência de
aprovação prévia do orçamento pela contratante para a realização dos serviços
Base Legal: Art. 66 da Lei 8.666/93
2.25.4 Descumprimento de cláusula contratual - Ausência de
comprovação da devolução das peças substituídas
Base Legal: Art. 66 da Lei 8.666/93
2.25.5 Inobservância ao Princípio da Economicidade
Base legal: art. 37, caput, CF/88
2.26.1 Ausência de concurso público
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Base Legal: art. 37 da Constituição Federal
2.26.2 Ausência do Plano de Carreira, Cargos e Salários
Base Legal: Art. 4º, inc. VI da Lei 8.142/90
2.26.3 Contabilização indevida das despesas com cooperativas médicas
Base Legal: Art. 18, §1, da Lei Complementar 101/2000 – LRF
2.27.2 Ausência de pagamento, pagamentos a menor e a
maior, referentes aos fornecedores e aos tributos retidos
nas notas fiscais das empresas prestadoras de serviços de
vigilância
Base Legal: Arts. 62 a 64 da Lei 4.320/64; art. 31 da Lei nº
8.212/91; art. 30 da Lei nº 10.833/03 e art. 6º, § 2º, inciso II da
Lei nº 116/03
2.28.2 Ausência de concurso público e licitação
Base Legal: Art. 37, incisos II e XXI
2.28.3 Ausência de plano de aplicação dos recursos financeiros
Base Legal: Art. 116, inciso IV da Lei 8.666/93
2.28.5 Contratações por preços superiores aos praticados no
âmbito da SESA
Base Legal: Cláusula Terceira, II, “p”, do Convênio nº 46/05
2.28.6 Ausência de liquidação regular da despesa
Base Legal: Art. 63 da Lei 4.320/64
2.28.7 Inobservância ao Principio da Economicidade
Base Legal: Inobservância ao art. 37 da CF/88
2.28.8 Ausência de motivação
Base Legal: Art. 45, § 2º da Constituição Estadual
2.28.12 Pagamento indevido de taxa de administração
Base Legal: Art. 9º, I, da Portaria AGE/SEFAZ nº 01/2006
2.28.13 Falha na aplicação financeira de recursos do convênio
Base Legal: Art. 116, §4º da Lei 8.666/93 c/c art. 19, § 1º, incisos
I e II da Portaria AGE/SEFAZ nº 01/06
2.28.15 Ausência de acompanhamento do convênio
Base Legal: Art. 67 da Lei 8.666/93
2.28.16 Ausência de pronunciamento do Ordenador de Despesa
Base Legal: Art. 34 da Portaria AGE/SEFAZ nº 01/2006
2.29.1 Subcontratação de empresa para prestação de serviços de implantação dos sistemas
Base Legal: Artigo 78, inciso VI da Lei 8.666/93 e cláusula 8.1,
alínea b do Contrato nº 1021/2005.
2.29.2 Falha no planejamento
Base Legal: Principio da Eficiência – art. 37 da CF/88
2.30.1 Ausência de Pareceres da PGE e da AGE
Base Legal:Art. 38 parágrafo único da L 8.666/93.c/c art. 3º, inciso
VII da LC 88/96 e art. 4º, VII da LC 295/04
2.35 Processo nº 33292221- Convênio 089/2006
Secretaria de Estado da Saúde - Município de Santa Tereza
Objeto: Aquisição de UTI/SUS
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da
lei 8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Identificação imprecisa do objeto a ser executado
Base legal: art. 116, § 1º, I da lei 8.666/93 e art. 2º, § 1º, I do
Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Não há um plano de aplicação dos recursos financeiros coerente
com as fases de execução do objeto do ajuste
Base legal: art. 116, § 1º, IV da lei 8.666/93.
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64; artigo
29, II da LC Estadual 317/05; artigo 17 da LC Estadual 348/05 e
inciso I do § 3º do art. 116 da Lei 8.666/93.
2.37 Processo nº 33868298 - Convênio nº 161/06
Secretaria de Estado da Saúde e Município de Nova Venécia
Objeto: Repasse para construção de unidade de pronto atendimento
Inadequação das planilhas de obras;
Base legal: Parágrafo único do art. 1º do Decreto estadual nº 1.460R/05 e do art. 1º da Resolução 180/02 do TCES.
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada
Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei 8.666/93;
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Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64; do
artigo 29, II da LC estadual 317/05, do artigo 17 da LC estadual
348/05 e do Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras
Base legal: Incisos I e II do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93;
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município do ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da lei 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
2.38 Processo nº 33560072 - Convênio nº 176/06
Secretaria de Estado de Saúde e Município de Vila Velha
Objeto: Repasse para construção de unidade básica de saúde no
bairro Jardim Marilândia.
Ausência de decreto de desapropriação e planilha
Base legal: Art. 2º, X da Portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/06 e §1º desta portaria c/c art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município do ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da lei 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
2.39 Processo nº 33413673 - Convênio nº 114/06
Secretaria de Estado da Saúde e Município de Santa Tereza
Objeto: Repasse para construção da 2ª etapa da Unidade Saúde da
Sede do Município
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada
Base legal: Incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei 8.666/93;
b) Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho
proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: Art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
c) Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93;
d) Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64; do
artigo 29, II da LC estadual 317/05, do artigo 17 da LC estadual
348/05 e do Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
e) Repasse da 2ª e última parcela dos recursos ajustados, em
14.11.06, para uma obra que, até o final de outubro do mesmo
ano, sequer tinha seu processo licitatório concluído
Base legal: Incisos I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93;
f) Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente
do município do ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da lei 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
2.40 Processo nº 33542481 - Convênio nº 132/06
Secretaria de Estado da Saúde e Município de Marataízes
Objeto: repasse para construção de unidade de saúde
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada
Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei 8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: Art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64; artigo
29, II da LC estadual 317/05, artigo 17 da LC estadual 348/05 e
Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93).
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras
Base legal: Incisos I e II do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
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Preços superiores aos de mercado
Base legal: Art. 43, IV da lei 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município - ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 12 da lei 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
2.41 Processo nº 33585970 - Convênio nº 120/06
Secretaria de Estado da Saúde - Município de Sooretama
Objeto: repasse para construção de unidade de saúde
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: Art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64; do
artigo 29, II da LC estadual 317/05, do artigo 17 da LC estadual
348/05 e do Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras
Base legal: Incisos I e II do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município - ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 12 da lei 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
2.42 Processo nº 33584389 - Convênio nº 130/06
Secretaria de Estado de Saúde e Município de Fundão
Objeto: Repasse para construção de unidade básica de saúde no
distrito de Timbuí.
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: Art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito, visto que a obra
não estava na lista aprovada pela Comissão instituída pela portaria
076-S de 27.04.06
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, lei 4.320/64; artigo
29, II da LC estadual 317/05, artigo 17 da LC estadual 348/05 e
Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras
Base legal: Incisos I e II do §3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município - ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 12 da lei 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
2.43 Processo nº 33580707 - Convênio nº 112/06
Secretaria de Estado da Saúde e Município de Guarapari
Objeto: repasse de recursos para construção de unidade saúde no
bairro São Gabriel
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: Art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64; artigo
29, II da LC estadual 317/05; artigo 17 da LC estadual 348/05 e
inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município - ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 12 da lei 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras
Base legal: Incisos I e II do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
2.44 Processo nº 33909580 - Convênio nº 166/06
Secretaria de Estado da Saúde - Município de Alegre
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Objeto: Repasse de recursos para ampliação do “Hospital Casa de
Caridade São José”, com construção de um Pronto Socorro com
Centro Cirúrgico e Sala de Esterilização.
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA;
Base legal: Art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito, visto que a obra
não estava na lista aprovada pela Comissão instituída pela portaria
076-S de 27.04.06;
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE.
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade;
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93.
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação da
despesa Base legal: Art. 62 e inciso III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64;
artigo 29, II da LC estadual 317/05; artigo 17 da LC estadual
348/05 e Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município - ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 12 da lei 8.666/03;
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
Possibilidade de caracterização de desvio de finalidade, eis que a
decisão que liberou o terreno para a construção deu-se em sede de
ação de desapropriação por utilidade pública, iniciada pelo decreto
municipal nº 6.440/2005, por meio do qual o chefe do executivo
municipal fez chegar à autoridade judicial a informação de
que o imóvel objeto da desapropriação se destinava à construção de uma unidade de saúde e emergência, com localização anexa ao Hospital “Casa de Caridade São José”, fato que,
em princípio, impede que o imóvel seja destinado a integrar
as instalações de um hospital pertencente a uma entidade
privada;
Base legal: Art. 116, § 3º, II da lei 8.666/93.
2.46 Processo nº 32671881 - Convênio nº 07/06
Secretaria de Estado da Saúde - Associação Feminina de Educação
e Combate ao Câncer – AFECC
Objeto: Repasse de recursos para aquisição de materiais hospitalares e medicamentos.
2.47 Processo nº 32708033 - Convênio nº 011/06
Secretaria de Estado da Saúde e Associação Beneficente Pró Matre
de Vitória
Objeto: repasse de recursos para aquisição de materiais, equipamentos e insumos para lavanderia.
2.48 Processo nº 32707444 - Convênio nº 010/06
Secretaria de Estado da Saúde e Associação Evangélica Beneficente
Espírito Santense – AEBES
Objeto: repasse de recursos para custear despesas com gêneros
alimentícios, insumos para lavanderia, água, luz, telefone e manutenção de equipamentos.
2.49 Processo nº 34388494 - Convênio nº 201/06
Secretaria de Estado da Saúde versus Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.
Objeto: Repasse para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares
2.50 Processo nº 34375686 - Convênio nº 200/06
Secretaria de Estado da Saúde e Santa Casa de Misericórdia de
Cachoeiro de Itapemirim
Objeto: repasse de recursos para aquisição de medicamentos e materiais
2.51 Processo nº 33411778 - Convênio nº 057/06
Fundação Manoel dos Passos Barros versus Secretaria de Estado
da Saúde
Objeto: repasse para aquisição de equipamentos e pagamento de
água, luz e telefone
Obs. Repasse associado a emendas parlamentares (nº 587, 664,
665 e 682).
2.52 Processo nº 35870125 - Convênio nº 249/06
Secretaria de Estado da Saúde e Associação Feminina de Educação
e Combate ao Câncer – AFECC/ Hospital Santa Rita
Objeto: Repasse para aquisição de material de consumo, medicamentos, dietas enterais e parenterais, contrastes radiológicos e materiais médicos-hospitalares.
2.53 Processo nº 32735693 - Convênio nº 008/06
Secretaria de Estado da Saúde e Associação Beneficente dos Ferroviários da Estrada de Ferro Vitória Minas
Objeto: Repasse de recursos financeiros para a aquisição de material, médico hospitalar e medicamentos.
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho pro-
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posto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: Art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64; artigo
29, II da LC estadual 317/05; artigo 17 da LC estadual 348/05 e
inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
2.55 Processo nº 34074252 - Plano de atendimento à população prisional
Termo de Parceria: Instituto de Desenvolvimento Sustentável de
Ações Práticas e Procedimentos na Área de Saúde – Instituto Solidário.
Ausência de procedimento de chamamento e de seleção da entidade, segundo critérios objetivos e impessoais, bem como inexistência de justificativa do preço ajustado embora tais requisitos tenham
sido objeto de expressa recomendação da PGE;
Base legal: Artigos 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.645-R/06;
art. 26, parágrafo único, incisos II e III, da lei 8.666/93, c/c parágrafo único do art. 24 da lei nº 8.080/90 e o art. 37 da CF.
Ausência de acompanhamento e fiscalização dos objetivos e metas previstos no Termo de Parceria, pelos setores especializados da
SESA e pelo Conselho Estadual de Saúde;
Base legal: Art. 11 da lei 9.790/99.
Inexistência de avaliação dos resultados do Termo de Parceira, a ser
feita por uma comissão composta por técnicos dos órgãos envolvidos e do parceiro;
Base legal: § 1º do art. 11 da lei 9.790/99.
Ausência de relatório conclusivo sobre a avaliação do cumprimento
ou não dos objetivos e metas da parceria;
Base legal: § 2º do art. 11 da lei 9.790/99.
Ausência de participação de entidades ou pessoas que constituam o
controle social exigido em lei;
Base legal: § 3º do art. 11 da lei 9.790/99;
3.2.7 Por julgar IRREGULARES as contas do Senhor Anselmo Tozi
– Secretário de Estadual de Saúde e Gestor do Fundo Estadual de
Saúde no exercício de 2006 pela prática de atos ilegais, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, constantes dos itens elencados nos subitens 3.2.5
e 3.2.6 da conclusão deste voto.
3.2.7 Pela aplicação de multa ao Senhor Anselmo Tozi, no valor
correspondente a 5.000 (cinco mil) VRTE com amparo no artigo
62 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual
nº 32/93.
3.2.9 Divergindo da ITC 7736/2013, que opinou pela formação de
autos apartados e acolhendo proposição do Ministério Público de
Contas, por que se expeça DETERMINAÇÃO ao atual Secretário
de Estado da Saúde para que instaure procedimento administrativo
para apuração e elisão de eventual dano ao erário, no exercício de
2006 e, se for o caso, que instaure Tomada de Contas Especial, em
relação aos subitens abaixo relacionados, deste voto:
2.19.1 Desconto referente à desoneração do ICMS no preço
dos medicamentos - Não houve destaque do ICMS na Nota
Fiscal e não foi concedido o desconto previsto no Convênio
CONFAZ 87/02.
Base Legal: Princípio da Economicidade, Convênio CONFAZ 87/02
c/c art. 5º, inciso XXVI, letra “C” do Decreto 1090-R/02 e ao art.
11 da Lei 5.172/66.
2.19.2 Houve desconto do ICMS na nota fiscal, mas o mesmo
não foi sobre o preço máximo de fábrica
2.25.5 Inobservância ao Princípio da Economicidade
Base legal: art. 37, caput, CF/88
2.27.2 Ausência de pagamento, pagamentos a menor e a
maior, referentes aos fornecedores e aos tributos retidos
nas notas fiscais das empresas prestadoras de serviços de
vigilância
Base Legal: Arts. 62 a 64 da Lei 4.320/64; art. 31 da Lei nº
8.212/91; art. 30 da Lei nº 10.833/03 e art. 6º, § 2º, inciso II da
Lei nº 116/03
2.28.5 Contratações por preços superiores aos praticados no
âmbito da SESA
Base Legal: Cláusula Terceira, II, “p”, do Convênio nº 46/05
2.28.6 Ausência de liquidação regular da despesa
Base Legal: Art. 63 da Lei 4.320/64
2.28.7 Inobservância ao Principio da Economicidade
Base Legal: Inobservância ao art. 37 da CF/88
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2.28.8 Ausência de motivação
Base Legal: Art. 45, § 2º da Constituição Estadual
2.28.12 Pagamento indevido de taxa de administração
Base Legal: Art. 9º, I, da Portaria AGE/SEFAZ nº 01/2006
2.40 Processo nº 33542481 - Convênio nº 132/06
Secretaria de Estado da Saúde e Município de Marataízes
Objeto: repasse para construção de unidade de saúde
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada
Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei 8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: Art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64; artigo
29, II da LC estadual 317/05, artigo 17 da LC estadual 348/05 e
Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93).
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras;
Base legal: Incisos I e II do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Preços superiores aos de mercado;
Base legal: Art. 43, IV da lei 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente
do município;
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
2.44 Processo nº 33909580 - Convênio nº 166/06
Secretaria de Estado da Saúde - Município de Alegre
Objeto: Repasse de recursos para ampliação do “Hospital Casa de
Caridade São José”, com construção de um Pronto Socorro com
Centro Cirúrgico e Sala de Esterilização.
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA;
Base legal: Art. 116, § 1º da lei 8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito, visto que a obra
não estava na lista aprovada pela Comissão instituída pela portaria
076-S de 27.04.06;
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE.
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade;
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei 8.666/93.
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação da
despesa;
Base legal: Art. 62 e inciso III do § 2º do artigo 63, da lei 4.320/64;
artigo 29, II da LC estadual 317/05; artigo 17 da LC estadual
348/05 e Inciso I do § 3º do art. 116 da lei 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município - ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 12 da lei 8.666/03;
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
Possibilidade de caracterização de desvio de finalidade, eis que a
decisão que liberou o terreno para a construção deu-se em sede de
ação de desapropriação por utilidade pública, iniciada pelo decreto
municipal nº 6.440/2005, por meio do qual o chefe do executivo
municipal informou de que o imóvel se destinava à construção
de uma unidade de saúde e emergência, com localização anexa
ao Hospital “Casa de Caridade São José”, fato que, em princípio,
impede que o imóvel seja destinado a integrar as instalações
de um hospital pertencente a uma entidade privada;
Base legal: Art. 116, § 3º, II da lei 8.666/93.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do Fundo
Estadual de Saúde e Unidades Hospitalares vinculadas, referente
ao exercício de 2006, sob a responsabilidade do Senhor Anselmo
Tozi, então, Secretário de Estado da Saúde, bem como dos Diretores das Unidades Vinculadas a seguir relacionados: Elizabeth
Gomes Gobbi Verzola, Diretora Geral do HINSG, Sônia Maria
Dalmolim de Souza, Diretora Geral do HDS, Renato Carlos Vieira, Diretor Geral do HAB, Inácio Coutinho, Diretor Geral do CREFES, no período entre 25/08/2005 a 16/06/2009, Luciana Ceolin
Stefanon, Diretora Geral do HABF, no período entre 16/03/2004 a
01/04/2009, Egle Madeira Cristóvão, Diretora Geral do HSL, no
período de 14/10/03 a 06/02/06, José Francisco Almeida Vieira,
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Diretor Geral do HMSA, no período de 31/03/2005 a 04/01/2009,
Allan Jacqueson Barbosa Lobo, Diretor Geral do HRAS, no
período de 21/10/2003 a 14/05/2008, Antônio Rizzo M. dos
Santos, Diretor Geral do CAPAAC, no período de 15/09/2005 a
14/02/2007, Manoel Alves Catarina Diretor Geral do HPF, no
período de 11/10/1995 a 22/05/2009, Sônia Maria Demétrio
Araújo, Diretora Geral do HDRC, no período de 01/07/2005 a
13/04/2007, Inês Ventura Sessa, Diretora Geral da UIJM, no
período de 01/11/2004 a 06/07/2009, Altanôr Lobo Diniz, Diretor Geral do HSJC, no período de 01/07/2005 a 22/05/2007, Ana
Lúcia Duque Barbosa, Diretora Geral do HJSN, no período de
14/04/2005 a 05/01/2009, Gisele Aparecida de Lima Oliveira e
Oliveira, Diretora Geral do HIMABA, no período de 10/02/2003 a
05/05/2010.
Apresentam-se ainda, como responsáveis solidárias as seguintes
pessoas jurídicas contratadas: Extrafarma Ltda- EPP, Geraldo A.
Mendes Onconew Comércio e Representações, Help Farma
Produtos Farmacêuticos Ltda, Hospfar Indústria e Comércio
Ltda, Buteri Comércio e Representações Ltda, Biosintética
Farmacêutica, Proshop Distribuidora de Medicamentos Ltda.
Após diligências necessárias, a área técnica emitiu a Instrução Contábil Conclusiva – ICC nº 85/2012, opinando pela regularidade das
contas do Fundo Estadual de Saúde e das Unidades Hospitalares
Vinculadas, sob o aspecto técnico contábil.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, elaborou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 7736/2013 (fls.
5167/5599), após análise dos atos de gestão tratados no Processo
TC nº 677/2007 (apenso), opinando pela irregularidade das Contas
do Fundo Estadual de Saúde e pela regularidade das Contas das
Unidades Vinculadas, exceto dos Hospitais: HIMABA, São Judas e
Dório Silva por terem processos de auditoria apartados.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Procurador, Dr.
Luciano Vieira, nos termos do Parecer, de fls. 5602/5641, acompanhou em parte a área técnica acrescentando a aplicação de
multa ao responsável pelo Fundo e Determinação de Tomada de
Contas Especial.
O Eminente Relator dos autos, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, votou, às folhas 5684/5875, divergindo em parte do
Ministério Público Especial de Contas e da área técnica.
Na sequência dos atos e fatos, após pedido de vista, vieram os autos a este Magistrado de Contas para melhor se inteirar dos termos
do voto proferido pelo Eminente Conselheiro Relator, a fim de formar convicção, com vistas à deliberação do Plenário deste Egrégio
Tribunal de Contas.
É o sucinto relatório.
VOTODEVISTA
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, através do Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, manifestou-se
através da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 7736/2013, verbis:
[...]
3.3 Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 79,
inciso III, da Res. TC nº 182/02, conclui-se opinando por:
3.3.1 Acolher as razões de justificativas excluindo a responsabilidade do Sr. Anselmo Tozi quanto aos itens 2.5.2, 2.10.2, 2.19.1
(ausência de desconto relativo ao ICMS), 2.19.3, 2.24.3,
2.26.4, 2.27.1, 2.28.4, 2.28.14, 2.30.2, 2.30.3, 2.30.4, 2.54 e 2.56
desta Instrução Técnica Conclusiva;
3.3.2 Acolher as razões de justificativas excluindo a responsabilidade da empresa contratada Exfarma Ltda.- EPP quanto ao item
2.19.1 desta Instrução Técnica Conclusiva;
3.3.3 Acolher as razões de justificativas excluindo a responsabilidade da empresa contratada Biosintética Farmacêutica Ltda. quanto ao item 2.19.3 desta Instrução Técnica Conclusiva;
3.3.5 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pela empresa contratada Geraldo A. Mendes Onconew Comércio e
Representações quanto ao item 3.2.43 desta Instrução, sugerindo a aplicação de multa à mesma com amparo no artigo 62 e
na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº
32/93;
3.3.6 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas e julgar
irregulares as contas da empresa contratada Buteri Comércio
e Representações Ltda pelo cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário disposto no item 3.2.44 condenando-a solidariamente ao Sr. Anselmo Tozi ao ressarcimento no
valor de R$ 1.313.704,70 (776.513 VRTE’s), com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar nº
621/2012, sugerindo a aplicação de multa à mesma com amparo
no artigo 62 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar
Estadual nº 32/93;
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3.3.7 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas e julgar
irregulares as contas da empresa contratada Prohosp Distribuidora de Medicamentos Ltda. pelo cometimento de infração
que causou dano injustificado ao erário disposto no item 3.2.44
condenando-a solidariamente ao Sr. Anselmo Tozi ao ressarcimento no valor de R$ 10.066,50 (5.950,17 VRTE’s), com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar nº 621/2012, sugerindo a aplicação de multa à mesma
com amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 32/93;
3.3.8 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as
contas do Sr. Anselmo Tozi – Secretário de Estadual de Saúde
e Gestor do Fundo Estadual de Saúde no exercício de 2006 pela
prática de atos ilegais, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, presentificados
nos itens 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8,
3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15, 3.2.16,
3.2.17, 3.2.18, 3.2.19, 3.2.20, 3.2.21, 3.2.22, 3.2.23, 3.2.24,
3.2.25, 3.2.26, 3.2.27, 3.2.28, 3.2.29, 3.2.30, 3.2.31, 3.2.32,
3.2.33, 3.2.34, 3.2.35, 3.2.36, 3.2.37, 3.2.38, 3.2.39, 3.2.40,
3.2.41, 3.2.42, 3.2.46, 3.2.47, 3.2.48, 3.2.49, 3.2.50, 3.2.51,
3.2.52, 3.2.53, 3.2.54, 3.2.55, 3.2.56, 3.2.57, 3.2.58, 3.2.59,
3.2.60, 3.2.61, 3.2.62, 3.2.63, 3.2.64, 3.2.65, 3.2.66, 3.2.67,
3.2.68, 3.2.69, 3.2.70, 3.2.71, 3.2.72, 3.2.73, 3.2.74, 3.2.75,
3.2.76, 3.2.77, 3.2.78, 3.2.79, 3.2.80, 3.2.81, 3.2.82, 3.2.83,
3.2.84, 3.2.85, 3.2.86, 3.2.87, 3.2.88, 3.2.89, 3.2.90, 3.2.91,
3.2.92, 3.2.93, 3.2.94, 3.2.95, 3.2.96, 3.2.97 e 3.3.98, e
pelo cometimento das infrações que causaram dano injustificado
ao erário dispostas nos itens 3.2.44, 3.2.45, 3.2.46 e 3.2.67,
condenando-o ao ressarcimento do total de R$1.337.664,77
(790.675,47 VRTE’s), assim discriminado:
- solidariamente à empresa Buteri Comércio e Representações Ltda. ao ressarcimento no valor de R$ 1.313.704,70
(776.513 VRTE’s), com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e”
da Lei Complementar nº 621/2012 (item 3.2.43);
- solidariamente à empresa Prohosp Distribuidora de Medicamentos Ltda. ao ressarcimento no valor de R$ 10.066,50
(5.950,17 VRTE’s), com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e”
da Lei Complementar nº 621/2012 (item 3.2.43);
- individualmente ao ressarcimento no valor de R$ 5.298,70
(3.131,98 VRTE’s) com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e”
da Lei Complementar nº 621/2012 (item 3.2.44);
- individualmente ao ressarcimento no valor de R$ 439,87 (260
VRTE’s) com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei
Complementar nº 621/2012 (item 3.2.45);
- individualmente ao ressarcimento no valor R$ 8.155,00
(4.820,30 VRTE’s) com amparo no artigo 84, inciso III, alínea
“e” da Lei Complementar nº 621/2012 (item 3.2.66);
Sugere-se, ainda, a aplicação de multa ao Sr. Anselmo Tozi com
amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93.
3.3.11 julgar regulares as contas dos demais responsáveis
pelas unidades gestoras nos termos da Instrução Contábil
Conclusiva ICC nº 85/2012 (fls. 5125/5164), a qual concluiu
pela regularidade dos demonstrativos contábeis e financeiros das unidades hospitalares vinculadas ao Fundo Estadual
de Saúde no exercício de 2006, quais sejam:
Tabela
O douto representante do Parquet de Contas, por seu turno, nos
termos do Parecer, de fls. 5602/5641, se manifestou, nos seguintes
termos, litteris:
[...]
V – CONCLUSÃO
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja a prestação de contas em exame julgada IRREGULAR,
com fulcro no art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”, da Lei Complementar nº 621/2012;
2 – seja ANSELMO TOZI condenado a ressarcir ao erário estadual, INDIVIDUALMENTE, a importância de R$ 13.893,57 (treze mil,
oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos),
equivalentes a 8.212,28 VRTE’s (itens 2.20; 2.21 e 2.28.8 da ITC
nº 7736/2013), aplicando-lhe multa proporcional ao dano na forma
do art. 134 da LC nº 621/12;
3 – seja aplicada multa pecuniária a ANSELMO TOZI, na forma do
art. 135, II e III, da Lei Complementar nº 621/2012;
4 – sejam acolhidos os encaminhamentos propostos pelo Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC na ITC nº 7763/13,
observando, contudo, as considerações tecidas nesta manifestação
ministerial, a saber:
4.1 – sejam afastados os indicativos de irregularidade constantes
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dos itens 2.1.2; 2.11.1; 2.12.3; 2.13; 2.14.2; 2.15 e 2.24.4 da
ITC nº 7736/2013;
4.2 – seja determinado à Secretaria de Estado da Saúde que
adote às providências necessárias administrativas à apuração e
elisão de eventual dano decorrente das irregularidades constantes dos itens 2.25.5; 2.27.2; 2.28.5; 2.28.6; 2.28.7; 2.28.8;
2.28.12; 2.40 e, 2.44, “d” e “f” da ITC nº 7736/2013 e, se for
o caso, que instaure Tomada de Contas Especial;
4.3 – sejam afastados os indicativos de irregularidade constantes
dos itens 2.29.1 e 2.19.2 da ITC nº 7763/2013, determinandose, à Secretaria de Estado da Saúde, que instaure Tomada
de Contas Especial, com fundamento no art. 83 da Lei Complementar nº 621/2012, para que sejam verificados os valores pagos
a maior pela Administração Pública na aquisição de medicamentos
sem desoneração do ICMS referida nestes autos;
4.4 – seja afastado o indicativo de irregularidade constante do item
2.28.1 da ITC nº 7763/2013, haja vista a ocorrência da coisa julgada nos autos da Ação Civil Pública 2006.50.01.000995-2, que
declarou a legalidade do Convênio nº 46/2005, firmado entre SESA
e Santa Casa de Misericórdia para gerenciamento do SAMU;
O Eminente Relator dos autos proferiu Voto às fls. 5684/5875, nos
seguintes termos, verbis:
[...]
3 DISPOSITIVO
3.1 Em resumo, a análise dos fatos constantes destes autos, quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros da Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Saúde do Espírito Santo – FES no
exercício de 2006, sob responsabilidade do Senhor Anselmo Tozi
e das demais unidades hospitalares vinculadas, evidenciou que
quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros e cumprimento
aos limites legais e constitucionais relativos à despesa com pessoal e folha de pagamento, a Instrução Contábil Conclusiva ICC
nº 85/2012 (fls. 5125/5164) opinou pela regularidade das
contas.
3.1.1 Em que pese a Instrução Contábil Conclusiva ICC nº 85/2012
ter concluído também pela regularidade das contas sob o aspecto
técnico-contábil dos Hospitais Infantil Alzir Bernardino Alves (HIMABA), São Lucas (HSL) e Dório Silva (HDS), tendo em vista que
os atos de gestão praticados nestes hospitais no exercício de 2006
foram auditados pela mesma Equipe de Auditoria, tendo sido posteriormente desmembrados dos presentes processos, acolho sugestão da Instrução Técnica Conclusiva nº 7736/2013 nos
sentido de que sejam tais unidades hospitalares excluídas
da conclusão nos presentes autos e posteriormente analisadas nos processos pertinentes a cada uma delas (Processos
TC nº 524/2010, 522/2010 e 523/2010, respectivamente).
3.2 Com relação ao Processo TC nº 677/2007, apenso, que trata
do Relatório de Auditoria Ordinária RAO nº 57/2007, elaborado em
atendimento ao Plano de Auditoria nº 357/2007, levando em conta
as análises aqui procedidas e as motivações adotadas, VOTO:
3.2.1 Por julgar REGULARES as contas dos responsáveis pelas
unidades gestoras nos termos da Instrução Contábil Conclusiva
ICC nº 85/2012 (fls. 5125/5164), a qual concluiu pela regularidade
dos demonstrativos contábeis e financeiros das unidades hospitalares vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde, no exercício de 2006,
quais sejam:
Tabela
3.2.2 Discordando da área técnica e do MPC, pelo afastamento das seguintes irregularidades (considerando a mesma ordem
numérica da fundamentação da ITC nº 7736/2013 e deste voto):
2 6 2 - Ausência de contrato ou instrumento congênere – fl.
5705
Base Legal: Inobservância ao art. 62, § 4º da Lei nº 8.666/93
2 7 3 - Ausência de contrato ou instrumento congênere – fl.
5709
Base Legal: Arts. 60 parágrafo único e 62, §§1º e 2º da Lei nº
8.666/93
2 12 4 - Falha na liquidação da despesa – fl. 5722
Base Legal: Art. 63 da Lei nº 4.320/64.
3.2.3 Divergindo da Instrução Técnica Conclusiva nº 7736/2013
e acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas,
pelo afastamento das seguintes irregularidades (considerando
a mesma ordem numérica da fundamentação da ITC nº 7736/2013
e deste voto):
2.1.2 Parecer jurídico emitido indevidamente pela Procuradoria Jurídica do IESP
Base legal: Art. 132 da CF, art. 38, VI e parágrafo único da Lei nº
8.666/93 e art. 3º, inc. VII da LC nº 88/96.
2.11.1 Parecer jurídico emitido indevidamente pela Procuradoria Jurídica do IESP
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Base Legal: Art. 132 da Constituição Federal art. 38, VI e parágrafo
único da Lei nº 8.666/93
2.12.3 Parecer jurídico emitido indevidamente pela Procuradoria Jurídica do IESP
Base Legal: Art 132 da CF e art. 38, VI e parágrafo único da Lei nº
8.666/93
2.13 Parecer jurídico emitido indevidamente pela Procuradoria Jurídica do IESP
Base Legal: Art 132 da CF e art. 38 VI e parágrafo único da Lei nº
8.666/93.
2.14.2 Parecer jurídico emitido indevidamente pela Procuradoria Jurídica do IESP
Base Legal: Art 132 da CF e art. 38 VI e parágrafo único da Lei nº
8.666/93
2.15 Parecer jurídico emitido indevidamente pela Procuradoria Jurídica do IESP
Base Legal: Inobservância ao art 132 da CF e art. 38, VI e parágrafo único da Lei nº 8.666/93
2.19.1 Desconto referente à desoneração do ICMS no preço
dos medicamentos - Não houve destaque do ICMS na Nota
Fiscal e não foi concedido o desconto previsto no Convênio
CONFAZ nº 87/02.
Base Legal: Princípio da Economicidade, Convênio CONFAZ nº
87/02 c/c art. 5º, inciso XXVI, letra “C” do Decreto nº 1090-R/02 e
ao art. 11 da Lei nº 5.172/66.
2.19.2 Houve desconto do ICMS na nota fiscal, mas o mesmo
não foi sobre o preço máximo de fábrica.
2.28.1 Contratação de entidade privada sem fins lucrativos
para gerenciamento e operacionalização do SAMU, sem a
devida demonstração da inviabilidade de operacionalização
pela própria gestão do SUS em conflito com a legislação e
as demais normas vigentes no âmbito do Sistema Único de
Saúde – SUS.
Base Legal: Art. 199, §1º da CF/88; art. 4º, § 2º e art. 24, caput e
parágrafo único da Lei nº 8.080/90; art. 3º, § 9º e 10º da Portaria
nº 1.864/GM.
3.2.4 Acompanhando a Instrução Técnica Conclusiva nº 7736/2013
e o parecer do Ministério Público de Contas, pelo afastamento das
seguintes irregularidades (considerando a mesma ordem numérica da fundamentação da ITC nº 7736/2013 e deste voto):
2.5.2 Ausência de Termo de Concessão ou Permissão de Uso
Base legal: Arts. 10, 95 e parágrafo único do art. 99 do Decreto nº
1.110-R de 12/12/02
2.10.2 Parecer jurídico emitido indevidamente pela Procuradoria Jurídica do IESP
Base Legal: Art. 132 da CF e art. 38, VI e parágrafo único da Lei
nº 8.666/93.
2.19.3 Não houve destaque do ICMS na Nota Fiscal e os preços unitários dos produtos foram majorados para simular
um desconto compatível com o previsto no Convênio CONFAZ 87/02.
2.24.1 Divergência entre os Relatórios de Saída de medicamentos do Almoxarifado Central (SPCE) da SESA e o Relatório de Entrada dos mesmos no CRE Vitória.
Base Legal: Art. 12 do Decreto nº 4.258-N, de 14/04/98.
2.24.3 Ausência de conclusão do Processo AdministrativoDisciplinar
Base Legal: Princípio da Eficiência e arts. 254, 258 e 259 da Lei
Complementar nº 46/94
2.26.4 Descumprimento de cláusulas contratuais.
Base Legal: Art. 66 da Lei nº 8.666/93 e Princípio da Razoabilidade
e da Economicidade
2.27.1 Ausência de informação e/ou confirmação sobre a localização de postos de vigilância – Não atendimento da solicitação de auditoria.
Base Legal: Art. 140, III, da Resolução TC nº 182/02 (Regimento
Interno)
2.28.4 Ausência de convênios com os municípios.
Base Legal: Cláusula sexta do Convênio nº 46/05
2.28.9 Ausência de termo de cessão de bens permanentes
Base Legal: Art. 85 do Decreto nº 1.110/02.
2.28.10 Falha no controle de bens permanentes
Base Legal: Artigo 19 do Decreto nº 1.110/02
2.28.11 Utilização de bens permanentes adquiridos para o
Projeto SAMU pelo Hospital da Santa Casa
Base Legal: Art. 9º, III, da Portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/2006.
2.28.14 Ausência de comprovação da justificativa dos custos
apresentados
Base Legal: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
2.30.2 Contratação após o prazo de vigência da Ata de Re-
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gistro de Preços
Base Legal: Art. 15, § 3º, III, da Lei nº 8.666/9 e art. 9 do Decreto
nº 1.336-R/04
2.30.3 Inobservância aos princípios da legalidade, da isonomia, da vinculação ao edital, da moralidade e da publicidade.
Base Legal: art. 37 da CF/88 e art. 3º da Lei nº 8.666/93.
2.30.4 Prejuízo na aquisição de computadores
Base Legal: Principio da Economicidade – art. 37 da CF/88 e ao art.
10, § 2º do Decreto nº 1.336-R/04.
2.54 Processo nº 33630569 - Convênio nº 167/06
Secretaria de Estado da Saúde e Município de Conceição da Barra
Objeto: repasse de recursos para construção de pista para caminhadas e módulos de orientação ao exercício.
Violação à exigência de gasto mínimo com saúde
Base legal: Art. 77, II do ADCT c/c art. 34, VII, e, da CF.
2.56 Contratação de Organização Social para gestão de hospital da rede pública estadual - Processo nº 34161856
Ausência de documentos que comprovem a realização da fase de
qualificação das entidades interessadas;
Base legal: Art. 1º, 2º e 3º do Decreto Estadual nº 1645-R/06.
Ausência de projeto básico com todas as informações técnicas exigidas na lei e em regulamentos;
Base legal: Art. 7º, § 2º, I da Lei nº 8.666/93.
Ausência de especificações técnicas do projeto e plantas físicas;
Base legal: Art. 20 e 21 do Decreto Estadual nº 1645-R/06.
Ausência de orçamento detalhado em planilhas que expressem os
custos unitários dos valores tomados como referência para estimar
o gasto total da unidade hospitalar, incluindo o custo com aquisição de mobiliário, aparelhagem médica, medicamentos e demais
insumos;
Base legal: Incisos I e II do § 2º do art. 7º c/c o 116 da Lei nº
8.666/93.
Ausência de indicação dos critérios para seleção das entidades, com
disposições claras e parâmetros objetivos;
Base legal: Inciso VII do art. 40 da lei nº 8.666/93 e inciso III do
art. 21 do Decreto Estadual nº 1645-R/06.
Ausência de definição formal do gestor do projeto e do possível
contrato;
Base legal: Art. 67 da Lei nº 8.666/93.
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade;
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei Lei nº 8.666/93.
3.2.5 De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva nº 7736/2013
e parecer do Ministério Público de Contas, pela manutenção parcial das seguintes irregularidades (considerando a mesma ordem numérica da fundamentação da ITC nº 7736/2013 e deste
voto):
2.31 Processo 31749615 - Convênio nº 89/2005
SESA e Acacci - Associação Capixaba Contra o Câncer
Doação de bem imóvel sem autorização legislativa
Base legal: art. 17, I da lei nº 8.666/03.
Celebração de convênio sem prévio exame e sem a aprovação da
área jurídica da administração
Base legal: art. 38, parágrafo único, da lei nº 8.666/93.
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada
Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei nº
8.666/93
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: art. 116, § 1º da lei nº 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE.
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: art. 116, § 1º, II da lei nº 8.666/93.
Liberação de recursos antes da vigência do convênio
Base legal: art. 7º do Decreto estadual nº 1.242-R/03.
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei nº 4.320/64;
do artigo 29, II da LC estadual nº 317/05, do artigo 17 da LC estadual nº 348/05 e do Inciso I do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93.
Pela exclusão da irregularidade da alínea “a”.
2.32 Processo nº 35424494 - Convênio nº 231/06
SESA e Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense
Doação de bem imóvel sem autorização legislativa
Base legal: Art. 17, I da lei nº 8.666/03;
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada
Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c art. 116 da lei
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nº 8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: art. 116, § 1º da lei nº 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei nº 8.666/93;
Liberação de recursos antes da vigência do convênio
Base legal: Art. 7º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei nº 4.320/64;
do artigo 29, II da LC estadual nº 317/05, do artigo 17 da LC estadual nº 348/05 e do inciso I do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93.
Pela exclusão das irregularidades constantes das alíneas “a”
e “f”.
2.33 Processo nº 35424605 - Convênio nº 232/06
SESA - Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense.
Doação de bem imóvel sem autorização legislativa
Base legal: art. 17, I da lei nº 8.666/03;
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada
Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei nº
8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: art. 116, § 1º da lei nº 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei nº 8.666/93;
Liberação de recursos antes da vigência do convênio
Base legal: Art. 7º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e inciso III do § 2º do artigo 63, da lei nº
4.320/64; artigo 29, II da LC estadual nº 317/05; artigo 17 da LC
estadual nº 348/05 e inciso I do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93.
Pela exclusão da irregularidade da alínea “a”.
2.34 Processo nº 32734212 - Convênio nº 15/2006
Secretaria de Estado da Saúde - Município de Colatina (Fundação
Social Rural de Colatina, orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia pleiteada.
Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei nº
8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA.
Base legal: art. 116, § 1º da lei nº 8.666/03 e art. 2º do Decreto
Estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: § 2º do artigo 45 da CE;
Identificação imprecisa do objeto a ser executado
Base legal: art. 116, § 1º, I da lei nº 8.666/93 e art. 2º, I do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei nº 4.320/64;
do artigo 29, II da LC estadual 317/05, do artigo 17 da LC estadual
nº 348/05 e do Inciso I do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93.
Pela exclusão das irregularidades constantes das alíneas
“c”, “d”, “e”.
2.36 Processo nº 33585830 - Convênio nº 104/2006
Secretaria de Estado de Saúde e Município de São Mateus
Objeto: repasse para construção de unidade de saúde
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada Base legal: Incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da
lei nº 8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: Art. 116, § 1º da lei nº 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei nº 8.666/93;
Liberação de parcela de recursos em desconformidade com o plano
de aplicação
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Base legal: Art. 6º do decreto estadual nº 1.242-R/03 e do § 3º do
art. 116 da lei nº 8.666/93.
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei nº 4.320/64;
artigo 29, II da LC estadual nº 317/05; artigo 17 da LC estadual nº
348/05 e inciso I do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93.
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras
Base legal: Incisos I e II do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93.
Indícios de improbidade, por conta de repasses de recursos para
construção de obra que o gestor, comprovadamente, sabia sequer
ter sido iniciada.
Base legal: Violação do princípio da legalidade, que pode caracterizar o tipo previsto no art. 11 da lei nº 8.429 de 1992;
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município do ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da lei nº 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
mantenedora do Hospital e Maternidade São José).
Ausência de Pela exclusão das irregularidades constantes dos
itens “c” e “d”.
2.45 Processo nº 31946585 - Convênio nº 126/05
Secretaria de Estado da Saúde e Município de Aracruz
Objeto: repasse para construção de unidade sanitária do Distrito
de Jacupemba
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada;
Base legal: Incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei nº
8.666/93.
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA;
Base legal: Art. 116, § 1º da lei nº 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03.
Falta de motivação no ato de liberação do pleito;
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE.
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade;
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei nº 8.666/93.
Celebração de convênio sem prévio exame e sem a aprovação da
área jurídica da administração;
Base legal: Art. 38, parágrafo único, da lei nº 8.666/93.
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação da
despesa;
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei nº 4.320/64; do
artigo 29, II da LC estadual nº 317/05, do artigo 17 da LC estadual
nº 348/05 e do Inciso I do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93.
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras;
Base legal: Incisos I e II do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município - ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 12 da lei nº 8.666/03;
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
Violação à exigência de gasto mínimo com a saúde;
Base legal: Art. 77, II do ADCT c/c art. 34, VII, e, da CF.
Pelo afastamento da irregularidade constante da alínea “i”.
3.2.6 De acordo com a Instrução Técnica Conclusiva nº 7736/2013
e parecer do Ministério Público de Contas, pela manutenção das
seguintes irregularidades (considerando a mesma ordem numérica da fundamentação da ITC nº 7736/2013 e deste voto):
2.1.1 Ausência de clareza do objeto
Base legal: § 1º do art. 54 e inc. I do art. 55 da Lei nº 8.666/93
2.1.3 Despesas com o Hospital da Polícia Militar (HPM) – Utilização inadequada de programa de trabalho
Base legal: Inobservância ao art. 75, inc. III da Lei nº 4.320/64
2.2.1 Ausência de licitação, de instrumento contratual e de
controle
Base legal: Inobservância ao art. 37, inciso XXI da CF e aos arts.
2º, 3º e 60 parágrafo único da Lei nº 8.666/93.
2.2.2 Pagamentos a título de indenização
Base legal: Arts. 88 e 89 da Lei nº 4320/64, Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001 e Princípio da Evidenciação
2.2.3 Ausência de parecer jurídico
Base legal: Art 132 da CF e art. 38, VI e parágrafo único da Lei nº
8666/93.
2.2.4 Ausência de indicação dos recursos orçamentários
Base legal: Art. 7º, § 2º, inciso III, art. 14 e art. 38 da Lei nº
8666/93.
2.2.5 Empenho Posterior
Base legal: Art. 60 da Lei nº 4320/64
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2.2.6 Ausência de clareza e transparência na publicidade do
processo
Base legal: Princípio da Publicidade expresso no art. 37 da CF e art.
3º da Lei nº 8.666/93
2.2.7 Não observância do parecer jurídico
Base legal: Parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8666/93
2.2.8 Ausência de informação e controle sobre os equipamentos
Base legal: Art.t. 19 do Decreto nº 1.110- R/02
2.2.9 Ausência de abertura de Processo Administrativo-Disciplinar
Base legal: Art. 247 da Lei Complementar nº 46/94
2.2.10 Locação de equipamento médico
Base Legal: Princípio da economicidade
2.3 Pagamento de despesa efetuado em UG diferente da UG
do licitante
Base legal: Lei Orçamentária Anual (LOA-2006) nº 8.266, de
31.01.06.
2.4 Ausência de Termo de Concessão ou Permissão de Uso
Base legal: Arts. 10, 95 e parágrafo único do art. 99 do Decreto
1.110-R de 12/12/02
2.5.1 Despesas com o Hospital da Polícia Militar (HPM) - Utilização inadequada de programa de trabalho
Base legal: Inobservância ao art. 75, III da Lei nº 4.320/64
2.6.1 Ausência de indicação dos recursos orçamentários
Base Legal: Inobservância ao art. 14 da Lei nº 8666/93
2.6.3 Ausência de planejamento e de licitação
Base Legal: Art. 15, § 7º, II e art. 2º da Lei nº 8.666/93.
2.7.1 Ausência de indicação dos recursos orçamentários
Base Legal: Inobservância ao art. 14 da Lei nº 8666/93
2.7.2 Ausência de planejamento e de licitação
Base Legal: Arts. 15, § 7º, II e 2º da Lei nº 8.666/93
2.8 Ausência de Termo de Concessão ou Permissão de Uso
Base Legal: Arts. 10, 95 e parágrafo único art. 99 do Decreto
1.110-R de 12/12/02
2.9 Ausência de licitação
Base Legal: Art. 2º da Lei nº 8.666/93 e art. 37, XXI CF.
2.10.1 Ausência de licitação
Base Legal: Inobservância ao art. 2º da Lei nº 8.666/93
2.11.2 Ausência de Controle do Almoxarifado de Medicamentos
Base Legal: Arts. 10 e 12 do Decreto nº 4.258/98
2.12.1 Ausência de licitação
Base Legal: Art. 2º da Lei nº 8.666/93
2.12.2 Comprovante de exclusividade emitido por órgão não
competente
Base Legal: Art. 25, inc. I da Lei nº 8.666/93
2.14.1 Empenho posterior
Base Legal: Art. 60 da Lei nº 4320/64
2.16.1 Ausência de publicação do resumo da Autorização de
Fornecimento de aquisição efetuada através da Ata de Registro de Preços
Base Legal: Princípio da Publicidade, art. 37, caput da CF e ao parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 1.336-R/2004.
2.16.2 Ausência de pesquisa de preço
Base Legal: Parágrafos 1º e 3º, II do art. 15 da Lei nº 8.666/93
2.17 Ajustes de forma indevida no sistema informatizado
Base Legal: Decreto nº 4.258/98.
2.18.1 Ausência de licitação
Base Legal: Art. 2º da Lei nº 8.666/93
2.18.2 Ausência de abertura de Processo AdministrativoDisciplinar
Base Legal: Art. 247 da Lei Complementar nº 46/94
2.20 Pagamento da Gratificação da CPL a membro em férias
Base Legal: Arts. 2º, 4º §1º do Decreto nº 1396-R/04
2.21 Pagamento da Gratificação da CPL a servidor que não
exerce função de membro de CPL
Base Legal: caput e § 1º do art. 6º do Decreto nº 1396-R/04
2.22 Ausência de abertura de Sindicância
Base Legal: Art. 247 da Lei Complementar nº 46/94
2.23 Ajustes de forma indevida no sistema informatizado
Base Legal: Arts 12 e 17 e Procedimentos 1, 3, 7 e 8 do Decreto
nº 4.258/98
2.24.2 Ausência de procuração, recibos e autorização de
procedimentos de alto custo - APAC nos processos de dispensação de medicamentos
Base Legal: Art. 8º, incisos VI, VII e IX da Portaria nº 036-R/05
2.24.4 Contratação temporária indevida
Base Legal: Inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal
2.24.5 Ausência de Coordenação do CRE por profissional far-
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macêutico
Base Legal: Art. 6º da Portaria nº 036-R
2.25.1 Contratação em desacordo com o previsto no edital
de licitação
Base Legal: Art. 41 da Lei nº 8.666/93
2.25.2 Ausência de controle individualizado de manutenção
dos veículos
Base Legal: Principio da Eficiência – art. 37, caput, CF/88
2.25.3 Descumprimento de cláusula contratual - Ausência de
aprovação prévia do orçamento pela contratante para a realização dos serviços
Base Legal: Art. 66 da Lei nº 8.666/93
2.25.4 Descumprimento de cláusula contratual - Ausência de
comprovação da devolução das peças substituídas
Base Legal: Art. 66 da Lei nº 8.666/93
2.25.5 Inobservância ao Princípio da Economicidade
Base legal: art. 37, caput, CF/88
2.26.1 Ausência de concurso público
Base Legal: art. 37 da Constituição Federal
2.26.2 Ausência do Plano de Carreira, Cargos e Salários
Base Legal: Art. 4º, inc. VI da Lei nº 8.142/90
2.26.3 Contabilização indevida das despesas com cooperativas médicas
Base Legal: Art. 18, §1, da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF
2.27.2 Ausência de pagamento, pagamentos a menor e a
maior, referentes aos fornecedores e aos tributos retidos
nas notas fiscais das empresas prestadoras de serviços de
vigilância
Base Legal: Arts. 62 a 64 da Lei nº 4.320/64; art. 31 da Lei nº
8.212/91; art. 30 da Lei nº 10.833/03 e art. 6º, § 2º, inciso II da
Lei nº 116/03
2.28.2 Ausência de concurso público e licitação
Base Legal: Art. 37, incisos II e XXI
2.28.3 Ausência de plano de aplicação dos recursos financeiros
Base Legal: Art. 116, inciso IV da Lei nº 8.666/93
2.28.5 Contratações por preços superiores aos praticados no
âmbito da SESA
Base Legal: Cláusula Terceira, II, “p”, do Convênio nº 46/05
2.28.6 Ausência de liquidação regular da despesa
Base Legal: Art. 63 da Lei nº 4.320/64
2.28.7 Inobservância ao Principio da Economicidade
Base Legal: Inobservância ao art. 37 da CF/88
2.28.8 Ausência de motivação
Base Legal: Art. 45, § 2º da Constituição Estadual
2.28.12 Pagamento indevido de taxa de administração
Base Legal: Art. 9º, I, da Portaria AGE/SEFAZ nº 01/2006
2.28.13 Falha na aplicação financeira de recursos do convênio
Base Legal: Art. 116, §4º da Lei nº 8.666/93 c/c art. 19, § 1º, incisos I e II da Portaria AGE/SEFAZ nº 01/06
2.28.15 Ausência de acompanhamento do convênio
Base Legal: Art. 67 da Lei nº 8.666/93
2.28.16 Ausência de pronunciamento do Ordenador de Despesa
Base Legal: Art. 34 da Portaria AGE/SEFAZ nº 01/2006
2.29.1 Subcontratação de empresa para prestação de serviços de implantação dos sistemas
Base Legal: Artigo 78, inciso VI da Lei nº 8.666/93 e cláusula 8.1,
alínea b do Contrato nº 1021/2005.
2.29.2 Falha no planejamento
Base Legal: Principio da Eficiência – art. 37 da CF/88
2.30.1 Ausência de Pareceres da PGE e da AGE
Base Legal:Art. 38 parágrafo único da lei nº 8.666/93.c/c art. 3º,
inciso VII da LC nº 88/96 e art. 4º, VII da LC nº 295/04
2.35 Processo nº 33292221- Convênio nº 089/2006
Secretaria de Estado da Saúde - Município de Santa Tereza
Objeto: Aquisição de UTI/SUS
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da
lei nº 8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: art. 116, § 1º da lei nº 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Identificação imprecisa do objeto a ser executado
Base legal: art. 116, § 1º, I da lei 8.666/93 e art. 2º, § 1º, I do
Decreto estadual nº 1.242-R/03;
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Não há um plano de aplicação dos recursos financeiros coerente
com as fases de execução do objeto do ajuste
Base legal: art. 116, § 1º, IV da lei nº 8.666/93.
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei nº 4.320/64;
artigo 29, II da LC Estadual nº 317/05; artigo 17 da LC Estadual nº
348/05 e inciso I do § 3º do art. 116 da Lei nº 8.666/93.
2.37 Processo nº 33868298 - Convênio nº 161/06
Secretaria de Estado da Saúde e Município de Nova Venécia
Objeto: Repasse para construção de unidade de pronto atendimento
Inadequação das planilhas de obras;
Base legal: Parágrafo único do art. 1º do Decreto estadual nº 1.460R/05 e do art. 1º da Resolução nº 180/02 do TCES.
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada
Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei nº
8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: art. 116, § 1º da lei nº 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: art. 116, § 1º, II da lei nº 8.666/93;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei nº 4.320/64; do
artigo 29, II da LC estadual nº 317/05, do artigo 17 da LC estadual
nº 348/05 e do inciso I do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93.
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras
Base legal: Incisos I e II do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93;
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município do ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da lei nº 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
2.38 Processo nº 33560072 - Convênio nº 176/06
Secretaria de Estado de Saúde e Município de Vila Velha
Objeto: Repasse para construção de unidade básica de saúde no
bairro Jardim Marilândia.
Ausência de decreto de desapropriação e planilha
Base legal: Art. 2º, X da Portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/06 e §1º desta portaria c/c art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município do ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da lei nº 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
2.39 Processo nº 33413673 - Convênio nº 114/06
Secretaria de Estado da Saúde e Município de Santa Tereza
Objeto: Repasse para construção da 2ª etapa da Unidade Saúde da
Sede do Município
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada
Base legal: Incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei nº
8.666/93;
b) Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho
proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: Art. 116, § 1º da lei nº 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
c) Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei nº 8.666/93;
d) Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei nº 4.320/64; do
artigo 29, II da LC estadual nº 317/05, do artigo 17 da LC estadual
nº 348/05 e do inciso I do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93.
e) Repasse da 2ª e última parcela dos recursos ajustados, em
14.11.06, para uma obra que, até o final de outubro do mesmo
ano, sequer tinha seu processo licitatório concluído.
Base legal: Incisos I do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93;
f) Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente
do município do ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da lei nº 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
2.40 Processo nº 33542481 - Convênio nº 132/06

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

Página 58
Secretaria de Estado da Saúde e Município de Marataízes
Objeto: repasse para construção de unidade de saúde
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada
Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei nº
8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: Art. 116, § 1º da lei nº 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei nº 8.666/93;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei nº 4.320/64;
artigo 29, II da LC estadual nº 317/05, artigo 17 da LC estadual nº
348/05 e inciso I do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93).
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras
Base legal: Incisos I e II do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93.
Preços superiores aos de mercado
Base legal: Art. 43, IV da lei nº 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município - ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 12 da lei nº 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
2.41 Processo nº 33585970 - Convênio nº 120/06
Secretaria de Estado da Saúde - Município de Sooretama
Objeto: repasse para construção de unidade de saúde
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: Art. 116, § 1º da lei nº 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo nº 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei nº 8.666/93;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei nº 4.320/64; do
artigo 29, II da LC estadual nº 317/05, do artigo 17 da LC estadual
nº 348/05 e do inciso I do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93.
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras
Base legal: Incisos I e II do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município - ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 12 da lei nº 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
2.42 Processo nº 33584389 - Convênio nº 130/06
Secretaria de Estado de Saúde e Município de Fundão
Objeto: Repasse para construção de unidade básica de saúde no
distrito de Timbuí.
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: Art. 116, § 1º da lei nº 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito, visto que a obra
não estava na lista aprovada pela Comissão instituída pela portaria
076-S de 27.04.06
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo nº 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei nº 8.666/93;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, lei nº 4.320/64; artigo
29, II da LC estadual nº 317/05, artigo 17 da LC estadual nº 348/05
e inciso I do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93.
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras
Base legal: Incisos I e II do §3º do art. 116 da lei nº 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município - ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 12 da lei nº 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
2.43 Processo nº 33580707 - Convênio nº 112/06
Secretaria de Estado da Saúde e Município de Guarapari
Objeto: repasse de recursos para construção de unidade saúde no
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bairro São Gabriel
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: Art. 116, § 1º da lei nº 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei nº 8.666/93;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei nº 4.320/64;
artigo 29, II da LC estadual nº 317/05; artigo 17 da LC estadual nº
348/05 e inciso I do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município - ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 12 da lei nº 8.666/03
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras
Base legal: Incisos I e II do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93.
2.44 Processo nº 33909580 - Convênio nº 166/06
Secretaria de Estado da Saúde - Município de Alegre
Objeto: Repasse de recursos para ampliação do “Hospital Casa de
Caridade São José”, com construção de um Pronto Socorro com
Centro Cirúrgico e Sala de Esterilização.
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA;
Base legal: Art. 116, § 1º da lei nº 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito, visto que a obra
não estava na lista aprovada pela Comissão instituída pela portaria
076-S de 27.04.06;
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE.
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade;
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei nº 8.666/93.
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação da
despesa Base legal: Art. 62 e inciso III do § 2º do artigo 63, da lei nº
4.320/64; artigo 29, II da LC estadual nº 317/05; artigo 17 da LC
estadual nº 348/05 e Inciso I do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município - ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 12 da lei nº 8.666/03;
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
Possibilidade de caracterização de desvio de finalidade, eis que a
decisão que liberou o terreno para a construção deu-se em sede de
ação de desapropriação por utilidade pública, iniciada pelo decreto
municipal nº 6.440/2005, por meio do qual o chefe do executivo
municipal fez chegar à autoridade judicial a informação de
que o imóvel objeto da desapropriação se destinava à construção de uma unidade de saúde e emergência, com localização anexa ao Hospital “Casa de Caridade São José”, fato que,
em princípio, impede que o imóvel seja destinado a integrar
as instalações de um hospital pertencente a uma entidade
privada;
Base legal: Art. 116, § 3º, II da lei nº 8.666/93.
2.46 Processo nº 32671881 - Convênio nº 07/06
Secretaria de Estado da Saúde - Associação Feminina de Educação
e Combate ao Câncer – AFECC
Objeto: Repasse de recursos para aquisição de materiais hospitalares e medicamentos.
2.47 Processo nº 32708033 - Convênio nº 011/06
Secretaria de Estado da Saúde e Associação Beneficente Pró Matre
de Vitória
Objeto: repasse de recursos para aquisição de materiais, equipamentos e insumos para lavanderia.
2.48 Processo nº 32707444 - Convênio nº 010/06
Secretaria de Estado da Saúde e Associação Evangélica Beneficente
Espírito Santense – AEBES
Objeto: repasse de recursos para custear despesas com gêneros
alimentícios, insumos para lavanderia, água, luz, telefone e manutenção de equipamentos.
2.49 Processo nº 34388494 - Convênio nº 201/06
Secretaria de Estado da Saúde versus Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.
Objeto: Repasse para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares
2.50 Processo nº 34375686 - Convênio nº 200/06
Secretaria de Estado da Saúde e Santa Casa de Misericórdia de
Cachoeiro de Itapemirim
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Objeto: repasse de recursos para aquisição de medicamentos e materiais
2.51 Processo nº 33411778 - Convênio nº 057/06
Fundação Manoel dos Passos Barros versus Secretaria de Estado
da Saúde
Objeto: repasse para aquisição de equipamentos e pagamento de
água, luz e telefone
Obs. Repasse associado a emendas parlamentares (nº 587, 664,
665 e 682).
2.52 Processo nº 35870125 - Convênio nº 249/06
Secretaria de Estado da Saúde e Associação Feminina de Educação
e Combate ao Câncer – AFECC/ Hospital Santa Rita
Objeto: Repasse para aquisição de material de consumo, medicamentos, dietas enterais e parenterais, contrastes radiológicos e materiais médicos-hospitalares.
2.53 Processo nº 32735693 - Convênio nº 008/06
Secretaria de Estado da Saúde e Associação Beneficente dos Ferroviários da Estrada de Ferro Vitória Minas
Objeto: Repasse de recursos financeiros para a aquisição de material, médico hospitalar e medicamentos.
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: Art. 116, § 1º da lei n] 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei nº 8.666/93;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei nº 4.320/64;
artigo 29, II da LC estadual nº 317/05; artigo 17 da LC estadual nº
348/05 e inciso I do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93.
2.55 Processo nº 34074252 - Plano de atendimento à população prisional
Termo de Parceria: Instituto de Desenvolvimento Sustentável de
Ações Práticas e Procedimentos na Área de Saúde – Instituto Solidário.
Ausência de procedimento de chamamento e de seleção da entidade, segundo critérios objetivos e impessoais, bem como inexistência de justificativa do preço ajustado embora tais requisitos tenham
sido objeto de expressa recomendação da PGE;
Base legal: Artigos 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.645-R/06;
art. 26, parágrafo único, incisos II e III, da lei 8.666/93, c/c parágrafo único do art. 24 da lei nº 8.080/90 e o art. 37 da CF.
Ausência de acompanhamento e fiscalização dos objetivos e metas previstos no Termo de Parceria, pelos setores especializados da
SESA e pelo Conselho Estadual de Saúde;
Base legal: Art. 11 da lei nº 9.790/99.
Inexistência de avaliação dos resultados do Termo de Parceira, a ser
feita por uma comissão composta por técnicos dos órgãos envolvidos e do parceiro;
Base legal: § 1º do art. 11 da lei nº 9.790/99.
Ausência de relatório conclusivo sobre a avaliação do cumprimento
ou não dos objetivos e metas da parceria;
Base legal: § 2º do art. 11 da lei nº 9.790/99.
Ausência de participação de entidades ou pessoas que constituam o
controle social exigido em lei;
Base legal: § 3º do art. 11 da lei nº 9.790/99;
3.2.7 Por julgar IRREGULARES as contas do Senhor Anselmo Tozi
– Secretário de Estadual de Saúde e Gestor do Fundo Estadual de
Saúde no exercício de 2006 pela prática de atos ilegais, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar nº 621/2012, constantes dos itens elencados nos subitens
3.2.5 e 3.2.6 da conclusão deste voto.
3.2.7 Pela aplicação de multa ao Senhor Anselmo Tozi, no valor
correspondente a 5.000 (cinco mil) VRTE com amparo no artigo
62 e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual
nº 32/93.
3.2.9 Divergindo da ITC nº 7736/2013, que opinou pela formação
de autos apartados e acolhendo proposição do Ministério Público de
Contas, por que se expeça DETERMINAÇÃO ao atual Secretário
de Estado da Saúde para que instaure procedimento administrativo
para apuração e elisão de eventual dano ao erário, no exercício de
2006 e, se for o caso, que instaure Tomada de Contas Especial, em
relação aos subitens abaixo relacionados, deste voto:
2.19.1 Desconto referente à desoneração do ICMS no preço
dos medicamentos - Não houve destaque do ICMS na Nota
Fiscal e não foi concedido o desconto previsto no Convênio
CONFAZ nº 87/02.
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Base Legal: Princípio da Economicidade, Convênio CONFAZ nº
87/02 c/c art. 5º, inciso XXVI, letra “C” do Decreto nº 1090-R/02 e
ao art. 11 da Lei nº 5.172/66.
2.19.2 Houve desconto do ICMS na nota fiscal, mas o mesmo
não foi sobre o preço máximo de fábrica
2.25.5 Inobservância ao Princípio da Economicidade
Base legal: art. 37, caput, CF/88
2.27.2 Ausência de pagamento, pagamentos a menor e a
maior, referentes aos fornecedores e aos tributos retidos
nas notas fiscais das empresas prestadoras de serviços de
vigilância
Base Legal: Arts. 62 a 64 da Lei nº 4.320/64; art. 31 da Lei nº
8.212/91; art. 30 da Lei nº 10.833/03 e art. 6º, § 2º, inciso II da
Lei nº 116/03
2.28.5 Contratações por preços superiores aos praticados no
âmbito da SESA
Base Legal: Cláusula Terceira, II, “p”, do Convênio nº 46/05
2.28.6 Ausência de liquidação regular da despesa
Base Legal: Art. 63 da Lei nº 4.320/64
2.28.7 Inobservância ao Principio da Economicidade
Base Legal: Inobservância ao art. 37 da CF/88
2.28.8 Ausência de motivação
Base Legal: Art. 45, § 2º da Constituição Estadual
2.28.12 Pagamento indevido de taxa de administração
Base Legal: Art. 9º, I, da Portaria AGE/SEFAZ nº 01/2006
2.40 Processo nº 33542481 - Convênio nº 132/06
Secretaria de Estado da Saúde e Município de Marataízes
Objeto: repasse para construção de unidade de saúde
Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e quantia
pleiteada
Base legal: incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei nº
8.666/93;
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA
Base legal: Art. 116, § 1º da lei nº 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE;
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei nº 8.666/93;
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa
Base legal: Art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei nº 4.320/64;
artigo 29, II da LC estadual nº 317/05, artigo 17 da LC estadual nº
348/05 e inciso I do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93).
Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras;
Base legal: Incisos I e II do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93.
Preços superiores aos de mercado;
Base legal: Art. 43, IV da lei nº 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente
do município;
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
2.44 Processo nº 33909580 - Convênio nº 166/06
Secretaria de Estado da Saúde - Município de Alegre
Objeto: Repasse de recursos para ampliação do “Hospital Casa de
Caridade São José”, com construção de um Pronto Socorro com
Centro Cirúrgico e Sala de Esterilização.
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA;
Base legal: Art. 116, § 1º da lei nº 8.666/03 e art. 2º do Decreto
estadual nº 1.242-R/03;
Falta de motivação no ato de liberação do pleito, visto que a obra
não estava na lista aprovada pela Comissão instituída pela portaria
076-S de 27.04.06;
Base legal: Art. 93, X da CF e § 2º do artigo 45 da CE.
Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade;
Base legal: Art. 116, § 1º, II da lei nº 8.666/93.
Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação da
despesa;
Base legal: Art. 62 e inciso III do § 2º do artigo 63, da lei nº
4.320/64; artigo 29, II da LC estadual 317/05; artigo 17 da LC estadual nº 348/05 e Inciso I do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93.
Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do
município - ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 12 da lei nº 8.666/03;
Base legal: Art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º e 3º da portaria AGE/
SEFAZ nº 01-R/2006.
Possibilidade de caracterização de desvio de finalidade, eis que a
decisão que liberou o terreno para a construção deu-se em sede de
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ação de desapropriação por utilidade pública, iniciada pelo decreto
municipal nº 6.440/2005, por meio do qual o chefe do executivo
municipal informou de que o imóvel se destinava à construção
de uma unidade de saúde e emergência, com localização anexa
ao Hospital “Casa de Caridade São José”, fato que, em princípio,
impede que o imóvel seja destinado a integrar as instalações
de um hospital pertencente a uma entidade privada;
Base legal: Art. 116, § 3º, II da lei nº 8.666/93.
Quanto aos indicativos de irregularidades afastados pelo Relator
dos autos, tratados nos itens 3.2.2, em divergência com a área
técnica e com o Parquet de Contas; 3.2.3, em consonância com o
Parquet de Contas e em divergência com a área técnica, e, 3.2.4,
em consonância com a área técnica e com o Parquet de Contas,
entendo que a análise procedida mostra-se adequada, razão pela
qual adoto o mesmo entendimento e afasto as referidas irregularidades.
No tocante ao item 3.1.1 do Voto do Eminente Relator dos autos, adoto o mesmo entendimento de que as contas dos Hospitais: Infantil Alzir Bernardino Alves (HIMABA), São Lucas
e Dório Silva, devem ser julgados nos Processos TC nº 524/2010,
522/2010 e 523/2010, respectivamente, relativos às auditorias
pertinentes a 2006 e desmembrados dos presentes autos, razão
pela qual, excluo os referidos hospitais do julgamento dos autos,
a despeito da declaração de regularidade das contas sob o aspecto
técnico contábil, nos termos da Instrução Contábil Conclusiva – ICC
nº 85/2012, acolhendo a sugestão da Instrução Técnica Conclusiva
- ITC nº 7736/2013.
Relativamente ao item 3.2.1 do Voto do Eminente Relator dos autos, adoto o mesmo entendimento, e, em consonância com a
área técnica, nos termos da Instrução Contábil Conclusiva - ITC nº
85/2012, considero regulares as Contas das Unidades Gestoras
elencadas.
Passo, portanto, à análise dos indicativos de irregularidades tratados no Voto do Eminente Relator, sob o item 3.2.5 que fora parcialmente mantidos, e item 3.2.6, mantidos integralmente pelo
Eminente Relator, em consonância com a área técnica e com o Parquet de Contas, levando em conta a documentação constante dos
autos, as razões de defesa, bem como a legislação e jurisprudência
aplicáveis, a saber:
1) REFERENTE AOS ITENS 2.31; 2.32; 2.33; 2.34; 2.36 e 2.45
DA ITC Nº 7736/2013, (ANALISADOS NO ITEM 3.2.5 DO
VOTO DO EMINENTE RELATOR E MANTIDAS PARCIALMENTE).
1.1) DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL A ENTIDADE PRIVADA SEM
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA – CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
SEM PRÉVIO EXAME E SEM APROVAÇÃO DA ÁREA JURÍDICA
DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO E PLANILHAS QUE JUSTIFIQUEM OS PREÇOS E A QUANTIA PLEITEADA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO PRÉVIA DO
PLANO DE TRABALHO PROPOSTO, PELAS ÁREAS TÉCNICAS
DA SESA – FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ATO DE LIBERAÇÃO DO
PLEITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE METAS A SEREM CUMPRIDAS PELA ENTIDADE – LIBERAÇÃO DE RECURSOS ANTES
DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO – LIBERAÇÃO DE RECURSOS
SEM CUMPRIMENTO DAS FASES DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. (ITEM Nº 2.31 DA ITC Nº 7736/2013).
As irregularidades constantes deste item se referem ao Processo
nº 31749615, convênio nº 89/2015, cujo objeto é a Conclusão
das obras do Núcleo de Apoio da ACACCI, tendo por convenentes a
SESA e a ACACCI – Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil,
no valor ajustado de R$ 899.992,27.
Indicam as subscritoras da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
7736/2013, que houve:
a) doação de bem imóvel a entidade privada sem autorização legislativa – Art. 17, inciso I da Lei nº 8.666/93;
b) celebração de convênio sem prévio exame e sem aprovação da área jurídica da Administração – Art. 38, Parágrafo
Único, da Lei nº 8.666/93;
c) Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem os
preços e a quantia pleiteada – Art. 7º, § 2º, incisos I e II c/c
Art. 116, ambos da Lei nº 8.666/93;
d) Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA – Art. 116, § 1º, da
Lei nº 8.666/93 e Art. 2º do Decreto 1.242-R/2003;
e) Falta de motivação no ato de liberação do pleito – Art. 93,
inciso X, da Constituição Federal, e § 2º do Art. 45, da Constituição
Estadual;
f) Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela
entidade – Art. 116, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93;
g) Liberação de recursos antes da vigência do Convênio –
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Art. 7º do Decreto nº 1.242-R/2003;
h) Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação da despesa – Artigos 62 e 63, § 2º, inciso III da Lei
nº 4.320/64; Art. 29, inciso II da Lei Complementar Estadual nº
317/2005; do Art. 17 da Lei Complementar Estadual nº 348/2005
e Art. 116, § 3º, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
As irregularidades elencadas foram extraídas do relatório que se
resume:
De acordo com as Leis nº 4.320/64 e 101/2000 e o Decreto Federal
nº 93.872/1986, os recursos repassados a entidades privadas serão feitos sob a forma de subvenções (social ou econômica), auxílios e contribuições, estas, com exigência de: contrapartida
e atendimento ao interesse público, perseguido com o estabelecimento de metas quantitativas e qualitativas, e observância
aos critérios de impessoalidade.
O objeto Conveniado não se enquadra em nenhuma das hipóteses
autorizadas pela legislação pertinente, que possibilita a celebração
de convênios compreendendo a prestação de serviços sempre que
a cooperação com entidades sem fins lucrativos se mostre mais
econômica, afeiçoando-se mais uma doação de bem imóvel a
entidade privada (a), devendo ser observado o Art. 17, inciso I,
da Lei nº 8.666/93, por se constituir em uma das espécies de alienação de bem imóvel, suscetível de autorização legislativa,
(Art. 48, inciso XVII e 188, § 1º da Constituição Federal e Art. 55,
inciso X, da Constituição Estadual), precedência de ato motivado,
demonstrando o interesse público, justificativa da escolha e
estabelecimento de metas.
O convênio foi assinado em 05/11/2005, antes da manifestação
da PGE em 18/11/05, fato denunciado pela advocacia pública estadual (b)– Art. 38, Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93;
Ausência de orçamentos que justifiquem a quantia solicitada e
declaração expressa de que os preços constantes das planilhas apresentadas estão dentro do limite de mercado. Conforme Parecer PGE - Art. 7º, § 2º, incisos I e II c/c Art. 116 da Lei nº
8.666/93 (c).
Ausência de avaliação por profissional de engenharia, visando
verificar a situação da obra e o que faltava realizar, justificando o
quantum solicitado (d) – Decreto nº 1.242-R/2003, Art. 2º e Lei nº
8.666/93 Art. 116, § 1º), confirmada pela AGE.
Falta de motivação (nº de crianças e adolescentes atualmente
atendidos e o que será com a ampliação) – Art. 45, § 2º da Constituição Estadual (e), conforme PGE – princípio da moralidade, eficiência e motivação.
Ausência de descrição de metas (f) – demonstração do interesse
público.
Segundo a PGE, o termo inicial do Convênio deve contar do dia
seguinte ao da publicação ocorrida em 04/01/2006, sendo empenhada parte dos recursos em 29/12/2005 – Art. 7º do Decreto
nº 1.242-R/2003 (g).
Não houve manifestação da engenharia sobre o andamento do processo antes do pagamento de R$ 475.000,10 em 02/02/2006 e
nos pagamentos seguintes em 11/04/2006 e 01/08/2006 – Lei nº
4.320/64 (h).
O Senhor Anselmo Tozi alegou, em síntese:
Que o Convênio foi precedido de tratativas comuns neste tipo de
avença no Proc. 31749615 (Vol. 2) onde se encontram as planilhas,
projetos, CD de apresentação e demais elementos necessários à
quantificação e qualificação do objeto, constando à fl. 144 (Vol. 1)
o Plano de Trabalho onde são definidas as metas quantitativas, que
é, concretamente, a entrega da unidade aos usuários do SUS, dever
do Estado e objetivos estatutários da ACACCI.
Que as Prestações de Contas foram regularmente apresentadas,
avaliadas e julgadas (Processo nº 34076379), sendo a meta quantitativa (construção da unidade) devidamente alcançada.
Que não houve aquisição de imóvel que passou a pertencer ao Estado, para que dependesse de autorização legislativa para a sua
transferência, mas ajuda financeira para construção da Unidade em
terreno de propriedade da Conveniada.
As subscritoras da Instrução Técnica Conclusiva sugeriram a mantença dos itens constantes das letras “b” a “h” da irregularidade,
contra argumentando, em síntese, que:
Quanto à doação de imóvel sem autorização legislativa, procedem
os argumentos da defesa, pois, em verdade, o Convênio visou a
realização de benfeitorias (construção) em imóvel pertencente à
ACACCI em Jardim Camburi, o que não se classifica como transferência de domínio, restando afastada a inconsistência (“a”).
Quanto aos demais itens (“b” a “h”), não foram justificados, admitindo o defendente que vários requisitos e exigências legais que
deveriam anteceder a celebração do Convênio foram ignoradas, ao
afirmar que o procedimento foi realizado com falhas de natureza
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formal sanadas posteriormente.
Mesmo na execução do convênio foram descumpridas formalidades necessárias à regular liquidação da despesa, como a medição
das obras pelo setor de engenharia competente, o que não foi explicado, e, o Parecer Técnico encaminhado pelo defendente para
demonstrar o acompanhamento das obras pela Administração, data
de 04/06/2011 (fl. 10659 – Vol. XXVIII – Proc. TC nº 677/07 em
apenso).
Assim, restam confirmados os vícios apontados em auditoria, à exceção da letra “a”.
O douto representante do Parquet Especial limitou-se a considerar
a irregularidade como infração grave à norma, e, o eminente Relator dos autos não discorreu sobre os fatos, tendo acompanhado a
área técnica e o Parquet de Contas, afastando apenas a irregularidade constante do item “a”.
Compulsando os autos, verifico que razão assiste à área técnica, ao
Parquet de Contas e ao eminente Relator dos autos quanto ao afastamento do item “a” da irregularidade: doação de bem imóvel a
entidade privada sem autorização legislativa.
Quanto aos demais itens (letras “b” a “h”), constato da documentação trazida aos autos em sede de defesa, às fls. 1659/1678, parecer técnico assinado por um engenheiro civil e um técnico em
edificações da SESA/NEEA, acompanhado de fotos e relatórios,
comprovando que as obras foram concluídas e já estão em atividade, que houve projeto de arquitetura ART, memorial descritivo
de arquitetura, projeto estrutural/ART, projeto elétrico/ART, projeto
telefônico/ART, projeto hidro-sanitário/ART, projeto de combate e
prevenção contra incêndio e pânico/ART, e planilha orçamentária e
cronograma físico-financeiro, 100% executado.
Relata, ainda, o setor de engenharia da SESA, que a vigência do
Convênio, era de 04 meses a contar do dia seguinte ao da publicação e foi prorrogada até 06/09/2006 pelo 2º termo aditivo e que
foram realizadas nove medições, sendo a primeira em 12/01/06 e
a nona em 07/08/06, as quais foram pagas dentro da vigência do
Convênio.
Constato, também, da documentação juntada em auditoria às
fls. 3304/3341 (Vol. XIV), que o termo de Convênio foi assinado
em 05/11/2005, data colocada manualmente após manifestação
em caráter de urgência pela PGE, que acusou a sua ausência em
18/11/2005, foi registrado na AGE sob o nº 2446 em 20/12/2005,
com previsão de remessa até o 5º dia útil do mês subsequente à
imprensa oficial para publicação em 20 dias, (cláusula 13ª), e vigência a partir do dia subsequente ao da publicação (cláusula 9ª).
Consta da referida documentação o Plano de Trabalho e Plano de
Aplicação datados de 09/12/2005, contendo o cronograma de desembolso, o valor a ser pago pela SESA e a contrapartida da convenente no valor de R$ 160.478,47, constituídas como metas e
declaração da convenente de que está quites com o Estado, bem
como a aprovação pelo concedente (fl. 3.322).
Consta a fl. 3.338 a publicação do convênio já registrado pela AGE,
onde consta um carimbo ilegível com data de 04/01/2006, não sendo possível visualizar a data do DOE em que se publicou o feito,
contudo, a autorização do empenho e de pagamento, pelo Secretário, data de 28/12/2005, o empenho, de 29/12/2005 e o pagamento, de 02/02/2006 (fls. 3334/3341), após a manifestação da PGE e
AGE, esta com o respectivo registro.
Ressalto que as inconsistências relatadas pela área técnica constam
das manifestações da AGE e da PGE (fls. 3315/3316 e 3324), que
aponta necessidade de aperfeiçoamento dos elementos que caracterizam o objeto do Convênio mediante vistoria inicial da obra que
já se encontrava em fase de conclusão, e o objeto conveniado, as
quais expediram recomendações nesse sentido, tendo a PGE ressaltado que as impropriedades não desnaturam a avença, mas devem
ser corrigidas (item 9).
Conforme demonstrado, trata-se, como arguiu o gestor, de inconsistências de natureza formal que não macularam o ato, o qual
teve confirmação de plena execução e regularidade conforme parecer técnico apresentado pelo setor de engenharia da SESA, às fls.
1659/1678.
Quanto ao Parecer PGE constante às fls. 3328/3332, refere-se à
minuta de Termo Aditivo de prorrogação de vigência por mais 90
dias, a partir de 06/06/2006.
Em assim sendo, entendo que não houve inobservância do art. 38,
parágrafo único da Lei nº 8.666/93, haja vista a manifestação da
PGE em 18/11/2005 (fls. 3315/3317), que não reprovou o Convênio, mas apenas recomendou ajustes, o que afasta a letra
“b” da irregularidade.
Não houve também inobservância ao art. 7º, § 2º, incisos I e II,
c/c art. 116 da Lei nº 8.666/93, pois, de acordo com o art. 116, o
dispositivo anterior se aplicaria se coubesse, o que não é o caso,
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sendo que o plano de trabalho anexo ao Convênio atende ao que
prevê o § 1º e incisos do mesmo artigo, o que afasta a letra “c”
da irregularidade.
Quanto à inobservância do § 1º do art. 116 da Lei nº 8.666/93 e
do art. 2º do Decreto nº 1.242-R/2003, também não restou caracterizada, pois a aprovação exigida não se refere expressamente as
áreas técnicas da SESA, e o Secretário de Estado da Saúde aprovou
o plano de trabalho e de aplicação (fl. 3322), afastando, portanto, a letra “d” da irregularidade.
No tocante à falta de motivação, não há o que se questionar, pois,
é público e notório que é obrigação do Estado e objetivo comum
do mesmo e da entidade convenente, o trato de crianças e adolescentes portadoras de câncer, afastando, assim, a letra “e” da
irregularidade.
A ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade não procede, pois consta do plano de trabalho (fl. 3.322) e do
relatório técnico (fl. 1.662), afastando, portanto, a letra “f” da
irregularidade.
Quanto à arguição de liberação de recursos sem o cumprimento
das fases de liquidação da despesa, não procede, pois, o próprio
convênio prevê a liberação de recursos em parcelas com valores e
datas definidos, e, nenhuma irregularidade foi apontada sobre as
prestações de contas parciais. Assim, cabe afastar a letra “h” da
irregularidade.
Resta, portanto, a letra “g” – liberação de recursos antes da
vigência do Convênio, supondo que o Convênio foi publicado em
04/01/2006, o que não está muito claro nos autos (fl. 3338), porém,
foi o empenho feito em 29/12/2005, conforme previsto na cláusula
3ª (1ª parcela), sendo o pagamento efetuado em 02/02/2006, após
a suposta publicação do Convênio em 04/01/2006.
Em assim sendo, deve ser afastada, também, a letra “g” da
irregularidade.
Posto isto, divirjo em parte do posicionamento técnico, do Parquet
de Contas e do Eminente Relator dos autos, e afasto as letras
“a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” e “h” da presente irregularidade, concordando apenas quanto a letra “a”.
1.2) DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO E PLANILHAS QUE JUSTIFIQUEM OS PREÇOS E QUANTIA PLEITEADA – AUSÊNCIA DE
ANÁLISE E APROVAÇÃO PRÉVIA DO PLANO DE TRABALHO
PROPOSTO, PELAS ÁREAS TÉCNICAS DA SESA – FALTA DE
MOTIVAÇÃO NO ATO DE LIBERAÇÃO DO PLEITO – ART. 93,
INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 45, § 2º, DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE METAS A SEREM CUMPRIDAS PELA ENTIDADE – LIBERAÇÃO DE
RECURSOS ANTES DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO – LIBERAÇÃO DE RECURSOS SEM O CUMPRIMENTO DAS FASES DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. (ITEM 2.32 DA ITC Nº 7736/2013).
As irregularidades contidas neste item se referem ao Processo nº
35424494, convênio nº 231/2006, cujo objeto foi a reforma e ampliação do Pronto Socorro, tendo por convenentes a SESA e a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, no valor ajustado
e repassado de R$ 251.004,00.
Demonstram as subscritoras da Instrução Técnica Conclusiva (fls.
5440/5445) que o pleito da Convenente não foi analisado pelas
áreas técnicas da SESA, especialmente pelas gerências de Planejamento e de Regulação Assistencial, às quais caberia a tarefa de
atestar a existência de interesse público a motivação técnica e jurídica para o investimento de recursos públicos em imóvel pertencente a entidade privada, sem estipulação de qualquer contrapartida.
Arguiu, ainda, que nem o convênio nem o Plano de Trabalho estipulam as metas (rol de compromissos) a serem alcançadas, observando-se, no entanto, um memorial descritivo apresentado pelo
Hospital, informando que, com a reforma e ampliação, o número
de pessoas atendidas passariam de 2.100 para 6.000 por mês, e,
ainda, o exame dos requisitos técnicos dos projetos de construção
das obras pelo setor de engenharia.
Relatou, ainda, o corpo técnico, que a AGE constatou os mesmos
indícios de irregularidade e que o setor de engenharia providenciou,
por duas vezes as correções necessárias, tendo a servidora competente informado ao Secretário que as recomendações da AGE foram
atendidas e solicitado autorização para pagamento, sem ouvir novamente o órgão de controle interno.
Relatou sobre a qualidade e preço do piso (porcelanato Porto Belo
= R$ 136,00 por m² e Cerâmica = R$ 60,00 por m²), padrões
não utilizados pelo Estado, sem, contudo, informar a ocorrência
de prejuízo ao erário, relacionando, por essas razões, os seguintes
indícios de irregularidade:
a) Doação de bem imóvel sem autorização legislativa – Art.
17, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
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b) Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem os
preços e quantia pleiteada – Art. 7º, § 2º, incisos I e II, c/c Art.
116, da Lei nº 8.666/93.
c) Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto, pelas áreas técnicas da SESA – Art. 116, § 1º, da
Lei nº 8.666/93 e Art. 2º do Decreto nº 1.242-R/2003.
d) Falta de motivação no ato de liberação do pleito – Art. 93,
inciso X, da Constituição Federal e Art. 45, § 2º, da Constituição
Estadual.
e) Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela
entidade – Art. 116, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
f) Liberação de recursos antes da vigência do Convênio – Art.
7º, do Decreto nº 1.242-R/2003.
g) Liberação de recursos sem o cumprimento das fases de
liquidação da despesa – Artigos 62 e 63, § 2º, inciso III, da Lei
nº 4.320/64; Art. 29, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº
317/2005; Art. 17, da Lei Complementar Estadual nº 348/2005; e
Art. 116, § 3º, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
As subscritoras da ITC informam que o responsável reiterou os esclarecimentos prestados relativamente ao item anterior, e que, por
economia processual, absteve-se de transcrevê-las, e, após análise, sugeriu o afastamento das letras “a” e “f”, e a mantença das letras “b” a “e”, e “g” no que foi acompanhada pelo Parquet de Contas
e pelo eminente Relator dos autos (fl. 5816).
Compulsando os autos verifico que, quanto ao interesse público e
a motivação, fatos que deram origem às inconsistências indicadas
nas letras “c” e “d”, consta do próprio Plano de Trabalho do Termo
de Convênio, e memorial descritivo, que, aponta o acréscimo de
atendimento mensal de 2.100 pessoas para 6.000, dispensando a
declaração dos técnicos da SESA, e, como informa a área técnica,
os requisitos técnicos foram examinados pelo setor de engenharia/
SESA. Assim, cabe afastar as referidas inconsistências “c” e
“d” da irregularidade.
Ademais, o art. 116, § 1º da Lei nº 8.666/93 e o art. 2º do Decreto nº 1.242-R/2003 exigem aprovação do plano de trabalho sem
indicar de quem, e, ao assinar o Convênio e autorizar empenho e
pagamento, o Secretário o aprovou tacitamente, mesmo que inexista outro despacho nos autos. No entanto, tal aprovação consta
do Plano de Trabalho (fl. 3347 do Processo TC nº 677/07).
Quanto à inconsistência indicada na letra “b”, repita-se, que, de
acordo com o art. 116 da Lei nº 8.666/93, somente se aplicaria o
disposto no art. 7º, § 2º, incisos I e II, da mesma lei, no que coubesse, e, no caso, não cabe, haja vista que a licitação e contratação
é feita pela convenente e não pelo concedente. Impende, portanto, o afastamento da referida letra “b” da irregularidade.
No tocante à letra “e”, entendo que a meta a ser cumprida pela
Convenente está bem detalhada no objeto do convênio, no memorial descritivo, nas planilhas de custo e especificação de materiais
conforme documentação juntada em auditoria às fls. 3344/3375 do
Processo TC nº 677/07 (apenso), cabendo, portanto, o afastamento da referida letra “e” da irregularidade.
Quanto à letra “g” – liberação de recursos sem o cumprimento
das fases de liquidação da despesa, não há qualquer descrição
do fato, nem no relatório de auditoria (fls. 161/163), nem na ITC
(fls. 5440/5445), nem qualquer menção a irregularidade nas prestações de contas, restando, portanto, não comprovada a irregularidade nos autos, razão pela qual deve ser afastada.
Ademais, vejo do Parecer técnico e demais documentos trazidos
em defesa (fls. 10680/10693) que o Convênio foi plenamente executado.
Posto isto, divirjo em parte da área técnica, do Parquet de Contas
e do eminente Relator dos autos, que afastaram as letras “a” e “f”,
e afasto todos os indicativos da irregularidade, quais sejam, as
letras “a” a “g”.
1.3) DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA - AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO E PLANILHAS QUE JUSTIFIQUEM PREÇOS E QUANTIA PLEITEADA - AUSÊNCIA DE
ANÁLISE E APROVAÇÃO PRÉVIA DO PLANO DE TRABALHO
PROPOSTO, PELAS ÁREAS TÉCNICAS DA SESA - FALTA DE
MOTIVAÇÃO NO ATO DE LIBERAÇÃO DO PLEITO - AUSÊNCIA
DE PREVISÃO DE METAS A SEREM CUMPRIDAS PELA ENTIDADE (ART. 116, § 1º, II DA LEI Nº 8.666/93) - LIBERAÇÃO
DE RECURSOS ANTES DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO – LIBERAÇÃO DE RECURSOS SEM CUMPRIMENTO DAS FASES DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. (ITEM 2.33 DA ITC Nº 7736/2013).
As irregularidades contidas neste item se referem ao Processo nº
35424605, convênio nº 232/2006, cujo objeto foi a Reforma e
adequação da área do centro de material esterilizado do Hospital
Evangélico de Vila Velha, tendo por convenente a SESA e a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, no valor ajustado e
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repassado de R$ 266.125,00.
Demonstra a área técnica (fls. 5445/5449) as mesmas irregularidades já debatidas nos itens 2.31 e 2.32 (1.1 e 1.2 deste Voto), as
quais, conforme reiterados esclarecimentos do gestor, constituem
falhas de natureza formal e foram sanadas posteriormente, declarando o setor de engenharia/SESA às fls. 10694/10706 em Parecer Técnico acompanhado de fotos, que o Convênio foi plenamente
executado.
O eminente Relator dos autos, acompanhando a área técnica e o
Parquet Especial, afastou apenas a letra “a”.
Desta feita, entendo da mesma forma expressa nos dois itens anteriores, e, com base na referida documentação, e nas razões de
defesa, divirjo parcialmente da área técnica, do Parquet de Contas
e do eminente Relator dos autos e afasto todos os indicativos de
irregularidade, quais sejam as letras “a” a “h”.
1.4) AUSÊNCIA DE PLANILHAS E ORÇAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM OS PREÇOS E A QUANTIA PLEITEADA - AUSÊNCIA
DE ANÁLISE E APROVAÇÃO PRÉVIA DO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELAS ÁREAS TÉCNICAS DA SESA – FALTA
DE MOTIVAÇÃO NO ATO DE LIBERAÇÃO DO PLEITO – IDENTIFICAÇÃO IMPRECISA DO OBJETO A SER EXECUTADO –
LIBERAÇÃO DE RECURSOS SEM O CUMPRIMENTO DAS FASES DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. (ITEM 2.34 DA ITC Nº
7736/2013).
As irregularidades elencadas neste item se referem ao Processo
nº 32734212, convênio nº 15/2006, cujo objeto foi o repasse para
compra, pelo Município, de 180 diárias de UTIN, referente à ocupação de 06 leitos/mês, tendo por convenentes a SESA / Município de
Colatina, no valor ajustado de R$ 1.188.000,00 em 12 parcelas de
R$ 99.000,00, sendo repassado o valor de R$ 990.000,00 (10 parcelas), com a contrapartida do Município no valor de R$ 38.340,00,
dando um total conveniado de R$ 1.226.340,00.
Demonstra a área técnica (fls. 5449/5457) as mesmas irregularidades anteriores, quais sejam:
a) Ausência de planilhas e orçamentos que justifiquem os
preços e a quantia pleiteada Art. 7º, § 2º, incisos I e II, c/c Art.
116, ambos, da Lei nº 8.666/93.
b) Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho proposto pelas áreas técnicas da SESA – Art. 116, § 1º da
Lei nº 8.666/93 e Art. 2º, do Decreto nº 1.242-R/2003.
c) Falta de motivação no ato de liberação do pleito – Art. 45,
§ 2º da Constituição Estadual.
d) Identificação imprecisa do objeto a ser executado – Art.
116, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e Art. 2º, inciso I, do Decreto nº 1.242-R/2003.
e) Liberação de recursos sem o cumprimento das fases da
liquidação da despesa – Artigos 62 e 63, § 2º, inciso III, da Lei
nº 4.320/64; Art. 29, inciso II, da Lei Complementar nº 317/2005;
Art. 17 da Lei Complementar nº 348/2005; e Art. 116, § 3º, inciso
I, da Lei nº 8.666/93.
O Eminente Relator dos autos afastou as letras “c”, “d’ e “e”, em
consonância com a área técnica e com o Parquet de Contas (fl.
5820).
Desta feita, em razão de economia processual, mantenho o mesmo
entendimento expresso nos itens anteriores, e, com base na documentação juntada em auditoria às fls. 3377/3392 (Proc. TC nº
677/2007) e em sede de defesa às fls. 10708/10749, divirjo em
parte do posicionamento da área técnica, do Parquet de Contas e
do Eminente Relator dos autos, e afasto as letras “a” a “e” da
presente irregularidade.
1.5) LIBERAÇÃO DE PARCELA DE RECURSOS EM DESCONFORMIDADE COM O PLANO DE APLICAÇÃO – REPASSE TOTAL
DOS RECURSOS AJUSTADOS ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS
– INDÍCIOS DE IMPROBIDADE, POR CONTA DE REPASSES
DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA QUE O GESTOR,
COMPROVADAMENTE, SABIA SEQUER TER SIDO INICIADA –
AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE DO MUNICÍPIO, ATO QUE VERIFICA O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 12 DA LEI
Nº 8.666/93. (ITEM 2.36 DA ITC Nº 7736/2013).
Processo nº 33585830
Convênio nº 104/2006
Convenentes: SESA / Município de São Mateus
Objeto: Repasse para construção de Unidade de Saúde
Valor ajustado e repassado: R$ 441.562,50, com devolução de R$
30.000,00
Vigência: 6 meses, prorrogado por mais 180 dias
Neste caso, demonstra a área técnica (fls. 5463/5470), além dos
indicativos de irregularidade debatidos nos itens anteriores, os seguintes:
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e) Liberação de parcela de recursos em desconformidade
com o plano de aplicação – art. 6º, do Decreto nº 1.242-R/2003
e art. 116, § 3º, da Lei nº 8.666/93.
g) Repasse total dos recursos ajustados antes do início das
obras – art. 116, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93.
h) Indícios de improbidade, por conta de repasses de recursos para construção de obra que o gestor, comprovadamente, sabia sequer ter sido iniciada – Violação do Princípio da
Legalidade, que pode caracterizar o tipo previsto no art. 11,
da Lei nº 8.429/92.
i) Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do Município, ato que verifica o cumprimento dos
requisitos previstos no Art. 12 da Lei nº 8.666/93 (art. 7º, §
2º, e Art. 2º, §§ 1º e 3º, da Portaria AGE / SEFHZ nº 01-R/2006).
Quanto aos itens: a) Ausência de orçamento e planilhas; b)
Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho
pelas áreas técnicas da SESA; c) Falta de motivação; d) Ausência de previsão de metas, e f) Liberação de recursos sem
o cumprimento das fases de liquidação da despesa; a documentação juntada em auditoria às fls. 3425/3490 do Processo TC
nº 677/2007 (apenso), nos permite adotar o mesmo entendimento
expresso nos itens anteriores, por demonstrar o que segue:
O Convênio foi celebrado tendo por base o projeto básico e o plano
de trabalho anexos (Cláusula 1ª, fl. 3480);
A prestação de contas final (única) deveria ser apresentada em até
30 dias após o encerramento da vigência pactuada (Cláusula 2ª, §
2º, fl. 3482), o que atende ao disposto no art. 5º, § 2º do Decreto
nº 1.242-R/2003;
A liberação dos recursos ocorreu conforme cronograma de desembolso descrito no plano de trabalho aprovado pelo Concedente, ou
seja, em 2 parcelas, conforme Cláusula 4ª (fls. 3483 e 3432/3434),
uma em junho e outra em dezembro de 2006;
As metas estão previstas no Plano de Trabalho (cronograma de execução, fls. 3432/3433);
A despeito dos repasses terem sido feitos antes do início da obra,
em razão de problemas licitatórios e outros afetos ao Município
Convenente, o Convênio foi firmado com observância do disposto
no Decreto nº 1.242-R/2003 e os repasses feitos na forma avençada, tendo a vigência do Convênio sido prorrogada em razão desses
fatos, o que não invalida a avença, nem constitui irregularidade
grave como tratado nos autos.
Acresça-se às informações supra, as razões de defesa que demonstram:
Segundo o Gestor, constam do processo da avença (33585830) as
plantas, os projetos e demais elementos necessários à quantificação e qualificação do objeto, e que as falhas de natureza formal
foram sanadas ainda que a destempo.
Alegou que as metas quantitativas a serem atingidas é a entrega
da unidade de saúde aos usuários do SUS, dever do Estado e do
Município, a qual foi alcançada conforme prestações de contas já
apreciadas e julgadas, e que é necessário separar, no caso, o que é
responsabilidade do Estado e do Município, o que está previsto na
avença, que passou pelo crivo da PGE e da SECONT.
Sustentou que o repasse dos recursos a despeito dos problemas
licitatórios enfrentados pela Prefeitura, obedeceu aos termos Conveniados e que este procedimento sequer tangencia a tipologia que
define improbidade.
Que não houve por parte do Estado e da Prefeitura desvios de finalidade nem de objeto, pois a unidade de saúde foi construída e está
operante prestando serviços aos usuários do SUS, conforme vistoria técnica programada para 06/07/2011 (anexo) e Parecer Técnico
da Comissão de qualificação do investimento.
As subscritoras da Instrução Técnica Conclusiva, após detida análise das razões de defesa, sugeriram o afastamento das letras “c”
e “d”, e mantença das demais, no que foram acompanhadas pelo
Parquet Especial de Contas e pelo Eminente Relator dos autos.
Desta feita, não vejo elementos nos autos que autorizem a mantença de qualquer dos indícios de irregularidades apontadas, razão
pela qual divirjo em parte da área técnica, do Parquet de Contas
e do Eminente Relator dos autos e afasto as letras “a” a “i” da
presente irregularidade.
1.6) AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO E PLANILHAS QUE JUSTIFIQUEM PREÇOS E QUANTIA PLEITEADA - AUSÊNCIA DE
ANÁLISE E APROVAÇÃO PRÉVIA DO PLANO DE TRABALHO
PROPOSTO, PELAS ÁREAS TÉCNICAS DA SESA - FALTA DE
MOTIVAÇÃO NO ATO DE LIBERAÇÃO DO PLEITO - AUSÊNCIA
DE PREVISÃO DE METAS A SEREM CUMPRIDAS PELA ENTIDADE - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO SEM PRÉVIO EXAME E
SEM A APROVAÇÃO DA ÁREA JURÍDICA DA ADMINISTRAÇÃO
- LIBERAÇÃO DE RECURSOS SEM CUMPRIMENTO DAS FASES
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DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - REPASSE TOTAL DOS RECURSOS AJUSTADOS ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS - AUSÊNCIA
DE APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE DO MUNICÍPIO - VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA DE GASTO
MÍNIMO COM A SAÚDE. (ITEM 2.45 DA ITC Nº 7736/2013).
Processo nº 31946585
Convênio nº 126/2005
Convenentes: SESA/Município de Aracruz
Objeto: Construção de Unidade Sanitária no Distrito de Jacupemba
Valor ajustado e repassado: R$ 2.000.000,00
Demonstra a área técnica às fls. 5498/5504, as seguintes inconsistências:
Em 20/12/2005, o Prefeito de Aracruz solicitou o Convênio para
construção da unidade sanitária e compra de equipamentos, conforme Plano de Trabalho apresentado, e, em 29/12/2005, sem ouvir
as áreas técnicas, inclusive a de engenharia, o Secretário celebrou
o Convênio, tendo a PGE assinalado que quando de sua manifestação o mesmo já se encontrava assinado, faltando a data, descumprindo o parágrafo único do Art. 38 da Lei nº 8.666/93, razão das
inconsistências “b” – Ausência de análise e aprovação prévia
do Plano de Trabalho proposto pelas áreas técnicas da SESA; “c”
– Falta de motivação no ato de liberação do pleito; “e” – Celebração de Convênio sem prévio exame e sem aprovação da
área jurídica, inconsistências estas, amplamente debatidas nos
itens anteriores, o que impende, pelas mesmas razões, sejam
afastadas.
Recomendações da PGE: necessidade de orçamentos que justifiquem os valores postulados, e ausência de metas qualitativas e
quantificavas a serem alcançadas, razão das inconsistências: “a”
– Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem os preços e a quantia pleiteada; e “d” – Ausência de previsão de
metas a serem cumpridas pela entidade; as quais devem ser
afastadas pelas mesmas razões já expressas em itens anteriores.
A PGE questionou as sucessivas prorrogações de prazo solicitadas
pela Administração Municipal, solicitou diligências para confirmação
dos motivos, no que não foi atendida razão pela qual condicionou
a aprovação do 3º Aditivo à manifestação da AGE, e que, conforme
informação do setor de engenharia, a obra alcançou 100% somente
no início do 2º semestre de 2007, sendo os atrasos motivados por
diversas razões, entre estas, a alteração do local da obra, conforme
ofício do Secretário Municipal de Obras, fatos ocorridos sem conhecimento da SESA;
Desvio de finalidade – segundo o ofício do Secretário Municipal de
Saúde, teria sido viabilizada a compra de equipamento para a UTI
construída anexo à Fundação Hospital Maternidade São Camilo com
recursos destinados à Unidade Sanitária do Distrito de Jacupemba
(fato não relacionado entre as inconsistências);
Inclusão indevida de despesa no exercício de 2005 – O Convênio foi
celebrado em 29/12/2005, prevendo o Plano de Trabalho o repasse
de uma só vez, no mesmo mês. O empenho data de 29/12/2005,
sendo a Nota de Lançamento – NL lançada em 04/01/2006 e o pagamento feito em 28/03/2006.
Tais fatos, aliados às sucessivas prorrogações, remetem o término
da vigência do Convênio para dezembro de 2007, demonstrando
que a obra sequer fora iniciada nos primeiros meses de 2006, além
de burlar o controle dos gastos obrigatórios com saúde, e escapar
do procedimento que instruiu a apreciação das contas do governo
do Estado referente ao exercício de 2005.
Os últimos fatos demonstrados deram origem às inconsistências:
“g” – Repasse total dos recursos ajustados antes do início
das obras; e “i” – Violação à exigência de gasto mínimo com
a saúde.
Quanto à letra “g”, é fato já enfrentado em itens anteriores e afastado, o que impende a mantença do mesmo entendimento.
Quanto à letra “i”, foi afastada corretamente pelo eminente Relator
dos autos em consonância com a área técnica e com o Parquet
Especial de Contas.
Em assim sendo, afasto as letras “g” e “i” da presente irregularidade.
Quanto à letra “f” – Liberação de recursos sem o cumprimento
das fases de liquidação da despesa, não restou demonstrada
nos autos, sendo obvio o atendimento ao disposto nos §§ 1º e 2º
do art. 63 da Lei nº 4.320/64, o que, aliado aos debates em itens
anteriores nos conduzem ao seu afastamento.
Quanto à letra “h” – Ausência de aprovação dos projetos pela
autoridade competente do Município, também não restou demonstrada nos autos, e, mesmo que tenha ocorrido a obra já foi
totalmente executada em 2007, as prestações de contas já foram
analisadas e aprovadas, fatos esses que, no mínimo, representa
aprovação tácita dos projetos.
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Em sua defesa o gestor alegou que todos os fatos se referem a
inconsistências de natureza formal que foram sanadas ainda que a
destempo, e que a obra foi concluída e está operante, bem como
prestando relevantes serviços aos usuários do SUS, conforme relatório do Setor de Engenharia da SESA e Parecer Técnico da Comissão de qualificação do investimento.
Posto isto, divirjo em parte da área técnica, do Parquet de Contas
e do Eminente Relator dos autos, que afastaram somente a letra “i”,
e afasto as letras “a” a “i” da presente irregularidade.
Em sendo assim, restam afastados todos os indicativos de irregularidade tratados no item 3.2.5 do Voto do Eminente Relator dos
autos, quais sejam os itens: 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.36 e 2.45, da
Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 7736/2016.
2) ITENS 2.1.1; 2.1.3; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6;
2.2.7; 2.2.8; 2.2.9 E 2.2.10 DA ITC Nº 7736/2013 (ANALISADOS NO ITEM 3.2.6 DO VOTO DO EMINENTE RELATOR).
Registra-se que os referidos itens de irregularidades foram integralmente mantidos pelo Eminente Relator, em consonância a área
técnica e com o Parquet de Contas, que passo a analisar:
2.1) AUSÊNCIA DE CLAREZA DO OBJETO (REFERENTE AO
ITEM 2.1.1 DA ITC Nº 7736/2013) ARTIGOS 54, § 1º, E 55,
INCISO I, DA LEI Nº 8.666/93.
Processo nº 28074556
Contrato nº 296/2005, de 22/04/2005.
Objeto: Locação de 15 ventiladores microprocessados para assistência ventilatória em adulto/pediatria, aditado para 20 unidades.
Vigência: de 28/04/2005 a 27/04/2006
Contratada: Med-Shop Comércio de produtos médicos Ltda
Valor: Global: R$ 1.080.000,00; Mensal: R$ 90.000,00.
Origem: Pregão nº 77/2005.
Relata a área técnica (fl. 5189) que não há informação no contrato
nem no termo aditivo, de quais hospitais seriam destinatários dos
equipamentos, e, somente através das notas fiscais pode-se inferir
que 13 unidades estavam no hospital Dório Silva, 06 unidades no
São Lucas, e 01 unidade no HPM.
As subscritoras da Instrução Técnica Conclusiva sugeriram a mantença da irregularidade, arguindo que o gestor, a despeito de se referir aos itens 2.1.1 e 2.1.2, não se manifestou sobre o item 2.1.1.
Compulsando os autos, verifico da documentação juntada em auditoria às fls. 366/403 (Proc. TC nº 677/2007), que, sendo o Secretário de Estado de Saúde o gestor do Fundo Estadual de Saúde, a ele
compete assinar os contratos, e, no caso, para atender a todos os
hospitais da rede estadual.
Constato, ainda, que a locação dos equipamentos se deu por solicitação de vários hospitais, entre eles o Dório Silva e o São Lucas
(fl. 381), e que a informação da localização dos aparelhos não é
somente das notas fiscais (fls. 389/400 – HPM), mas do Superintendente Central Administrativo e Financeiro (fl. 383).
Posto isto, acompanho o entendimento da área técnica, do Parquet
de Contas e do Eminente Relator dos autos, para manter a presente irregularidade, contudo, entendo que a mesma não tem o
condão de macular as contas do gestor público.
2.2) DESPESA COM O HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR (HPM)
– UTILIZAÇÃO INADEQUADA DE PROGRAMA DE TRABALHO
(REFERENTE AO ITEM Nº 2.1.3 da ITC 7736/2013) - Art. 75,
inciso III da Lei nº 4.320/64.
Demonstra a área técnica (fls. 5194/5196), que nos meses 11 e
12/2005 e 01 a 12/2006, o Fundo Estadual de Saúde, empenhou,
liquidou e pagou a locação de um dos equipamentos mencionados
no item 2.1.1, no montante de R$ 49.500,00 (+ R$ 4.500,00 pago
em 2007) para o HPM, despesa esta que deveria ter ocorrido pela
unidade orçamentária 45105 – Diretoria de Saúde da Polícia Militar,
no Projeto 45.105.1030200132.800 – Manutenção e Modernização
das Atividades do Complexo Hospitalar conforme Lei Orçamentária
de 2006.
Alegou ainda razões de ordem contábil e patrimonial.
Bem, verifico neste caso, quatro incoerências que descaracterizam
a irregularidade: 1) os equipamentos foram locados pelo Fundo
com destino a vários hospitais; 2) não informou a área técnica, em
que dotação orçamentária foi realizada a despesa; 3) a despesa de
locação de equipamento hospitalar jamais poderia ser realizada
em dotação de projeto, mas, somente em dotação orçamentária
afeta a uma atividade; e 4) a lei orçamentária aventada é a de
2006, e, a contratação, e pelo menos parte dos empenhos e pagamentos ocorreram em 2005.
Ademais, o máximo que se poderia arguir, no caso, seria uma inconsistência de natureza formal, que se contrapõe ao relevante objetivo da despesa.
Em sendo assim, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet
de Contas e do Eminente Relator dos autos, e afasto a presente
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irregularidade.
2.3) AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, DE INSTRUMENTO CONTRATUAL E DE CONTROLE (ITEM 2.2.1 DA ITC Nº 7736/2013) –
ART. 37, INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ARTIGOS
2º, 3º E 60, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93.
Processo nº 31229921
Credor: PH – Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Objeto: Locação de 10 ventiladores microprocessados para UTI
adulto.
Prazo: 06 meses
Valor: R$ 29.500,00 mensal e R$ 177.000,00 total
Demonstra a área técnica (fls. 5196/5198), que foi pago total de R$
463.959,40 sem licitação, sem contrato e sem empenho de despesa
referente a locação de 10 ventiladores pulmonares microprocessados e 10 monitores cardíacos.
Verifico da documentação juntada em auditoria às fls. 401/476
(Proc. TC nº 677/2007), que a locação fora solicitada pelos Hospitais: São Lucas e Dório Silva em caráter de urgência para atender
a UTI, adulto e infantil, sendo solicitado, pelo coordenador do Setor
de Compras e Licitação da SESA/ESP a locação em caráter emergencial, por dispensa de licitação na forma do art. 24, inciso IV, da
Lei nº 8.666/93.
O referido servidor fez duas solicitações (fls. 413/414) em 06 e 26
de Setembro de 2005, nos valores respectivos de R$ 24.660,00 e
R$ 221.940,00, dos equipamentos destinados ao HSL, que totalizaram R$ 246.600,00, tendo o Secretário da Pasta e Gestor do
Fundo Estadual de Saúde autorizado à classificação, reserva orçamentária, homologação, empenho e posterior encaminhamento
para pagamento (fls. 412 e 416) nas datas respectivas de 14 e
26/09/2005.
Como demonstrou a área técnica, houveram três publicações da
ratificação da dispensa de licitação pelo Secretario (fls. 409/411 –
TC nº 677/2007): uma em 02/09/2005 no valor de R$ 246.600,00,
uma errata alterando o valor para R$ 24.600,00 em 14/09/2005, e
a última em 30/09/2005 no valor de R$ 246.600,00. (fl. 411).
Constato, ainda, que em razão do trâmite processual entre a SESA,
IESP e os Hospitais, verificou-se, posteriormente, por provocação
do credor, que não se havia feito o empenho, nem contrato, não
havendo, por isso, manifestação do setor jurídico. Em razão disto, e por ter havido danificação irreversível em dois equipamentos
no HSL, a despesa foi empenhada e paga a título de indenização,
tendo o Secretário novamente autorizado a classificação, reserva
orçamentária, empenho e, após regular liquidação, encaminhamento para pagamento (fl. 436) no valor de R$ 305.493,08, mediante
solicitação do Superintendente Central Administrativo e Financeiro
(fl. 435) em 07/07/2006, sendo o empenho feito em 30/08/2006
(fl. 476).
Com relação ao contrato, não havia, em princípio, obrigação de sua
edição, pois, como demonstrado, o valor total pago em mais de 12
meses não alcançou o valor limite de Tomada de Preços e/ou concorrência, nos termos do art. 61, § 4º c/c o art. 23, inciso II, alíneas
“b” e “c”, ambos da Lei nº 8.666/93.
Restou, portanto, comprovado nos autos, a realização de despesa sem prévio empenho, o que é vedado pelo art. 60 da Lei nº
4.320/64, fato que não é discutido neste item, e não é de responsabilidade do Secretário, pois este autorizou previamente o empenho,
cabendo a sua feitura ao setor competente do IESP.
Quanto à ausência de licitação, não há o que se discutir, haja vista a
comprovação, na documentação citada, do caráter emergencial da
locação dos equipamentos para a UTI adulto e infantil dos Hospitais
São Lucas e Dório Silva, bem como a publicação da ratificação da
dispensa de licitação pelo Secretário (fl. 411) em 30/09/2005.
Quanto ao controle interno, restou amplamente demonstrada a sua
ausência e/ou ineficiência, porém, os fatos inerentes não são afetos
ao Secretário, o qual cumpriu o que lhe era devido; a autorização
e ratificação da despesa com dispensa de licitação na forma do art.
24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 pelo prazo de 06 meses como
manda a lei, e, verificado posteriormente que o empenho não havia sido feito, e que, no entanto, a despesa de relevante interesse
público já havia sido realizada e necessitava ser paga, autorizou
novamente o empenho e o posterior pagamento (fl. 436) conforme
lhe foi solicitado (fl. 435).
Posto isto, não vislumbro elemento nos autos que caracterizem a irregularidade por ausência de licitação e de instrumento contratual,
e, mesmo que subsistisse, assim como a ausência de controle, não
seria de responsabilidade do Secretário da Pasta e gestor do Fundo
Estadual de Saúde.
Em assim, sendo, cumpre-me divergir da área técnica, do Parquet
de Contas e do Eminente Relator dos autos, e afastar a presente
irregularidade.
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2.4) PAGAMENTOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO (ITEM
2.2.2 DA ITC Nº 7736/2013) – ARTIGOS 88 E 89 DA LEI Nº
4.320/64; PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163/2001; E
PRINCÍPIO DA EVIDENCIAÇÃO.
Processo nº 31229921
Credor: PH – Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Objeto: Locação de 10 ventiladores microprocessados para UTI
adulto.
Prazo: 06 meses
Valor: R$ 29.500,00 mensal e R$ 177.000,00 total
Arguiu a área técnica o empenho e pagamento da despesa tratada
no item anterior na dotação 3390.9301 – Indenizações do FES, não
se sabendo se ela pertence à SESA ou ao IESP, e, ainda, o Princípio
Contábil da Evidenciação.
Desta feita, entendo que realmente se tratou de indenização a despesa empenhada a posteriori, acrescida de indenização por dano
irreversível em dois equipamentos como demonstrado no item anterior. Porém, quanto à dotação orçamentária, não se demonstrou
em que dotação deveria ocorrer a despesa, e, aqui, no máximo se
poderia arguir uma inconsistência de natureza formal, razão pela
qual divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas, e do
Eminente Relator dos autos, e afasto a presente irregularidade.
2.5) AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO (ITEM 2.2.3 DA ITC
Nº 7736/2013) – ART. 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988 E ART. 38, INCISO VI E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº
8666/1993:
Processo nº 31229921
Credor: PH – Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Objeto: Locação de 10 ventiladores microprocessados para UTI
adulto.
Prazo: 06 meses
Valor: R$ 29.500,00 mensal e R$ 177.000,00 total
Arguiu a área técnica (fl. 5200) que não constou do Processo nº
31229921, em análise, parecer jurídico necessário à abertura do
Processo licitatório, da dispensa ou inexigibilidade.
O processo em análise envolve 10 itens de irregularidade, sendo
este o 3º, e, conforme amplamente demonstrado no primeiro item,
trata-se de despesa solicitada, homologada e realizada em caráter
emergencial referente à locação de respiradores e de monitores
cardíacos para a UTI adulto e infantil dos hospitais São Lucas e Dório Silva, tendo o processo tramitado entre esses hospitais a SESA e
o IESP, o que ocasionou ineficiência no controle interno em razão de
fatos não inerentes às atribuições de secretário da pasta de saúde.
Quanto ao presente item, a única fundamentação que carece de
discussão é o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8666/1993, que
diz:
Art. 38. omissis.
Parágrafo Único. As minutas de editais de licitação, bem como
as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinados e aprovadas por assessoria jurídica da
administração.
Como se vê do dispositivo legal transcrito, a obrigatoriedade de
exame e aprovação pelo setor jurídico quanto ao processo ou à
abertura do processo licitatório, qualquer que seja a sua modalidade.
Em sendo assim, acompanho o entendimento da área técnica, do
Parquet de Contas e do Eminente Relator dos autos, para manter
a presente irregularidade, contudo, entendo que a mesma não
tem o condão de macular as contas do gestor público.
2.6) AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (ITEM 2.2.4 DA ITC Nº 7736/2013) – ARTIGOS 7º, §
2º, INCISO III, 14 E 38, DA LEI Nº 8666/1993:
O aponte de irregularidade também se refere ao Processo nº
31229921, cujo objeto foi a Locação de 10 ventiladores microprocessados para UTI adulto.
Quanto a este item, verifico que a documentação juntada em auditoria se refere a pequena parte do processo, não se podendo comprovar se realmente não houve a indicação da dotação orçamentária. No entanto, consta autorização do Secretário para classificação,
reserva orçamentária, empenho e pagamento.
Em assim sendo, não vislumbro nos autos elementos que comprovem o fato e que responsabilizem por ele o Secretário, razão pela
qual divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas, e do
eminente Relator dos autos, e afasto a presente irregularidade.
2.7) EMPENHO POSTERIOR (ITEM 2.2.5 da ITC Nº
7736/2013) – Art. 60 da Lei n° 4320/1964:
O aponte de irregularidade também se refere ao Processo nº
31229921, cujo objeto foi a Locação de 10 ventiladores microprocessados para UTI adulto.
Conforme demonstrado pelo corpo técnico, o Secretário autorizou
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previamente o empenho da despesa, e, como o setor competente
não o emitiu, teve de autorizá-lo novamente, a posteriori, sendo a
despesa empenhada e paga a titulo de indenização.
Em sendo assim, acompanho o entendimento da área técnica, do
Parquet de Contas e do Eminente Relator dos autos, para manter
a presente irregularidade, contudo, entendo que a mesma não
tem o condão de macular as contas do gestor público.
2.8) AUSÊNCIA DE CLAREZA E TRANSPARÊNCIA NA PUBLICIDADE DO PROCESSO (ITEM 2.2.6 DA ITC Nº 7736/2013)
– ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE; E ART. 3º DA LEI Nº 8.666/1993.
O aponte de irregularidade também se refere ao Processo nº
31229921, cujo objeto foi a Locação de 10 ventiladores microprocessados para UTI adulto.
Refere-se a área técnica às três publicações de ratificação da dispensa de licitação pelo Secretário, o que entendeu dificultar o seu
entendimento.
Como demonstrado anteriormente, foi publicada uma ratificação no
valor total de R$ 246.600,00, e, posteriormente, uma publicação
definitiva no valor de R$ 246.600,00 (fls. 409/411 do Proc. TC nº
677/2007).
Tais fatos, no entanto, não são de responsabilidade do Secretário,
pois recebe o termo pronto para assinar e o encaminha ao setor
competente para publicação.
Em assim sendo, não vislumbro inobservância aos princípios da
transparência e da publicidade (art. 37 da CF/88), pois houve a
publicação, nem ao art. 3º da Lei nº 8666/1993, restando, em verdade, deficiência do controle interno, o que não está afeto à responsabilidade do Secretário, nem está em discussão.
Posto isso, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas, e do eminente Relator dos autos, e afasto a presente irregularidade.
2.9) NÃO OBSERVÂNCIA DO PARECER JURÍDICO (ITEM 2.2.7
DA ITC Nº 7736/2013) – ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
LEI Nº 8666/1993.
O aponte de irregularidade também se refere ao Processo nº
31229921, cujo objeto foi a Locação de 10 ventiladores microprocessados para UTI adulto.
Refere-se a área técnica sobre o Parecer de fl. 430 (TC nº 677/07)
exarado quando submetida a cobrança do credor (fls. 426/429), em
que o Procurador-Chefe do IESP declarou ser nula a contratação por
ausência de instrumento contratual, e opinou:
Pela suspensão imediata da prestação de serviços;
Pela abertura de procedimento licitatório;
Pela indenização dos serviços prestados;
Pela apuração de responsabilidades.
Arguiu a área técnica que não foi observado o referido parecer, apesar do art. 38 expressar claramente a necessidade de exame prévio
e aprovação dos procedimentos por assessoria jurídica.
Ocorre que o referido Parecer, como demonstrado, não se enquadra
no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8666/1993, e, consta da
documentação juntada em auditoria (fl. 431 – TC 677/07) despacho do Superintendente Central Administrativo e Financeiro atendendo o referido Parecer e justificando que não poderia atender à
recomendação de suspensão imediata dos serviços por ser inviável,
haja vista que os equipamentos se encontram em pleno uso e eram
imprescindíveis para o atendimento dos Hospitais: São Lucas e Dório Silva, devendo os mesmos permanecerem nos hospitais até a
conclusão do processo de compra de equipamentos para os hospitais da rede autuado sob o nº 33796173.
Em sendo assim, acompanho o entendimento da área técnica, do
Parquet de Contas e do Eminente Relator dos autos, para manter
a presente irregularidade, contudo, entendo que a mesma não
tem o condão de macular as contas do gestor público.
2.10) AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E CONTROLE SOBRE OS
EQUIPAMENTOS (ITEM 2.2.8 DA ITC Nº 7736/2013) - ART.
19 DO DECRETO Nº 1.110-R/2002
O aponte de irregularidade também se refere ao Processo nº
31229921, cujo objeto foi a Locação de 10 ventiladores microprocessados para UTI adulto.
Relata a área técnica (fls.37/38 do TC nº 677/2007 e 5202), que a
equipe de auditoria solicitou, em 10/04/2007, informação sobre os
processos e a localização de todos os aparelhos respiradores locados e adquiridos, sendo informado somente referente ao Processo
nº 28074556, nada se informando sobre este processo.
Primeiramente, cabe observar que o Secretário não é responsável
pela guarda de bens e/ou controle de patrimônio.
Prosseguindo, verifico da documentação juntada em auditoria às
fls. 478/499 do Proc. TC nº 677/2007, que a equipe de auditoria
fixou prazo de 04 (quatro) dias úteis para que as Gerentes: Es-

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

Página 66
tratégica-Técnico-Administrativo e de Regulação Assistencial informassem o número dos processos, o quantitativo, a localização e
as respectivas fichas patrimoniais e termos de responsabilidade de
todos os aparelhos respiradores locados e/ou adquiridos no exercício de 2006 pelo FES/SESA/IESP, bem como a relação dos referidos
aparelhos existentes na rede, adquiridos antes de 2006 (fl. 478).
A despeito de o atendimento ao pleito no exíguo prazo ser humanamente impossível, verifico, à fl. 479, resposta informando a localização dos aparelhos locados através do processo nº 28074556/05.
Constato ainda, à fl. 485, uma CI do Gerente de Manutenção/
Pat/Transporte dirigido ao Diretor Geral do HSL, informando,
em 15/02/2007 (antes da solicitação da equipe de auditoria em
10/04/2007) que os equipamentos locados pela SESA através do
Processo nº 28074556/2005 com as empresas Med Shop e PH, não
seriam mais utilizados devido a aquisição de novos equipamentos.
Mais adiante, à fl. 487, a equipe de auditoria solicitou à outra equipe que auditava o HSL, em 09/04/2007, que observasse, no HSL,
a localização, o estado de conservação e o uso efetivo de 06 aparelhos locados da Med Shop – Processo nº 28074556 e 04 da PH
– Processo nº 31229921, e requeresse os documentos de ingresso
dos mesmos no hospital, o que foi respondido (fls. 489/499 – Proc.
TC nº 677/2007).
Em assim sendo, não vislumbro a configuração da irregularidade, e,
mesmo que existisse, não seria de responsabilidade do Secretário
da Pasta, como afirmado inicialmente, razão pela qual divirjo do
posicionamento técnico, do Parquet de Contas e do Eminente Relator dos autos e a afasto a presente irregularidade.
2.11) AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (ITEM 2.2.9 DA ITC N º 7736/2013) –
ART. 247 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 46/1994.
O aponte de irregularidade também se refere ao Processo nº
31229921, cujo objeto foi a Locação de 10 ventiladores microprocessados para UTI adulto.
Relata a área técnica que, a despeito do opinamento jurídico
e determinação do Superintendente SCAF (fls. 430/431 – TC nº
677/2007), não houve abertura de processo administrativo disciplinar na forma do art. 247 da Lei Complementar nº 46/1994.
O gestor argumentou que o processo esteve no Hospital Dório Silva
para os últimos pagamentos, e, por equivoco não foi encaminhado
à Corregedoria para abertura do PAD, mas que já foi aberto o processo nº 53809661 em 17/06/2011, e que será encaminhada a este
Tribunal a conclusão do feito.
As subscritoras da ITC sugeriram a mantença da irregularidade,
contra argumentando que o gestor não explicou os motivos pelos
quais, apesar de cientificado da ocorrência de tais irregularidades
não determinou a correção das mesmas e a abertura do PAD à época, sendo aberto em 2011, mais de 5 (cinco) anos após a primeira
advertência registrada pela gerente do Fundo Estadual de Saúde,
em 13/10/2005, de que estavam ocorrendo muitos vícios processuais, como: ausência de sequência lógica no trâmite, ausência de
publicação, ausência de justificativa, ausência de parecer jurídico,
etc.
Desta feita, tenho que discordar da área técnica, pois, o Secretário
justificou que o processo foi localizado no Hospital Dório Silva, que
fez os últimos pagamentos, o qual, por equivoco, não o encaminhou
à Corregedoria para abertura do PAD, e registrou no item seguinte,
que em razão disto, foi exonerado o gerente de compras e licitação.
Como se vê no despacho de fl. 431 (Proc. TC nº 677/2007), a
abertura do PAD foi determinada pelo responsável, que não era e
nem é o Secretário, mas não foi cumprida pelas razões já amplamente demonstradas na análise dos processos (28074556/2005 e
31229921), que foi a tramitação entre a Secretaria, o IESP e os
Hospitais.
Em assim sendo, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet
de Contas e do Eminente Relator dos autos e afasto a presente
irregularidade.
2.12) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE (ITEM 2.2.10 DA
ITC Nº 7736/2013)
O aponte de irregularidade também se refere ao Processo nº
31229921, cujo objeto foi a Locação de 10 ventiladores microprocessados para UTI adulto.
Demonstra a área técnica (fls. 5204/5205) que, comparando a proposta de preço para compra e manutenção dos equipamentos com
os gastos com locação dos mesmos, apurou-se pagamento a maior
de R$ 339.528,80.
O gestor alegou, em síntese, a relevância para UTI adulto e infantil
dos Hospitais Dório Silva e São Lucas, e que, por diversos motivos
amplamente justificados nos autos, o Hospital Dório Silva permaneceu mais tempo com os equipamentos locados, até a conclusão do
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processo licitatório para aquisição dos mesmos.
As subscritoras da ITC sugeriram a mantença da irregularidade,
contra argumentando que o gestor não explicou porque optou por
locar os equipamentos, quando a sua aquisição atendia melhor ao
interesse público, sendo as justificativas insuficientes para elidir a
inconsistência.
Verifico do relatório de auditoria, bem como da documentação nela
citada e juntada às fls. 377/483 (Proc. TC nº 677/2007), que em
26/10/2006, a área técnica da SESA opinou pela prorrogação de
vigência do contrato nº 296/2005 até 27/04/2007, até a conclusão
do processo licitatório em trâmite, por solicitação do Superintendente SCAF em 25/04/2006 (fls. 377/378), e que, às fls. 481/483,
consta proposta comercial (em 13/04/2005) para venda de ventilador microprocessado no valor unitário de R$ 56.327,04 e informação de que no preço dos aparelhos locados constava o valor unitário
de assistência técnica de R$ 460,00 por mês.
Não se informa no relatório de auditoria (fls. 38/39 – Processo TC
nº 677/2007), nem na ITC (fls. 5204/5207) de onde foram extraídos os valores pagos pela locação dos equipamentos para comparação com os valores de possível aquisição.
Ademais, como já restou amplamente demonstrado nos itens anteriores a locação dos equipamentos foi feita em caráter de urgência/
emergência, para preservação de vidas na UTI adulto e infantil dos
Hospitais Dório Silva e São Lucas, até a conclusão do Processo Licitatório de aquisição dos mesmos.
Como vida não tem preço, mesmo que tivesse comprovadamente
resultado em prejuízo ao erário, a locação dos equipamentos seria
justificável, nos termos do art. 84, inciso II, da Lei Complementar
nº 621/2012.
Em assim sendo, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet
de Contas e do Eminente Relator dos autos e afasto a presente
irregularidade.
2.13) PAGAMENTO DE DESPESA EFETUADA EM UG DIFERENTE DA UG DO LICITANTE (ITEM 2.3 DA ITC Nº 7736/2013)
– INOBSERVÂNCIA DA LEI Nº 8.266/2006, DE 31/01/2006
– LOA DE 2006.
A irregularidade tratada neste item se refere ao Processo nº
30809240, cujo objeto foi a aquisição de ventiladores neonatal,
pediátrico e adulto, originado pela modalidade Pregão nº 250/05.
Demonstra a área técnica (fls. 5207/5209) que foi pago na UG nº
440901 – FES – Fundo Estadual de Saúde, os equipamentos adquiridos para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória – HINSG,
despesa de responsabilidade do IESP, UG nº 440925, mesmo havendo disponibilidade orçamentária suficiente no IESP, conforme
LOA/2006, e sendo a autarquia extinta em 27/07/2007.
O gestor alegou, em síntese, que os equipamentos adquiridos para
o HINSG fazem parte do orçamento público do Estado, sendo a sua
divisão meramente administrativa, e foi utilizado efetivamente em
prol dos administrados, não acarretando qualquer prejuízo ao erário ou ao interesse público.
As subscritoras da ITC sugeriram a mantença da inconsistência,
arguindo razões de natureza contábil e organização patrimonial.
Desta feita entendo que, não importa de que UG saiu o pagamento
ou o dinheiro, pois esses, de qualquer forma estão vinculados ao
Fundo Estadual de Saúde, e, os bens patrimoniais foram para o
HINSG, hospital também vinculado ao Fundo, podendo-se, no máximo, arguir inconsistência de natureza formal.
Posto isto, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas e do Eminente Relator dos autos e afasto a presente irregularidade.
2.14) AUSÊNCIA DE TERMO DE CONCESSÃO OU PERMISSÃO
DE USO (ITEM 2.4 DA ITC Nº 7736/2013) – ARTIGOS 10,
95 E 99, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO Nº 1.110-R/2002.
A irregularidade se refere ao Processo nº 28189990, cujo objeto
foi a aquisição de 3 respiradores, no valor global: R$ 163.000,00,
tendo por Credor a empresa Dixtal Biomédica Industria e Comércio
Ltda.
Demonstra a área técnica (fls. 5209/5210 e 42 do Processo TC
nº 677/2007), que constatou pelas fichas patrimoniais e Termo de
Responsabilidade, que em 14/10/2005 foram instalados no Hospital
Dório Silva – HDS, 3 (três) respiradores adquiridos no valor total
de R$ 163.000,00, e transferidos para a Santa Casa de Misericórdia
de Vitória em 10/11/2005, sem que houvesse registro do Termo de
Concessão ou permissão de uso, como estabelece o referido Decreto, que exige contrato por tempo determinado e com destinação
especifica.
O gestor alegou, em síntese, que anexou aos autos o termo de responsabilidade encaminhado do almoxarifado para o Hospital Dório
Silva, que o recebeu em 17/10/2005 (servidor Marcelino).
As subscritoras da Instrução Técnica Conclusiva sugeriram a man-
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tença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que os
esclarecimentos prestados denotam equívoco na compreensão do
fato relatado.
Desta feita, verifico que se trata de fato de responsabilidade da
Direção do IESP e não do Secretário da Pasta da Saúde, e que se
refere ao exercício de 2005, não podendo ser julgado nessas contas
referentes a 2006, razão pela qual divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas e do Eminente Relator dos autos e afasto
a presente irregularidade.
2.15) DESPESA COM O HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR –
HPM - UTILIZAÇÃO INADEQUADA DE PROGRAMA DE TRABALHO (ITEM 2.5.1 DA ITC Nº 7736/2013) – ART. 75, INCISO
III, DA LEI Nº 4.320/64
A irregularidade se refere ao Processo nº 32365047, cujo objeto foi à aquisição de 01 respirador para o HPM, no valor: R$
26.900,00, tendo por ordenador de despesa, o Senhor Nélio Almeida dos Santos.
Demonstra a área técnica (fl. 5210), que o Fundo Estadual de Saúde – FES empenhou, liquidou e pagou a referida despesa através da
UG nº 440925, gestão 44901-FES, quando a mesma deveria ocorrer pela UG nº 45105 – Projeto nº 45.105.1030200132802 – Reforma, Reestruturação e Reequipamento do Hospital da Polícia Militar.
Como demonstrado em item anterior, todos os hospitais da rede
estadual estavam vinculadas ao IESP à SESA e, por consequência,
todos, ao Fundo Estadual de Saúde, sendo o orçamento uno, como
alega o gestor (fl. 5211), não se vislumbrando, no caso, qualquer
prejuízo ao erário ou ao interesse público.
Ademais, a própria área técnica indica como responsável o Diretor
Presidente do IESP e não o Secretário da SESA.
Posto isto, divirjo do posicionamento técnico do Parquet de Contas
e do Eminente Relator dos autos e afasto a presente inconsistência.
2.16) AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (ITEM 2.6.1 DA ITC Nº 7736/2013) – ART. 14 DA LEI
Nº 8.666/93.
O aponte de irregularidade se refere ao Processo nº 35646187,
cujo objeto foi à aquisição de 14 respiradores para o HSL, através
de contratação direta por dispensa de licitação.
O gestor alegou, em síntese, que os equipamentos foram adquiridos em caráter emergencial para atender ao Pronto Socorro, ao Semi-Intensivo e ao CTI adulto do hospital, e que, no ato autorizativo
de Ratificação da dispensa de licitação e empenho, fl. 235, consta
a reserva orçamentária no valor de R$ 1.386.578,00, fl. 237, demonstrando que havia disponibilidade orçamentária.
As subscritoras da ITC sugeriram a mantença da irregularidade,
contra argumentando, em síntese, que a urgência não o isenta de
cumprir todas as formalidades legais, e que, a própria PGE, em seu
Parecer (fl. 533 do TC nº 677/2007) alertou para a necessidade de
informar a existência de dotação orçamentária.
Verifico da documentação juntada em auditoria as fls. 523/540 (TC
nº 677/2007), que dela não consta a publicação da Ratificação da
dispensa de licitação, na qual informa o Secretário, que consta da
reserva orçamentária, o que não foi contestado pela ITC, ato este,
que supre o despacho do setor competente informando a existência
de dotação orçamentária, estando, assim, atendido o art. 14 da Lei
nº 8.666/93.
Posto isto, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas e do Eminente Relator dos autos e afasto a presente irregularidade.
2.17) AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO E DE LICITAÇÃO (ITEM
2.6.3 DA ITC Nº 7736/2013) – ARTIGOS 2º E 15, § 7º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
Este aponte de irregularidade também se refere ao Processo nº
35646187, cujo objeto foi à aquisição de 14 respiradores para o
HSL, através de contratação direta por dispensa de licitação.
O gestor alegou, em síntese, que a compra fora realizada em caráter de emergência, mas, que tramitavam, à época, vários processos
de aquisição de respiradores, já concluídos, conduzidos pelo IESP.
Desta feita, ainda que a situação posta se trate de emergência no
que se refere a aquisições e/ou locações de respiradores para UTI
ou Semi-intensivo, ou Pronto Socorro, entendo que houve falta de
planejamento por parte do gestor.
Em sendo assim, acompanho o entendimento da área técnica, do
Parquet de Contas e do Eminente Relator dos autos, para manter
a presente irregularidade, contudo, entendo que a mesma não
tem o condão de macular as contas do gestor em referência.
2.18) AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (ITEM 2.7.1 DA ITC Nº 7736/2013) – ART. 14 DA LEI
Nº 8.666/93.
A presente irregularidade se refere ao Processo nº 34876154,

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 31 de outubro de 2016
cujo objeto foi à aquisição de 10 respiradores para o Hospital Dório
Silva – HDS, no valor de R$ 1.058.020,00, por dispensa de licitação, tendo por ordenador de despesa o Senhor Nélio Almeida dos
Santos.
Desta feita, ainda que a situação posta se trate de emergência no
que se refere a aquisições de respiradores para o Hospital Dório
Silva – HDS, entendo que houve falta de planejamento por parte
do gestor.
Em sendo assim, acompanho o entendimento da área técnica, do
Parquet de Contas e do Eminente Relator dos autos, para manter
a presente irregularidade, contudo, entendo que a mesma não
tem o condão de macular as contas do gestor em referência.
2.19) AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO E DE LICITAÇÃO (ITEM
2.7.2 DA ITC Nº 7736/2013) – ARTIGOS 2º E 15, § 7º, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.
A irregularidade também se refere ao Processo nº 34876154,
cujo objeto foi à aquisição de 10 respiradores para o Hospital Dório Silva – HDS.
Do mesmo modo que tratado no item anterior, ainda que a situação
posta seja considerada emergencial no que se refere a aquisições
para o Hospital Dório Silva – HDS, entendo que houve falta de planejamento por parte do gestor.
Em sendo assim, acompanho o entendimento da área técnica, do
Parquet de Contas e do Eminente Relator dos autos, para manter
a presente irregularidade, contudo, entendo que a mesma não
tem o condão de macular as contas do gestor em referência.
2.20) AUSÊNCIA DE TERMO DE CONCESSÃO OU PERMISSÃO
DE USO (ITEM 2.8 DA ITC Nº 7736/2013) – ARTIGOS 10,
95 E 99, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO Nº 1.110-R/2002.
A presente irregularidade se refere ao Processo nº 29221897,
cujo objeto foi a aquisição de 04 respiradores para o SAMU, operacionalizado pela Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no valor R$
61.000,00.
O gestor alegou, em síntese, que anexou o termo de responsabilidade encaminhado do almoxarifado para o SAMU – Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – 192, recebido em 02/11/2005
pelo Secretário Enrielton Chaves.
A justificativa do responsável não é capaz de elidir a inconsistência,
portanto, assiste razão a área técnica, isto porque não houve termo
de concessão ou permissão de uso para aquisição dos referidos
aparelhos.
Em sendo assim, acompanho o entendimento da área técnica, do
Parquet de Contas e do Eminente Relator dos autos, para manter
a presente irregularidade, contudo, entendo que a mesma não
tem o condão de macular as contas do gestor em referência.
2.21) AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO (ITEM 2.9 DA ITC Nº
7736/2013) – ART. 2º DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
A irregularidade se refere ao Processo nº 32840519, cujo objeto
foi a aquisição de medicamentos, através de contratação direta, por
dispensa de licitação, referente ao contrato nº 115/2006, no valor
de R$ 2.132.260,20, tendo por credor a empresa Extrafarma Ltda.
O gestor alegou, em síntese, que a aquisição foi feita em caráter emergencial em razão da revogação do Pregão Eletrônico nº
231/2005 – Processo nº 30830176/2005, em atendimento à PGE.
As subscritoras da Instrução Técnica Conclusiva sugeriram a mantença da irregularidade, considerando que poderia haver providências tempestivas e, por isso, não procedem os argumentos da defesa.
Conforme debate em item anterior, o planejamento tempestivo no
caso do Fundo Estadual de Saúde não depende somente do Secretário, mas do IESP e de todos os hospitais da rede, razão pela qual,
mesmo que subsista a irregularidade, não pode ser atribuída somente a ele, razão pela qual, afasto a presente irregularidade,
divergindo da área técnica, do Parquet de Contas e do eminente
Relator dos autos, entendendo que o fato foi justificado pela própria
PGE (fls. 596/599 – Proc. TC nº 677/2007).
2.22) AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO (ITEM 2.10.1 DA ITC Nº
7736/2013) – ART. 2º DA LEI Nº 8.666/93.
A irregularidade se refere ao Processo nº 32885270, cujo objeto
visou à aquisição de medicamento (por inexigibilidade de licitação),
referente ao contrato nº 477/2006, no valor de R$ 6.696.466,56,
tendo por credora a empresa Eli Lilly do Brasil Ltda.
O gestor alegou, em síntese, que embora houvessem distribuidores
credenciados do Laboratório Lilly, nenhum conseguiria ofertar preço
menor em uma licitação, e que a contratação resultou em economia
de R$ 1.861.957,14 para o Estado.
As subscritoras da ITC sugeriram a mantença da irregularidade por
haverem os distribuidores que poderiam obter preço menor do que
o praticado pelo fabricante, no caso de aquisição de grandes quan-
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tidades.
Verifico da documentação juntada em auditoria às fls. 589 e 614
(Proc. TC nº 677/2007), que os preços unitários do mesmo medicamento contratado com o distribuidor (item anterior) foram R$ 7,00
e R$ 14,01, e, no contrato em análise, com o fabricante, R$ 6.48 e
R$ 12,97, não procedendo, portanto, os argumentos técnicos.
Ademais, consta à fl. 617 (Proc. TC nº 677/2007), mapa demonstrando que vários distribuidores sequer cotaram seus preços, tendo
03 (três) deles cotado preços bastantes superiores.
Posto isto, e considerando a aprovação do procedimento pela PGE
(fls. 620/627 do Proc. TC nº 677/2007), acato as razões de defesa, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas e do
eminente Relator dos autos e afasto a presente irregularidade.
2.23) AUSÊNCIA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS (ITEM 2.11.2 DA ITC Nº 7736/2013) – ARTIGOS 10 E 12 DO DECRETO Nº 4.258/98.
Refere-se a irregularidade apontada pela equipe técnica sobre o Processo nº 30603013/2005, cujo objeto foi a aquisição
de medicamentos, no valor de R$ 1.388.102,40, referente ao contrato nº 871/2005, tendo por credora a empresa Geraldo A. Mendes
Onconew Com. Representação Ltda.
Demonstra a área técnica (fl. 5232), que no exercício de 2005
(16/11 e 9/12/2005, a farmacêutica do IESP/SESA solicitou à empresa Onconew o empréstimo de 6.000 comprimidos de Micofenolato de Sódio 360 mg, para abatimento na entrega da 1ª parcela
do contrato, a qual ocorreu em 09/12/2005, tendo o almoxarifado
dado entrada no total da Nota Fiscal nº 33, e que, até 31/12/2006
não havia sido feita a correção, ocasionando diferença entre o
quantitativo real e virtual da SESA.
O gestor alegou, em síntese, que a responsabilidade pelo fato era
do servidor farmacêutico, coordenador do Setor de Controle de Medicamentos.
Desta feita, entendo que assiste razão ao gestor, o que, aliado ao
fato de que a ocorrência se deu em 2005, não podendo ser julgada
nessas contas de 2006, razão pela qual afasto a presente irregularidade.
2.24) AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO (Item 2.12.1. da ITC nº
7736/2013) – Art. 2º da Lei nº 8.666/93.
O aponte de irregularidade se refere ao Processo nº 30549906,
cujo objeto visou à aquisição de medicamentos (por inexigibilidade
de licitação), no valor de valor de R$ 4.373.064,00, contrato nº
628/2005, tendo por credor a empresa Buteri Com. e Representação Ltda.
Demonstra a área técnica (fls. 5233/5237), que apesar de o Laboratório Pfizer ter comprovado ser fabricante exclusivo do medicamento Ziprasidona no Brasil, a Carta de Exclusividade da empresa
contratada é exclusiva para o IESP, restando comprovado nos autos
a existência de outros fornecedores, e consequentemente, a possibilidade de procedimento licitatório.
O gestor alegou, em síntese, que embora conste dos autos oferta
de outra empresa, a Sudeste Farma S/A Produtos Farmacêuticos,
somente a Buteri Com. Representação Ltda está autorizada pelo
Laboratório Pfizer, a distribuir o medicamento para a SESA/IESP,
o que ocorre até hoje, não havendo a Pfizer credenciado outros
distribuidores no Estado, o que inviabiliza a licitação, podendo tal
fato ser confirmado junto ao Laboratório, que optou por credenciar
apenas um distribuidor em cada Estado.
Verifico da documentação juntada em auditoria às fls. 679/718
(Proc. TC nº 677/2007), que houve aprovação da minuta do contrato e de todo o procedimento pela Procuradoria IESP (fl. 716) e que
as declarações do fabricante e da junta comercial (fls. 710/711)
com validade de 90 dias a partir de 30/06/2005, registram exclusividade da Buteri para o IESP, sendo a contratação efetuada com
base no art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
As subscritoras da ITC sugeriram a mantença da irregularidade sem
debater nem confirmar junto ao laboratório Pfizer a informação da
defesa de que o mesmo credencia somente um Representante em
cada Estado.
Em sendo assim, acato as razões de defesa, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas e do eminente Relator dos
autos e afasto a presente irregularidade.
2.25) EMPENHO POSTERIOR (ITEM 2.14.1 DA ITC Nº
7736/2013) – ART. 60 DA LEI Nº 4.320/64
Refere-se à irregularidade apontada sobre o Processo nº
31052460, cujo objeto visou a aquisição de medicamento, sob o
Pregão Eletrônico nº 243/2005, contrato nº 1.011/2005, com vigência de 19/12/2005 a 18/12/2006, no valor de R$ 1.937.100,00,
tendo por credora a empresa Buteri Com. e Representação Ltda.
Demonstra a área técnica (fls. 5241/5242), que a SESA não havia
feito a reserva orçamentaria no valor total devido, o que ocasionou
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a emissão de empenhos após a realização da reserva e da despesa.
O gestor alegou, em síntese, que não houve empenho posterior, em
razão das previsões contratuais de entrega parcelada, no período
de 12 meses, e do ingresso das receitas, mensalmente, na fonte
0135-SUS-Produção, pelo Ministério da Saúde, sendo os empenhos
apenas reforçados (complementados), o que não foi acatado pelas
subscritoras da Instrução Técnica Conclusiva, em razão da não reserva orçamentária do Valor Total.
Verifico da documentação juntada em auditoria às fls. 729/747
(Proc. TC nº 677/2007), que foi informada a dotação orçamentária
alegada pelo gestor, tanto no Contrato como na sua publicação (fls.
732 e 737 do TC nº 677/2007), e que a reserva orçamentária foi
lançada sob o nº 0211, em 18/10/2005 somente para dois meses
de 2005, em razão da execução contratual em 2006, o que por si
só se justifica, pois ainda não havia a lei orçamentária de 2006, que
data de 31/01/2006.
Evidente que esta é a razão dos empenhos feitos em 2006 e não o
fato de não haver reserva orçamentária na dotação que, à época,
constava da LOA/2006 em tramitação na Assembleia Legislativa.
Posto isto, acato as razões de defesa, divirjo do posicionamento
técnico, do Parquet Especial e do eminente Relator dos autos e
afasto a presente irregularidade.
2.26) AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE (ITEM 2.16.1 DA ITC Nº 7736/2013) – ART. 37,
CAPUT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 13, PARÁGRAFO
ÚNICO DO DECRETO Nº 1.336-R/2004.
A irregularidade se refere ao Processo nº 33197628, cujo
objeto visou à aquisição de medicamentos com entrega imediata,
tendo por credora a empresa Biosintética Farmacêutica Ltda.
O gestor alegou, em síntese, que a obrigatoriedade de publicação
somente foi normatizada pelo Decreto nº 1.790-R/2007, e que, em
razão de compra em maior escala realizada pelo Ministério da Saúde/Hospital Bonsucesso obteve, com a aquisição, economia de R$
38.305,44 sobre o preço de fábrica do produto, comparando-se a
compra isolada pela SESA.
As subscritoras da ITC rejeitaram as razões de defesa em razão
do Decreto nº 1.336-R/2001, em seu art. 13, exigir a publicação,
conforme transcreve à fl. 5247, cujo parágrafo único encerra: “devendo o seu resumo ser publicado na imprensa oficial.”.
Verifico da documentação juntada em auditoria às fls. 757/763
(Processo TC nº 677/2007), que o Secretário homologou e autorizou a classificação, a reserva orçamentaria e posterior empenho
e pagamento após regular liquidação da despesa, juntando-se, em
seguida, a Autorização de Fornecimento no valor de R$ 201.318,48,
em nome do IESP – Setor de Compras, e sem nenhuma assinatura
de quem a emitiu.
Posto isto, entendo que, mesmo que subsista a inconsistência, não
há elementos nos autos que autorizem a responsabilização do Secretário, razão pela qual divirjo do posicionamento técnico, do Parquet Especial e do eminente Relator dos autos e afasto a presente
irregularidade em relação a este item.
2.27) AUSÊNCIA DE PESQUISA DE PREÇOS (ITEM 2.16.2 DA
ITC Nº 7736/2013) – ART. 15, §§ 1º E 3º, INCISO II, DA LEI
Nº 8.666/93.
A irregularidade também se refere ao Processo nº 33197628,
cujo objeto visou à aquisição de medicamentos com entrega imediata, tendo por credora a empresa Biosintética Farmacêutica Ltda.
O gestor alegou, em síntese, que a licitação que deu origem à Ata
de Registro de Preços nº 25/2005 foi homologada em 07/07/2005,
sendo o preço unitário, R$ 932,03, e que, mesmo não estando inserida nos autos a pesquisa de mercado, o preço de venda ao consumidor, à época era de R$ 1.533,55, conforme tabela oficial da
ANVISA, em anexo, donde se infere que a aquisição se deu com
desconte de 39,22% sem o preço de venda ao consumidor.
Sustentou, ainda, que o preço de fábrica era de R$ 1.109,37, conforme tabela oficial da ANVISA, tendo, portanto, a SESA adquirido
o medicamento (toxina botulímica 500 UI) com desconto de 16%
em relação ao preço de fábrica.
As subscritoras da ITC rejeitaram as razões de defesa contra argumentando, em síntese, que a adesão a ata de registro de preços
está condicionada à demonstração de comprovada vantagem para
a Administração, e que o fato de o preço estar abaixo do de fábrica
ou da ANVISA, não é suficiente para suprir a ausência da pesquisa
de preços.
O dispositivo de lei que fundamenta a presente irregularidade estabelece:
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
[...]
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II - ser processadas através de sistema de registro de preços;
[...]
§ 1o O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de
mercado.
[...]
§ 3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes
condições:
[...]
II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos
preços registrados;
Conforme transcrição, o dispositivo legal não se presta a fundamentar a irregularidade em tela, pois se trata de adesão a ata de
registro de preços, e, como bem esclarecido pelo gestor, restou
demonstrada a vantagem de que se beneficiou o Estado, face à
comparação do preço pago com as tabelas oficias da ANVISA.
Posto isto, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas e do eminente Relator dos autos, acato as razões de defesa e
afasto a presente irregularidade.
2.28) AJUSTES DE FORMA INDEVIDA NO SISTEMA INFORMATIZADO (ITEM 2.17 DA ITC Nº 7736/2013) – DECRETO
Nº 4.258/98.
A irregularidade se refere ao Processo nº 28020146, cujo objeto
foi à aquisição de medicamentos, referente ao contrato nº 66/2005,
tendo por credora a empresa Biosintética Farmacêutica Ltda.
A equipe de auditoria constatou a inclusão de 7 (sete) frascos de
Toxina Botulínica A-100 no sistema informatizado de estoque no
valor de R$ 4.445,00, mas não existem as respectivas notas de
fornecimento e comprovação de origem e destino.
Verifica-se, ainda, que foram solicitados através do Oficio PA/57/0722 os documentos que pudessem respaldar a entrada de tais medicamentos, entretanto, conforme resposta enviada através do
ofício SESA/GEAF nº 202/2007, comprovaram a falta de controle
no almoxarifado, constatando-se alterações no sistema através de
entradas e saídas para acerto de estoque.
Em sendo assim, acompanho o entendimento da área técnica, do
Parquet de Contas e do Eminente Relator dos autos, para manter
a presente irregularidade, contudo, entendo que a mesma não
tem o condão de macular as contas do gestor em referência.
2.29) AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO (ITEM 2.18.1 DA ITC Nº
7736/2013) – ART. 2º DA LEI Nº 8.666/93.
O aponte de irregularidade se refere ao Processo nº
35584068, cujo objeto foi à aquisição de medicamentos (por
dispensa de licitação), no valor global (12 fornecedores): R$
4.949.245,10.
A área técnica argumenta falta de planejamento que gerou a situação emergencial.
O gestor alegou, em síntese, que a motivação da aquisição em caráter emergencial foi a revogação do Pregão Eletrônico nº 231/2005
– Processo nº 30830176/2005 em atenção à PGE, e que a aquisição
previu o consumo para três meses.
O mesmo fato já foi debatido no item 2.9 deste Voto, sendo as
mesmas alegações da área técnica e da defesa, dispensando-se,
portanto, nova discussão, sendo certo que em face das razões antes expendidas naquele item, afasto a presente irregularidade,
divergindo da área técnica, do Parquet Especial e do eminente
Relator dos autos.
2.30) AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (ITEM 2.18.2 DA ITC Nº 7736/2013) –
ART. 247 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 46/94.
O aponte de irregularidade também se refere ao Processo nº
35584068, cujo objeto foi à aquisição de medicamentos (por dispensa de licitação), no valor global (12 fornecedores), no valor de
R$ 4.949.245,10.
Argumenta a área técnica (fl. 5256) que a despeito do Parecer PGE/
SCA nº 2.188/2006, de 07/12/2006 (fls. 889/896 – Proc. TC nº
677/2007) não foi aberto o PAD visando à apuração de responsabilidades pela não conclusão do processo licitatório.
Verifico da documentação juntada em auditoria às fls. 813/901
(Proc. TC nº 677/2007), que o Secretário ordenou, em 12/12/2006
(fl. 898) a remessa dos autos à SEGER para instauração do processo administrativo, sendo informado pela gerente do FES em
02/07/2007, a pedido da equipe de auditoria (fl. 901), que ainda
não havia remetido o processo à SEGER e justificou.
Em sendo assim, mesmo que subsista a irregularidade, não pode
o Secretário da Pasta da Saúde ser por ela responsabilizado, pois
cumpriu o seu dever de ordenar a remessa dos autos à SEGER para
abertura do PAD.
Posto isto, entendo desnecessário maior debate sobre o fato, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet Especial de Contas e do
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eminente Relator dos autos e afasto a presente irregularidade.
2.31) PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CPL A MEMBRO EM
FÉRIAS (ITEM 2.20 DA ITC Nº 7736/2013) – ARTIGOS 2º E
4º, § 1º, DO DECRETO Nº 1.396-R/2004 – RESSARCIMENTO:
R$ 5.298,70, EQUIVALENTE A 3.131,98 VRTE’S.
Demonstra a área técnica (fls. 5310/5314) e fls. 70/71 (Proc. TC
nº 677/2007) que foi constatado ofício dos membros da CPL questionando o desconto efetuado até então dos pagamentos efetuados
para membros em férias e solicitando aprovação prévia da PROJU.
Relatou ainda a equipe de auditoria, que solicitou a autorização
para ressarcimento dos descontos, sendo informado através do Ofício IESP/SCRH/SCFP, de 19/07/2007, que os valores foram ressarcidos conforme orientação da PROJU (Docs. 77/79), e que, se trata
de devolução indevida do desconto efetuado de outubro de 2005 a
fevereiro de 2006, pagas a título de diferença por gratificação C.E.L
L/291, aos servidores:
Katia Regina Rocha – R$ 582,25
Neuza Maria Zanotti Pancieri – R$ 731,80
Marinete Maria Furlan Saler – R$ 513,75
Ivete de Souza Rocha – R$ 583,30
Rovena Freitas Barbosa – R$ 534,55
Carlos Roberto Serafim – R$ 633,10
Gerusa Ferri – R$ 642,65
Eduardo Dalla Bernardina Seidel – R$ 477,30
José Rodrigues Nogueira – R$ 228,80
Luizinho Silva Rocha – R$ 371,20
Total – R$ 5.298,70
A defesa argumentou, em síntese, que o referido Decreto, em seu
art. 2º, estabelece que o pagamento da gratificação será devido aos
membros que efetivamente participarem ou atuarem na CPL ou
pregão, e que, o art. 166, inciso I, da Lei Complementar nº 46/94
considera efetivo exercício o afastamento ao serviço em virtude de
férias, e cita, ainda, os artigos 95 e 98 da mesma Lei que estabelecem que “não perderá a gratificação o servidor que se ausentar
em virtude de férias” (art. 95), inclusive de insalubridade, periculosidade ou penosidade (art. 98).
Ressaltou que, portanto, de acordo com a Lei Complementar nº
46/94, a gratificação especial de licitação é devida aos servidores
que atuam na CPL e Pregão, mesmo que afastados em virtude de
férias.
O eminente Relator dos autos Votou pela mantença da irregularidade sem ressarcimento, tendo em vista o recebimento de boa-fé
e a efetiva prestação de serviços, bem como farta jurisprudência,
inclusive com julgados desta Corte (fls. 5757/5758).
Em assim sendo, tendo em vista que houve a prestação do serviço e que os valores recebidos se deram de boa-fé, divirjo da área
técnica, do douto Ministério Público Especial de Contas e, em parte
do Eminente Relator, para afastar integralmente a presente irregularidade.
2.32) PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA CPL A SERVIDOR
QUE NÃO EXERCE FUNÇÃO DE MEMBRO DA CPL (ITEM 2.21
DA ITC Nº 7736/2013) - ART. 6º, § 1º, DO DECRETO Nº
1.396-R/2004 – RESSARCIMENTO: R$ 439,87 EQUIVALENTE
A 260 VRTE’S.
Demonstra a área técnica (fls. 5314/5316), o pagamento da referida gratificação no valor de R$ 439,87 ao servidor Sérgio Antônio
Christ, Chefe de Núcleo em Saúde – QCE-05, por solicitação dele
mesmo (Doc. 80).
Informa, ainda, que a Portaria nº 199-S que nomeou o servidor para
a CPL foi tornada sem efeito pela Portaria nº 35-S de 08/02/2007,
por ordem do Secretário (fl. 5315).
O defendente alegou, em síntese, que quando a Portaria nº 199-S
foi tornada sem efeito o servidor já havia recebido a gratificação,
e que em abril de 2008 foi descontado em folha o referido valor,
conforme ficha financeira em anexo, não cabendo mais a abertura
de PAD em razão do saneamento do aponte de irregularidade.
A despeito da comprovação do ressarcimento, e das justificativas
apresentadas, as subscritoras da ITC o manteve, além da irregularidade, em razão dos itens 2.20 a 2.22 da ITC.
O eminente Relator dos autos votou pela mantença da irregularidade sem ressarcimento pelas mesmas razões expressas no item
anterior.
Em sendo assim, divergindo da área técnica e do Ministério Publico
Especial de Contas e, acompanhando em parte o entendimento do
Eminente Relator dos autos, mantenho a presente irregularidade, afastando porém a imputação de ressarcimento, entendendo, ainda, que a mesma não tem o condão de macular as
contas do gestor em referência.
2.33) AUSÊNCIA DE ABERTURA DE SINDICÂNCIA (ITEM 2.22
DA ITC Nº 7736/2013) – ART. 247 DA LEI COMPLEMENTAR
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Nº 46/94.
No que se refere a este item, a área técnica destacou que não há no
processo abertura de sindicância, PAD ou mesmo o envio do mesmo
a PGE, conforme determinação legal.
Citado a se defender, o responsável não logrou êxito em demonstrar ter saneado a inconsistência mediante o alegado desconto procedido em folha de pagamento, alegando, apenas, que não cabe
mais abertura de processo de sindicância, considerando que o pagamento indevido foi descontado em folha de pagamento.
Em sendo assim, acompanho o entendimento da área técnica, do
Parquet de Contas e do Eminente Relator dos autos, para manter
a presente irregularidade, contudo, entendo que a mesma não
tem o condão de macular as contas do gestor em referência.
2.34) AJUSTE DE FORMA INDEVIDA NO SISTEMA INFORMATIZADO (ITEM 2.23 DA ITC Nº 7736/2013) – ARTIGOS 12 E
17 E PROCEDIMENTOS 1, 3, 7 E 8 DO DECRETO Nº 4.258/98.
Verifico do relatório técnico (fls. 5317/5321) fatos e inconsistências
no controle de almoxarifado.
Em suas justificativas, a defesa registra que foram implementadas
medidas corretivas e preventivas, a fim de evitar falhas no controle
do Almoxarifado de Medicamentos a partir de 2007.
Não explicita, no entanto, os motivos pelos quais tais providências
não foram tomadas anteriormente a 2007, já que era responsável
pela Secretaria de Estado da Saúde, e, consequentemente, gestor
do Fundo Estadual de Saúde desde 2005.
Em sendo assim, acompanho o entendimento da área técnica, do
Parquet de Contas e do Eminente Relator dos autos, para manter
a presente irregularidade, contudo, entendo que a mesma não
tem o condão de macular as contas do gestor em referência.
2.35) AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO, RECIBOS E AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ALTO CUSTO – A8AC, NOS PROCESSOS DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS (ITEM 2.24.2
DA ITC Nº 7736/2013) – ART. 8º, INCISOS VI, VII E IX DA
PORTARIA Nº 36-R/2005.
Demonstra a área técnica à fl. 5335, quatro (4) processos com falta
desses documentos e alega que sua ausência pode gerar diferenças
e facilitar a ocorrência de fraudes.
O responsável alegou, em síntese, que este componente atualmente é designado Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) aprovado pela Portaria GM/MS nº 2981/2009, que
aprimora e substitui o componente de medicamentos de dispensação excepcional.
Verifico do relato técnico, que se trata de deficiência no controle
de fornecimento de medicamentos pela farmácia do CRE Vitória (fl.
5351), que poderiam gerar diferenças e facilitar fraudes (não
que tenham ocorrido), e que tais deficiências teriam sido corrigidas por um novo sistema implantado pelo Ministério da Saúde –
Portaria nº 2981/2009, não se podendo aferir até que ponto seria
o Secretário de Saúde responsável, e não se apontando qualquer
prejuízo ao erário e/ou ao interesse público.
Posto isto, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas e do eminente Relator dos autos e afasto a presente irregularidade.
2.36) CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA INDEVIDA (ITEM 2.24.4
DA ITC Nº 7736) – ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988:
Demonstra a área técnica (fls. 5338/5339), que a contratação temporária para o cargo de administrador do CRE – VITÓRIA gerou alta
rotatividade no cargo que é de serviço permanente, ocasionando
descontinuidade da política de administração e consequente insegurança na área de pessoal desse centro de especialidade.
O responsável, assim como a Gerente Estadual e Assistência Farmacêutica, informaram ter encaminhado cópia à gerência de Recursos Humanos para providências, entretanto, tais justificativas não
demonstram eficazes para o saneamento da irregularidade.
Em sendo assim, acompanho o entendimento da área técnica, do
Parquet de Contas e do Eminente Relator dos autos, para manter
a presente irregularidade, contudo, entendo que a mesma não
tem o condão de macular as contas do gestor em referência.
2.37) AUSÊNCIA DE COORDENAÇÃO DO CRE POR PROFISSIONAL FARMACÊUTICO (ITEM 2.24.5 DA ITC Nº 7736/2013) –
ART. 6º DA PORTARIA 36-R.
Referente a este item, o responsável alegou, em síntese, que foi
designada para coordenar a Farmácia Estadual, a farmacêutica Fabiana Torino, em agosto de 2007 e que, à época de protocolização
da defesa, o coordenador era o farmacêutico Leonardo Tavares.
A equipe subscritora da ITC nº 7736/2013 sugeriu manutenção da
irregularidade, contra argumentando que, mais uma vez, o gestor
se limitou a registrar a tomada de medidas corretivas em 2007,
não explicando porque não em 2006, por tais razões entendo que
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assiste razão a área técnica.
Em sendo assim, acompanho o entendimento da área técnica, do
Parquet de Contas e do Eminente Relator dos autos, para manter
a presente irregularidade, contudo, entendo que a mesma não
tem o condão de macular as contas do gestor em referência.
2.38) CONTRATAÇÃO EM DESACORDO COM O PREVISTO NO
EDITAL DE LICITAÇÃO (ITEM 2.25.1 DA ITC Nº 7736/2013)
- INOBSERVÂNCIA AO ART. 41 DA LEI Nº 8.666/93;
2.39) AUSÊNCIA DE CONTROLE INDIVIDUALIZADO DE
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (ITEM 2.25.2 DA ITC Nº
7736/2013) – ART. 37, CAPUT DA CF – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA;
2.40) DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO PRÉVIA DO ORÇAMENTO PELA CONTRATANTE PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (ITEM 2.25.3
DA ITC Nº 7736/2013) – ART. 66 DA LEI Nº 8666/1993;
2.41) DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DAS PEÇAS
SUBSTITUTAS (ITEM 2.25.4 DA ITC Nº 7736/2013); – ART.
66 DA LEI Nº 8666/1993;
2.42) INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE
(ITEM 2.25.5 DA ITC Nº 7736/2013) – ART. 37, CAPUT DA
CF;
Conforme se observa acima as irregularidades constantes dos itens
2.25.1, 2.25.2, 2.25.3, 2.25.4 e 2.25.5 da ITC nº 7736/2013, se
referem ao Processo nº 24268020, Pregão nº 119/2005; Contratos nº 481, 482 e 483/2005, cujo objeto visou à manutenção
preventiva e corretiva de veículos.
Quanto ao item 2.25.1 (Contratação em desacordo com o previsto
no edital de licitação), não restou configurada, pelo relato técnico
(fls. 5340/4342) a responsabilidade exclusiva do Secretário, haja
vista que a contratação originou-se de um processo licitatório na
modalidade de Pregão.
Relaciona-se, ainda, a este processo os indicativos de irregularidade relacionados a seguir, os quais não são de responsabilidade do
Secretário, quais sejam:
Item 2.25.2 da ITC – Ausência de controle individualizado de
manutenção dos veículos – Art. 37, caput da CF – Princípio
da Eficiência;
Item 2.25.3 da ITC – Descumprimento de cláusula contratual – Ausência de aprovação prévia do orçamento pela contratante para a realização dos serviços – Art. 66 da Lei nº
8666/1993;
Item 2.25.4 da ITC – Descumprimento de cláusula contratual – Ausência de comprovação da devolução das peças substitutas – Art. 66 da Lei nº 8666/1993;
Item 2.25.5 da ITC – Inobservância ao princípio da economicidade – Art. 37, caput da CF.
Em assim sendo, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de
Contas e do eminente Relator dos autos e afasto a responsabilidade do senhor Anselmo Tose em relação aos itens: 2.25.1,
2.25.2, 2.25.3, 2.25.4 e 2.25.5 da ITC, ainda que subsistam os
indicativos de irregularidade.
2.43) AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO (ITEM 2.26.1 DA
ITC Nº 7736/2013) – ART. 37 DA CF.
Relata à área técnica (fl. 5.351) a contratação de cooperativas médicas de diversas especialidades terceirizando, assim, os serviços
de saúde que constituem atividade fim do Estado, e burlando o
inarredável princípio da realização de concurso público.
O responsável não se manifestou sobre o fato.
Quanto a este item, trata-se de sério problema enfrentado pelo
Estado até hoje, pois, em razão dos baixos salários pagos aos médicos, os mesmos não demonstram interesse pelo concurso público, preferindo associarem-se em cooperativas que lhes oferecem
melhores remunerações e, que diante dessa realidade, não pode o
Estado deixar de contratar tais cooperativas e deixar a população
desassistida.
Posto isto, divirjo em parte da área técnica, do Parquet de Contas
e do eminente Relator dos autos e afasto a responsabilidade do
senhor Anselmo Tose, ainda que subsista a irregularidade.
2.44) AUSÊNCIA DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS (ITEM 2.26.2 DA ITC Nº 7736/2013) – ART. 4º, INCISO
VI, DA LEI Nº 8.142/1990.
A área técnica entendeu que a presente irregularidade decorre da
inconsistência verificada no item anterior, pois, como não foi realizado concurso público para os médicos contratados, a Administração não envidou esforços necessários para implementar o devido
Plano de Carreira, Cargos e Salários previsto em lei.
Relata a área técnica (fl. 5353) que a despeito de a Lei nº 8142/1990
exigir, para recebimento dos recursos de que trata o art. 3º, deveria
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o Estado contar com Fundo de Saúde (I) e Comissão de Elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários para implantação
no prazo de dois (2) anos, após passados 15 anos, o PCCS não foi
ainda implantado.
O gestor não se manifestou sobre o fato, tendo às subscritoras da
ITC sugerido a manutenção da irregularidade.
Em sendo assim, acompanho o entendimento da área técnica, do
Parquet de Contas e do Eminente Relator dos autos, para manter
a presente irregularidade, contudo, entendo que a mesma não
tem o condão de macular as contas do gestor em referência.
2.45) CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA DAS DESPESAS COM COOPERATIVAS MÉDICAS (ITEM 2.26.3 DA ITC Nº 7736/2013)
– ART. 18, § 1º DA LRF – LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000.
Neste aponte, a equipe técnica, constatou que no exercício de
2006 foram pagos R$ 40.642.443,98 (quarenta milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e
noventa e oito centavos) às Cooperativas Médicas, indevidamente
contabilizados como Locação de Mão de Obra, conforme Demonstrativo da Execução da Despesa/Pagamento Detalhado por Mês/
SiafemTC, quando deveriam ter sido contabilizados como Outras
Despesas com Pessoal, uma vez que são referentes à substituição
de servidores e empregados públicos, conforme Lei de Responsabilidade Fiscal.
Verifico do relato técnico (fls. 5353/5355), que se trata de inconsistência de natureza contábil, não atribuível ao Secretário de Estado,
razão pela qual divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de
Contas e do eminente Relator dos autos e afasto a responsabilidade do senhor Anselmo Tozi, ainda que subsista a irregularidade.
2.46) AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, PAGAMENTO A MENOR E A
MAIOR, REFERENTE AOS FORNECEDORES E AOS TRIBUTOS
RETIDOS NAS NOTAS FISCAIS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA (ITEM 2.27.2 DA ITC Nº
7736/2013) – ARTIGOS 62 A 64 DA LEI Nº 4320/1964; ART.
31 DA LEI Nº 8212/1991; ART. 30 DA LEI Nº 10.833/2003;
E ART. 6º, § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 116/2003.
O indicativo de irregularidade se refere ao Processo nº 20423160,
cujo objeto visou a prestação de serviços de vigilância, originado
pelo Pregão nº 102/04.
Neste tocante, a equipe técnica encaminhou Ofício PA/57/07-07 solicitando esclarecimentos referentes ao processo 20423160, contudo, não foi encaminhada resposta ao referido oficio, o que originou
diversas pendências.
O Eminente Relator dos autos votou, divergindo da área técnica que
opinou pela formação de autos apartados para apuração de dano ao
erário em face de pagamentos em duplicidade, e, acompanhando o
Parquet de Contas, manteve a irregularidade expedindo determinação à SESA para que instaure procedimento administrativo e, se
for o caso, Tomada de Contas Especial.
Vejo do relato técnico (fls. 5360/5365) que se trata o fato, de atribuição do grupo financeiro setorial – GFS, e não ao Secretário de
Estado, a despeito de ele haver se manifestado e informado a adoção de medidas saneadoras, não se apontando prejuízo ao erário.
Posto isto, divirjo em parte da área técnica, do Parquet de Contas
e do eminente Relator dos autos e afasto a responsabilidade do
senhor Anselmo Tozi, ainda que subsista a irregularidade.
2.47) AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO E LICITAÇÃO (Item
2.28.2 da ITC Nº 7736/2013) – ART. 37, INCISOS II E XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
A irregularidade se refere ao Processo nº 30836310, relativo
ao Convênio nº 46/2005, de 15/09/2005, cujo objeto foi à
cooperação técnica visando a operacionalização da atenção às urgências, emergências no Estado, para implantação da Política Estadual de Atenção às Urgências (Portarias nº 1863/2003, 1864/2003,
2048/2002 e Plano de Trabalho que integra o Convênio), tendo por
convenentes a SESA e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Vitória, pelo prazo de 36 meses de vigência, prorrogável por
iguais e sucessivos períodos.
O Valor do convênio foi de R$ 25.228.000,00 com repasse mensal
de R$ 698.000,00, sendo: 50% do Ministério da Saúde, 25% da
SESA e 25% provenientes dos convênios com os Municípios da Região Metropolitana (Fundão, Serra, Vitória, Vila Velha, Viana, Guarapari), sendo o Estado responsável pela execução dos mesmos,
caso algum Município não cumprisse o convênio.
Registrou que o Município de Guarapari foi incluído a partir do ano
de 2007.
Argumenta a área técnica (fls. 5373/5376) que o Convênio firmado
com a Santa Casa para operacionalização da Central de Regulação e
do SAMU-192 resultou em burla à obrigatoriedade de realização de
Concurso Público para admissão de pessoal no âmbito do Sistema
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Estadual de Saúde, e de licitação para aquisição de bens, materiais
e serviços.
Verifico do termo de Convênio (fls. 2483/2492 do Processo TC nº
677/2007), que dentre os compromissos da SESA, constam o fornecimento de equipamentos e programas de informática, os veículos tipo ambulância, etc, e, se formos analisar por este prisma,
teríamos que condenar todos os convênios e/ou ajustes firmados
pela Administração Pública com entidades de direito privado, o que
seria impossível.
Em sendo assim, acompanho o entendimento da área técnica, do
Parquet de Contas e do Eminente Relator dos autos, para manter
a presente irregularidade, contudo, entendo que a mesma não
tem o condão de macular as contas do gestor público.
2.48) AUSÊNCIA DE PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS (ITEM 2.28.3 DA ITC Nº 7736/2013) - ART.
116, INCISO IV, DA LEI Nº 8.666/93.
Esta irregularidade, também se refere ao Processo nº 30836310,
relativo ao convênio nº 46/2005 de 15/09/2005, cujo objeto
foi à cooperação técnica visando à operacionalização da atenção
às urgências, emergências no Estado, para implantação da Política Estadual de Atenção às Urgências (Portarias nº 1863/2003,
1864/2003, 2048/2002 e Plano de Trabalho que integra o Convênio), tendo os mesmos convenentes do item anterior.
Assim, demonstrou a área técnica (fls. 5376/5380), que não foi
apresentada a planilha de custo inicial definindo como seria distribuído o valor mensal da parcela de R$ 698.000,00 (ex: pessoal,
material de consumo, serviços, etc), o que comprometeu o acompanhamento do Convênio, tendo sido formada a Reserva Técnica e
a Reserva Trabalhista, sem qualquer parâmetro.
O gestor limitou-se a explicar a formação das referidas reservas,
alegando que, no início, não se sabia se os recursos seriam suficientes para contemplar todas as necessidades.
Verifico da documentação juntada em auditoria, que anexo ao termo de convênio consta o Plano de Trabalho, e nele o Plano de Aplicação contendo os desembolsos mensais e total, ou seja, o que a
área técnica questiona é a falta de uma planilha de custos.
Percebe-se, quanto ao Plano de Aplicação, este consta dos autos de
forma sucinta, à fl. 2492 do Processo TC nº 677/2007, porém não
se demonstra capaz de elidir a irregularidade aventada.
Em sendo assim, acompanho o entendimento da área técnica, do
Parquet de Contas e do Eminente Relator dos autos, para manter
a presente irregularidade, contudo, entendo que a mesma não
tem o condão de macular as contas do gestor em referência.
2.49) CONTRATAÇÃO POR PREÇOS SUPERIORES AOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA SESA – CLÁUSULA 3ª, II, “P”, DO
CONVÊNIO. (ITEM 2.28.5 DA ITC Nº 7736/2013)
Esta irregularidade, também se refere ao Processo nº 30836310,
relativo ao Convênio nº 46/2005, de 15/09/2005, cujo objeto
foi à cooperação técnica visando à operacionalização da atenção
às urgências, emergências no Estado, para implantação da Política Estadual de Atenção às Urgências (Portarias nº 1863/2003,
1864/2003, 2048/2002 e Plano de Trabalho que integra o Convênio).
Indica a área técnica (fls. 5381/5384) o pagamento de diárias a
funcionários da conveniada com valor superior à tabela do Estado
para “demais cargos, empregos e funções, fixada pelo Decreto nº
1.545/2005”.
Verifico da referida cláusula do Convênio (fl. 2486 do Processo TC
nº 677/2007), a obrigação de contratar serviços como segurança, limpeza, alimentação, combustível, e outros, utilizando
como referência os preços praticados pela SESA.
Neste tocante, o próprio Convênio 46/2005 estabeleceu a determinação de que os valores praticados pela Santa Casa de Misericórdia
na sua execução deveriam ser os mesmos praticados pela Secretaria Estadual de Saúde, contudo, tais valores restaram superados.
Em sendo assim, acompanho o entendimento da área técnica, do
Parquet de Contas e do Eminente Relator dos autos, para manter
a presente irregularidade, contudo, entendo que a mesma não
tem o condão de macular as contas do gestor em referência.
2.50) AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO REGULAR DA DESPESA
(ITEM 2.28.6 DA ITC Nº 7736/2013) – ART. 63 DA LEI Nº
4.320/64.
Esta irregularidade, também se refere ao Processo nº 30836310,
relativo ao Convênio nº 46/2005, de 15/09/2005, cujo objeto
foi à cooperação técnica visando à operacionalização da atenção
às urgências, emergências no Estado, para implantação da Política Estadual de Atenção às Urgências (Portarias nº 1863/2003,
1864/2003, 2048/2002 e Plano de Trabalho que integra o Convênio), no que tange aos seguintes apontes:
Consultoria:
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Relata-se que os contratos firmados pela conveniada com os médicos consultores: César Roberto Braga Macedo e Armando Antônio
de Negri Filho previram a apresentação de relatórios mensais, mas
não foram exigidos como condição para os pagamentos, destacando-se que apenas o relatório de dezembro de 2005 foi apresentado – Projeto de Organização do Sistema de Atenção Integral às
Urgências da Região Metropolitana da Grande Vitória – Implantação
do SAMU-192, do qual não conseguiu a equipe de auditoria aferir o
resultado pretendido da contratação: “Desenvolvimento do Sistema
de Atenção às Urgências na Região Metropolitana de Vitória”.
Verifico da documentação juntada em auditoria às fls. 2558/2761
(Proc. TC nº 677/2007), farto e detalhado relatório apresentado
pelos médicos especializados no tipo de consultoria, comprovando
a execução dos serviços contratados.
Depósito pendente de confirmação:
Relata-se a realização de diversos pagamentos através de depósitos realizados em terminais de autoatendimento, sujeitos a confirmação posterior, o que demonstra fragilidade na liquidação da
despesa, pois, permite ao depositante digitar os dados corretos e
inserir o envelope vazio, desviando o cheque para terceiro.
Verifico da documentação juntada em auditoria às fls. 2762/2768
(Proc. TC nº 677/2007) que se trata de depósitos de pequeno valor
efetuado no Banco do Brasil, Caixa-Econômica e Banco Real, na
conta dos dois médicos consultores, de duas pessoas jurídicas e
duas pessoas físicas, não cabendo a suspeita de desvio levantada. Ademais, trata-se de pagamento, fase posterior à liquidação
da despesa.
Serviços de Engenharia:
Relata-se que os serviços de engenharia realizados no Complexo
SAMU-192, referentes às notas fiscais nº 357 e 362 – Matutina
e 321-JMM, não foram atestados por pessoal técnico competente.
Verifico da documentação juntada em auditoria às fls. 2769/2778
(Proc. TC nº 677/2007), que, em verdade, não se trata de serviços de engenharia mas de reforma e adaptação do almoxarifado
do SAMU-192, estando as notas fiscais acompanhadas da cotação
de preço, detalhando os serviços executados, faltando-lhes apenas
aquele carimbo assinado por alguém atestando a realização dos
serviços, como de costume no serviço público, procedimento burocrático não praticado pela entidade privada.
Apresentação de nota fiscal de serviços para fornecimento
de peças/equipamentos:
Relata-se que a empresa Matutina apresentou as notas fiscais de
serviço nº 357, 362 e 363 (supra), nelas contendo o fornecimento
de ar condicionado, e que a empresa Odontec apresentou as notas
fiscais de serviços nº 09, 11, 13 e 15 para fornecimentos de peças
(sensor de oxímetro de pulso).
Verifico da documentação juntada em auditoria às fls. 2769/2783
(Proc. TC nº 677/2007), que a empresa Matutina é da área de
Construção Civil e Serviços, não sendo fornecedora de ar condicionado, tendo, portanto, que adquiri-los para si, com nota fiscal
do fornecedor para depois aplica-lo na reforma do almoxarifado do
SAMU-192 como o fez.
Quanto à Odentec, constato que as notas fiscais se referem a serviços de manutenção em aparelhos médicos com fornecimento de
peças, as quais teve que adquirir do fornecedor, para si, mediante
nota fiscal, ou seja, a empresa não vende peças, apenas as aplica
nos serviços executados.
Aquisição de materiais para lavanderia:
Relata-se que os materiais destinados à lavagem de lençóis, compressas e campos cirúrgicos para atendimento aos usuários do
SAMU, de acordo com o Ofício SAMU/CG nº 176/2007 (item 37) em
resposta ao Ofício PA/57/07-25, foram utilizados na lavanderia do
hospital da Santa Casa, não se podendo mensurar as quantidades
de materiais e de mão de obra necessárias aos serviços demandados pelo SAMU e pelo Hospital, de maneira segregada.
Verifico da documentação citada e acostada às fls. 2784/2802
(Proc. TC nº 677/2007) que a informação utilizada pela equipe
técnica refere-se à resposta ao questionamento feito: “Justificar a
compra de materiais para lavanderia”, ao que foi respondido: “foram comprados para a lavagem dos lençóis, compressas e
campos cirúrgicos utilizados para atendimento aos usuários
do SAMU no Hospital da Santa Casa de Vitória”.
Ou seja, a informação não se refere ao uso dos materiais na lavanderia do hospital da Santa Casa, e, mesmo que seja, a execução do
serviço, previsto no Convênio, não envolve somente o material e a
lavanderia, mas a água, energia elétrica, mão de obra, etc, custeadas pela conveniada.
Aquisição de cartuchos para impressora:
Relata-se a localização da impressora HP1320N na Tesouraria da
Santa Casa onde são efetuados os pagamentos do SAMU, conforme
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Ofício 176/2007, não se mensurando as quantidades de impressões
realizadas para o SAMU e para a Santa Casa, de forma segregada.
Da mesma forma que no ponto anterior, as impressões não dependem somente dos cartuchos e da impressora, mas, também, de
energia elétrica, mão de obra, e outros, custeados pela Conveniada.
Em razão da análise procedida em cada ponto deste item, divirjo
do posicionamento técnico, do Parquet de Contas e do eminente
Relator dos autos e afasto integralmente a presente irregularidade, tendo a área técnica opinado pela formação de autos apartados e o Ministério Público Especial de Contas, além do eminente
Relator dos autos, pela determinação de instauração de Tomada de
Contas Especial.
2.51) INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE
(ITEM 2.28.7 DA ITC Nº 7736/2013) – ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Esta irregularidade, também se refere ao Processo nº 30836310,
relativo ao Convênio nº 46/2005, de 15/09/2005, cujo objeto
foi à cooperação técnica visando à operacionalização da atenção
às urgências, emergências no Estado, para implantação da Política Estadual de Atenção às Urgências (Portarias nº 1863/2003,
1864/2003, 2048/2002 e Plano de Trabalho que integra o Convênio), no que tange aos seguintes apontes:
Pagamento antecipado de combustíveis:
Relata-se o pagamento, pela conveniada, ao Posto Arara Azul, antecipadamente, no valor de R$ 30.000,00, conforme previsto no
contrato, como forma de garantia do pagamento, procedimento inverso da prática no serviço público, sendo esse valor passível de
ressarcimento.
Pagamento de CPMF a partir de Outubro de 2006:
Relata-se que o Banestes debitou a CPMF na conta do Convênio,
por não haver a Santa Casa registrado a certidão de entidade filantrópica, resultando, nos meses de outubro a dezembro de 2006,
despesa no total de R$ 5.124,28, passível de ressarcimento.
O gestor alegou, em síntese, quanto ao primeiro ponto, que, em
20/06/2008, através do 2º Termo Aditivo ao Contrato, foi efetuado
o ressarcimento do valor corrigido pelo INPC/IBGE, que resultou em
R$ 32.991,71.
Quanto ao pagamento da CPMF, foi efetuado por resistência do Banestes, a despeito da apresentação da Certidão de Entidade Filantrópica, de seis em seis meses, sendo o problema regularizado a
partir de 2007, não conseguindo o Banestes, no entanto, proceder
à restituição do valor, que já havia sido recolhido ao caixa da União.
As subscritoras da ITC sugeriram a mantença, da irregularidade e
formação de autos apartados, contra argumentando, em síntese,
que, quanto ao primeiro ponto, entendeu não comprovados os esclarecimentos.
O eminente Relator dos autos divergiu em parte da área técnica,
quanto à formação de autos apartados, e, acompanhando o Parquet de Contas, votou, afastando o primeiro ponto, em razão do
ressarcimento já efetuado, e mantendo a irregularidade em face do
segundo ponto, determinando procedimento administrativo, e, se
for o caso, a instauração de Tomada de Contas Especial pela SESA.
Desta feita, entendo que, se por um lado, a CPMF foi recolhida aos
cofres da União, por outro, ela é responsável por 50% dos recursos
financeiros do Convênio, como demonstrado na inicial.
Em assim sendo, divirjo em parte do posicionamento técnico, do
Parquet de Contas e do eminente Relator dos autos e afasto integralmente a presente irregularidade.
2.52) AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO (ITEM 2.28.8 DA ITC Nº
7736/2013) – ART. 45, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
– SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA.
Esta irregularidade, também se refere ao Processo nº 30836310,
relativo ao Convênio nº 46/2005, de 15/09/2005, cujo objeto
foi à cooperação técnica visando à operacionalização da atenção
às urgências, emergências no Estado, para implantação da Política Estadual de Atenção às Urgências (Portarias nº 1863/2003,
1864/2003, 2048/2002 e Plano de Trabalho que integra o Convênio).
Demostra a área técnica (fls. 5394/5398), o pagamento, em 2006,
no total de R$ 32.620,00, à empresa Engedrive, por serviços de
consultoria na área de engenharia, visando a adequação do espaço
físico do SAMU 192, e à empresa JMM para elaboração dos projetos
arquitetônico e elétrico, ou seja, ambas as empresas foram contratadas visando a adequação física do SAMU 192, acrescentando-se
que as obras realizadas no Complexo Regulador foram de pequeno
porte (por exemplo: reforma de almoxarifado), não se justificando
a contratação de consultoria de engenharia civil.
Foi demonstrado inicialmente o pagamento indevido de R$ 8.155,00
referente à diferença entre o valor (R$ 32.620,00) pago, e o devido
em 2006 (R$ 24.465,00), em razão do valor mensal contratado, R$
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3.262,00.
O gestor alegou, em síntese, que, a diferença apontada, de R$
8.155,00 decorreu da necessidade urgente do serviço, que foi realizado desde janeiro de 2006, percebendo-se, somente em maio de
2006, que o contrato não havia sido formalizado, o que foi feito, e
demonstrou os pagamentos, de duas em duas parcelas, feitos nos
meses de maio a novembro de 2006, no total de R$ 32.620,00 (fl.
10.590- Vol. XXVIII), e que a contratação da empresa JMM foi necessária para complementar o trabalho da Engedrive.
As subscritoras da Instrução Técnica Conclusiva sugeriram a mantença da irregularidade e formação de autos apartados, visando
a apuração de dano ao erário, contra argumentando, em síntese,
que, a despeito de o contrato ter sido assinado em 15/05/2006,
teve vigência a partir de 02/01/2006 até 31/12/2006 (fl. 10.586),
ou seja, tanto a vigência do contrato como os pagamentos efetuados, foram retroativos a janeiro de 2006, indicando que a liquidação da despesa dos meses de janeiro a maio de 2006 não teve
qualquer respaldo contratual ou legal.
No tocante à contratação das duas empresas, entenderam que o
gestor confirmou o relato técnico, de que contratou e pagou à Engedrive por serviços não executados, devendo, portanto, ressarcir
o total pago, em processo apartado.
O eminente Relator dos autos divergiu em parte da área técnica,
quanto à formação de autos apartados, e, acompanhando o Parquet
Especial, votou pela mantença da irregularidade e determinação à
SESA, no sentido de que proceda à apuração de dano ao erário, e,
se for o caso, instaure a Tomada de Contas Especial.
Compulsando os autos, verifico da documentação indicada no relatório de auditoria e juntada às fls. 2784/2802 e 2863/2873 (Proc.
TC nº 677/2007), que o contrato foi celebrado pela Santa Casa com
a empresa Engedrive (e não pelo Secretário), visando a consultoria técnica na área de construção civil na Sede do Complexo
Regulador das Urgências do Estado-ES (e não somente no almoxarifado), não constando de suas notas fiscais de serviço, que a
mesma execute obras e/ou inscrição estadual, mas, somente inscrição municipal, e que não consta qualquer documento fiscal referente à empresa JMM, baseando-se o relato técnico apenas na informação contida no Ofício 176/2007, em resposta ao questionamento
feito no Ofício PA/57/2007: “cópia do Contrato com a JMM”, ao
que foi respondido: “não foi feito Contrato com a JMM, e sim
coleta de preços para execução do serviço de instalação de
gerador (03/2006) e da elaboração de projetos arquitetônico
e elétrico referente à adequação física do SAMU-192 (07/2006)”.
Conforme fls. 2790 e 2798 do Processo TC nº 677/2007. (apenso)
Constato, ainda à fl. 2778 do Processo TC nº 677/2007, nota fiscal
de serviço da empresa JMM, datado de 11/05/2006, referente a
Instalação de Grupo Gerador para atendimento ao Complexo Regulador da SESA, não havendo documento fiscal sobre elaboração
de projetos.
Em sendo assim, entendo que não restou comprovada a contratação e pagamento em duplicidade para o mesmo serviço, nem uma
possível deficiência na liquidação da despesa, em razão dos pagamentos feitos nos meses de janeiro a maio de 2006, pelo fato de
que a Lei nº 4.320/64 estabelece que o pagamento será efetuado
após regular liquidação (na forma do art. 63) e os pagamentos
foram efetuados após a assinatura do contrato e emissão de empenho, a partir de maio de 2006, a despeito dos serviços terem
sido executados desde janeiro de 2006, como informou o gestor, e
previu o Contrato.
Posto isto, a inconsistência que prevalece é a assinatura do Contrato em maio de 2006 com efeito retroativo a 02/01/2006, sendo, no
entanto, a despesa empenhada, liquidada e paga posteriormente,
o que não está em discussão neste item, assim, como a liquidação
da despesa, mas, tão somente a ausência de motivação para
contratação de serviços de Consultoria em engenharia, razão
pela qual, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas
e do eminente Relator dos autos e afasto a presente irregularidade.
2.53) PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
(ITEM 2.28.12 DA ITC Nº 7736/2013) – ART. 9º, INCISO I,
DA PORTARIA AGE/SEFAZ Nº 01/2006.
Esta irregularidade, também se refere ao Processo nº 30836310,
relativo ao Convênio nº 46/2005, de 15/09/2005, cujo objeto
foi à cooperação técnica visando à operacionalização da atenção
às urgências, emergências no Estado, para implantação da Política Estadual de Atenção às Urgências (Portarias nº 1863/2003,
1864/2003, 2048/2002 e Plano de Trabalho que integra o Convênio).
Demonstra à área técnica (fls. 5406/5410) a cobrança, pela Convenente, do valor mensal de R$ 12.000,00 referente a “reembolso de

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 31 de outubro de 2016
custos”, que, em verdade, se refere a “taxa de administração” disfarçada, que totalizou, no período de outubro de 2005 a novembro
de 2006, R$ 168.000,00, conforme recibos, mediante justificativa
de que o Estado obteve economias com o Convênio, e apresentação
dos seguintes motivos e valores:
I – Custo médio com recursos humanos utilizados no gerenciamento dos recursos do Convênio, compreendendo pessoal envolvido,
serviços de contabilidade, tesouraria, compras e almoxarifado - R$
7.500,00;
II – Custo médio de serviços médico-laboratoriais nos processos
admissionais, demissionais e periódicos, dos empregados lotados
no SAMU – R$ 1.500,00;
III – Custo médio dos serviços de medicina e segurança do trabalho e controle de infecção hospitalar (CCH) R$ 1.500,00;
IV – Custo médio dos serviços de apoio de manutenção, informática e patrimonial – R$ 500,00;
V – Custo com água, luz, telefone, material de escritório e informática – R$ 1.000,00.
Total de R$ 12.000,00
Destaca-se que através do Parecer SCA/PGE nº 140/2007 a PGE
manifestou-se pela ilegalidade da referia cobrança.
O gestor alegou, em síntese, que a cobrança realmente se refere ao
reembolso dos custos da Conveniada com seus próprios servidores
envolvidos na execução do Convênio, utilização de água, luz, telefone, dentre outros custos e atividades de suporte administrativo, e
que todas as parcelas foram devolvidas em 17/07/2008, conforme
fl. 1.080 do processo do Convênio (comprovante anexo).
As subscritoras da Instrução Técnica Conclusiva – ITC sugeriram
a mantença da irregularidade e formação de autos apartados,
confirmando que realmente foram devolvidos R$ 216.000,00 (fls.
10639/10640) referentes a 18 parcelas, mas que os valores não
foram corrigidos e foram repassados recursos do Convênio até maio
de 2007, totalizando 20 meses, restando passível de ressarcimento, R$ 24.000,00.
Da documentação juntada em auditoria consta apenas os recibos
no total de R$ 168.000,00 referentes aos meses de outubro de
2005 a novembro de 2006, datados de 18/09/2006 e 12/12/2006,
respectivamente, e a demonstração dos custos cobrados a título de
reembolso (fls. 2942/2947 do Proc. TC nº 677/2007).
O eminente Relator dos autos, considerando a devolução dos pagamentos indevidos, divergiu da área técnica, votando pelo afastamento da irregularidade, acompanhando o Parquet Especial de
Contas, quanto à determinação de Tomada de Contas Especial
para apuração de possível dano ao erário e ressarcimento, se for
o caso.
Desta feita, considerando que fora devolvido valor maior do que o
que fora apontado como pago no exercício de 2006, e que os fatos
ocorridos em 2007 não estão em análise, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas e do eminente Relator dos autos e
afasto a presente irregularidade.
2.54) FALHA NA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO
CONVÊNIO (ITEM 2.28.13 DA ITC Nº 36 – ART. 116, § 4º,
DA LEI Nº 8.666/93, C/C O ART. 19, § 1º, INCISOS I E II DA
PORTARIA AGE/SEFAZ Nº 01/2006.
Esta irregularidade, também se refere ao Processo nº 30836310,
relativo ao Convênio nº 46/2005, de 15/09/2005, cujo objeto
foi à cooperação técnica visando à operacionalização da atenção
às urgências, emergências no Estado, para implantação da Política Estadual de Atenção às Urgências (Portarias nº 1863/2003,
1864/2003, 2048/2002 e Plano de Trabalho que integra o Convênio), no que tange aos seguintes apontes:
Aplicação em Certificado de Depósito Bancário – CDB
Relata a área técnica (fl. 5410) a aplicação dos recursos da Reserva Técnica em CDB, alegando que, segundo o Banco Central
do Brasil, é um título de crédito, físico ou escritural e o RDB
é um recibo. Ambos são emitidos pelos bancos comerciais e
representativos de depósitos a prazo feitos pelo cliente. O
CDB e o RDB geram a obrigação de o banco pagar ao aplicador, ao final do prazo contratado, a remuneração prevista
– que será sempre superior ao valor aplicado.”
Recursos de Convênio não aplicados.
Relata a equipe de auditoria que a Convenente deixou de auferir
R$ 29.144,26 no período de outubro de 2005 a dezembro de 2006
por não haver aplicado os recursos do Convênio conforme manda
a lei, e que os cálculos basearam-se no relatório de movimentação
da conta (fl. 5411).
O gestor explicou, em síntese, que as aplicações em CDB decorreram de: evitar riscos desnecessários, em função de prejuízos
causados aos investidores nos fundos do Banestes; e quebra do
Banco Santos Neves; por ser a aplicação em Fundo de Investimen-
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to Banestes INVEST PÚBLICO exclusiva para o setor publico;
que não era viável a aplicação em poupança em razão de resgates
diários, comprometendo os rendimentos; e porque a aplicação em
CDB, segundo o Banco, era mais segura, sem perda.
Quanto ao segundo ponto, afirma que, ao contrário, os recursos
foram regularmente aplicados (comprovante anexo), conforme livro
Razão da Conveniada, que registra rendimentos em 2005 de R$
882,80 e R$ 20.241,54, em 2006, totalizando R$ 21.124,34.
As subscritoras da ITC sugeriram a mantença da irregularidade,
contra argumentando, em síntese, que, quanto à perda no valor
de R$ 29.144,06, trata-se de suposição da equipe de auditoria que
levou em conta a aplicação no INVEST PUBLIC Banestes, aplicação
não acessível, conforme alegou a defesa, e que, quanto à aplicação
em CDB, somente remunera o aplicador no final do prazo contratado, sendo, portanto, tão inviável quanto a aplicação em poupança,
haja vista a necessidade de resgate diário, como alegou o gestor.
O eminente Relator dos autos votou acompanhando a área técnica
e o Parquet de Contas, pela mantença da irregularidade.
Verifico do relato técnico que foram duas as situações pontuadas:
a não aplicação dos recursos do Convênio, que restou comprovada a sua improcedência e foi sanada; e a aplicação em CDB
dos recursos da Reserva Técnica, que foi mantida por não se
enquadrar nas possibilidades do art. 116, § 4º da Lei nº 8.666/93.
Ocorre que não se trata da mesma coisa, e nem mesmo da situação prevista na lei que é saldo de convênio, no caso é recurso
da Reserva Técnica, que não tem necessidade de resgate diário,
podendo a aplicação em CDB ser contratada pelo período que o
cliente desejar.
Em assim sendo, entendo que a irregularidade foi plenamente esclarecida, razão pela qual divirjo do posicionamento técnico, do
Parquet de Contas e do eminente Relator dos autos e afasto a
presente irregularidade.
2.55) AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO
(ITEM 2.28.15 DA ITC Nº 7736/2013) – ART. 67 DA LEI Nº
8.666/93.
Esta irregularidade, também se refere ao Processo nº 30836310,
relativo ao Convênio nº 46/2005, de 15/09/2005, cujo objeto
foi à cooperação técnica visando à operacionalização da atenção
às urgências, emergências no Estado, para implantação da Política Estadual de Atenção às Urgências (Portarias nº 1863/2003,
1864/2003, 2048/2002 e Plano de Trabalho que integra o Convênio).
Relata o corpo técnico deste Tribunal (fl. 5418) que não consta do
processo, relatórios que demonstrem o acompanhamento realizado
pelo colegiado informado no Ofício SAMU/CG nº 176/2007 (item
27).
O gestor alegou, em síntese, que, apesar de não haverem atas
das reuniões do Colegiado, todas as ações do SAMU foram por ele
acompanhadas, tendo as respectivas prestações de contas sido auditadas pelo Fundo Estadual de Saúde, e que a coordenadora geral,
servidora da SESA, elaborou relatórios técnicos mensais demonstrando o seu efetivo acompanhamento (citou as fls. do processo).
As subscritoras da Instrução Técnica Conclusiva sugeriram a mantença da irregularidade, ressaltando que o acompanhamento realizado pela Coordenadora Geral não substitui o do Colegiado, por
falta de amparo Contratual, por não estar comprovada a capacitação técnica de tal servidor, e nem quem seja, já que o relatório de
janeiro de 2006 anexado pela defesa não contém sequer o nome e
assinatura de quem a redigiu.
Verifico dos autos que não consta do Termo de Convênio a indicação
do referido Colegiado, nem foi juntado qualquer ato de designação
do referido Colegiado ou de qualquer outro servidor, baseando o
relato técnico em informação dado no Ofício 176/2007, o que não
foi contestado pelo gestor.
Desta feita, entendo que, a despeito de não restar comprovada a
designação do (s) responsável (s) pelo acompanhamento da execução do Convênio, convergem as informações do gestor e da equipe
técnica de que existiu tal designação, razão pela qual devo crer,
também, que o acompanhamento foi realizado pela Coordenação
Geral do SAMU e pelo Colegiado composto pelo Subsecretário de
Estado para Assuntos de Administração e Finanças da Atenção à
Saúde, gerente Estratégica de Regulação do Acesso, Secretário Municipal de Saúde de Vitória, e provedora da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, como alegou o gestor.
Posto isto, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas e do eminente Relator dos autos e afasto a presente irregularidade.
2.56) AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO ORDENADOR DE
DESPESA (ITEM 2.28.16 DA ITC Nº 7736/2013) – ART. 34
DA PORTARIA AGE/SEFAZ Nº 01/2006.
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Esta irregularidade, também se refere ao Processo nº 30836310,
relativo ao Convênio nº 46/2005, de 15/09/2005, cujo objeto
foi à cooperação técnica visando à operacionalização da atenção
às urgências, emergências no Estado, para implantação da Política Estadual de Atenção às Urgências (Portarias nº 1863/2003,
1864/2003, 2048/2002 e Plano de Trabalho que integra o Convênio).
Demonstra a área técnica (fls. 5419/5420), que, como até o final
da auditoria, em 2007, o ordenador de despesa não havia se pronunciado sobre as prestações de contas de outubro/2005 a dezembro/2006, infere-se que o mesmo não observou o prazo legal de 60
dias para apreciação das contas.
Como o gestor não se manifestou sobre o fato, restou mantido
pelas subscritoras da ITC, bem como pelo Parquet Especial e pelo
eminente Relator dos autos.
Considerando a informação do item anterior, de que as prestações
de contas já foram auditadas pelo Fundo Estadual de Saúde gerido
pelo Secretário da Pasta, entendo que, ainda que tenha ocorrido à
irregularidade, sofreu perda de objeto, razão pela qual afasto a
presente irregularidade.
2.57) SUBCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS (ITEM 2.29.1 DA
ITC Nº 7736/2013) – FALHA NO PLANEJAMENTO, PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA (ITEM 2.29.2 DA ITC Nº 7736/2013).
A presente irregularidade se refere ao Processo nº 30413613,
cujo objeto foi a Informatização da Secretaria de Saúde, contrato
nº 1021/2005, de 14/12/2005, por inexigibilidade de licitação, tendo por credora a empresa MV Informática Nordeste Ltda, no valor
de R$ 3.423.084,00, com prazo de vigência a partir de 14/12/2005
a 13/12/2006.
Conforme se verifica, neste item se analisa em conjunto as irregularidades contidas nos itens 2.29.1 e 2.29.2 da ITC nº 7736/2013,
respectivamente, por afronta ao art. 78, inciso VI, da Lei nº
8.666/93 e Cláusula 8.1, alínea “b”, do Contrato e art. 37 da Constituição Federal de 1988.
No que tange a suposta irregularidade referente à “Subcontratação
de Empresa para Prestação de Serviço de Implantação dos Sistemas,” verifico da documentação indicada no relatório de auditoria e
acosta às fls. 3053/3067 (Proc. TC nº 677/2007), que se trata de
informação constante do relatório de auditoria interna nº 34/2006
– Parcial 1, assinado pelo então Auditor Geral do Estado (Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo) e sua equipe, relatando,
apenas, que a empresa NOTÓRIA foi subcontratada pela MV Sistemas para a implantação dos sistemas MV 2000I, MVPEP, MVLAB,
MVCUSTOS, MVPORTAL e MVSISS.
Já quanto a suposta irregularidade referente à “Falha no Planejamento”, relata a equipe de auditoria que a CTI se manifestou
sobre o dito cronograma de Implantação do MV2000i apresentado
pela SESA, informando que não é tecnicamente um cronograma,
pois não apresenta tempos previstos para as atividades planejadas,
nem tempos reais para as atividades realizadas, o que leva a dificuldades no acompanhamento do projeto e pode vir, mais uma vez,
a comprometer os novos prazos estipulados para a sua conclusão.
O gestor público alegou, em síntese, que não há nos autos do processo nem nas prestações de contas, qualquer documento que caracterize a subcontratação da empresa Notória pela MV, que no processo apareceu alguns documentos da MV com timbre da empresa
Notória Consultores Associados, e também com timbre da MV, e
que não consta dos autos o citado relatório da AGE nem qualquer
registro de pendência apontada.
As justificativas apresentadas pelo responsável não são capazes
de elidir a irregularidade, assim, assiste razão a área técnica que
sugerindo a mantença da irregularidade.
Posto isto, acompanho o entendimento da área técnica, do Parquet
de Contas e do Eminente Relator dos autos, para manter a presente irregularidade, contudo, entendo que a mesma não tem o
condão de macular as contas do gestor em referência.
2.58) AUSÊNCIA DE PARECERES DA PGE E DA AGE (ITEM
2.30.1 DA ITC Nº 7736/2013) – ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93, C/C ART. 3º, INCISO VII, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 88/96 E ART. 4º, INCISO VII, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 295/2004.
A presente irregularidade se refere ao Processo nº 34377344
(Docs. 182/211 e 428/429), cujo objeto foi a aquisição de computadores por adesão à ata de registro de preços nº 03/2005 do TJ/MG,
contrato nº 796/2006 de 21/11/2006 (583 computadores), tendo
por credora a empresa HP Brasil Ltda, no valor de R$ 1.758.281,36.
O referido contrato aditado em 30/12/2006, visando a aquisição
de mais 126 computadores no valor de R$ 380.005,92 e, ainda,
o Contrato nº 1003/2006 de 30/12/2006, visando a aquisição de
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mais (32 computadores), no valor de R$ 96.509,44.
Relata a equipe técnica que o Termo Aditivo ao Contrato nº
796/2006 e o Contrato 1003/2006 não foram objeto de análise por
parte, da PGE e AGE, e que foram adquiridos com recursos da União
(Convênios 133 e Incentivo SUS-134).
O gestor alegou, em síntese, que a AGE se manifestou às fls.
138/141 e a PGE às fls. 178/183, e que o processo já continha
cópia do edital, minuta do contrato e outros documentos relativos
ao processo licitatório da ARP do TJ/MG, os quais é de supor, que,
foram devidamente analisados.
Sobre os aditivos contratuais sustentou não ter informações, pois
não acompanhou o processo.
Desta feita, acato as razões de defesa, divirjo do posicionamento
técnico, do Parquet de Contas e do eminente Relator dos autos e
afasto a presente irregularidade.
2.59) AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO EM PLANILHAS QUE JUSTIFIQUEM OS PREÇOS E QUANTIA PLEITEADA – AUSÊNCIA
DE ANÁLISE E APROVAÇÃO PRÉVIA DE PLANO DE TRABALHO
PROPOSTO PELAS ÁREAS TÉCNICAS DA SESA – FALTA DE
MOTIVAÇÃO NO ATO DE LIBERAÇÃO DO PLEITO – IDENTIFICAÇÃO IMPRECISA DO OBJETO A SER EXECUTADO – NÃO
HÁ UM PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS COERENTE COM AS FASES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO
AJUSTE – LIBERAÇÃO DE RECURSOS SEM CUMPRIMENTOS
DAS FASES DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - (ITEM 2.35 DA
ITC Nº 7736/2013).
As irregularidades acima supostamente afrontam, respectivamente, os seguintes dispositivos: art. 116, c/c art. 7º, § 2º, incisos I e
II, da Lei nº 8.666/93, art. 116, § 1º da Lei nº 8.666/93 e art. 2º do
Decreto nº 1.242-R/2003, art. 93, inciso X, da Constituição Federal
de 1988 e art. 45, § 2º, da Constituição Estadual, art. 116, § 1º,
inciso I, da Lei nº 8.666/93, e art. 2º, § 1º, inciso I, do Decreto nº
1.242-R/2003, art. 116, § 1º, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, artigos
62 e 63, § 2º, inciso III, da Lei nº 4.320/64; art. 29, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 317/2005; art. 17 da Lei Complementar
Estadual nº 348/2005; e art. 116, § 3º, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
Os apontes de inconsistências é inerente ao Processo nº
33292221, convênio nº 89/2006, cujo objeto foi à aquisição de
UTI/SUS (diárias), no valor ajustado e repassado de R$ 403.911,90,
tendo por Convenentes a SESA e o Município de Santa Tereza.
A área técnica às fls. 5457/5463, demonstra a ocorrência dos seguintes indicativos de irregularidade:
a) Ausência de orçamento em planilhas que justifiquem os preços
e quantia pleiteada – Art. 116, c/c art. 7º, § 2º, incisos I e II, da
Lei nº 8.666/93.
b) Ausência de análise e aprovação prévia de Plano de Trabalho
proposto pelas áreas técnicas da SESA – Art. 116, § 1º da Lei nº
8.666/93 e art. 2º do Decreto nº 1.242-R/2003.
c) Falta de motivação no ato de liberação do pleito – Art. 93, inciso
X, da Constituição Federal de 1988 e art. 45, § 2º, da Constituição
Estadual.
f) Identificação imprecisa do objeto a ser executado – Art. 116, §
1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, e art. 2º, § 1º, inciso I, do Decreto
nº 1.242-R/2003.
g) Não há um plano de aplicação dos recursos financeiros coerente
com as fases de execução do objeto do ajuste – Art. 116, § 1º,
inciso IV, da Lei nº 8.666/93.
h) Liberação de recursos sem cumprimentos das fases da liquidação
da despesa – Artigos 62 e 63, § 2º, inciso III, da Lei nº 4.320/64;
art. 29, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 317/2005; art.
17 da Lei Complementar Estadual nº 348/2005; e art. 116, § 3º,
inciso I, da Lei nº 8.666/93.
Verifico do relato técnico e da documentação juntada em auditoria
(fls. 168/170 e 3393/3424 do Processo TC nº 677/2007), que os
indicativos de irregularidade “a” a “h”, amparam-se, tão somente
nas afirmativas da equipe técnica de que: houve “ausência de justificativa/motivação para celebração do Convênio (c)”; “ausência
de definição de qual o plano de trabalho foi usado para instruir
o Convênio”; “ausência de pesquisa de mercado demonstrando a
média dos preços praticados”; “ausência de definição, no plano de
trabalho, de resultados e metas a serem alcançadas evidenciando o
interesse público”; “presença de dois Planos de Trabalho nos autos”.
Da documentação juntada em auditoria às fls. 3393/3424 (Proc. TC
nº 677/2007) não consta o Termo de Convênio, constando apenas
os pareceres da PGE, dois planos de trabalho, a autorização de empenho e pagamento, notas de lançamento e despacho do Secretário
encaminhando o Convênio à AGE para análise e registro, documentos esses que identificam o número do convênio, o processo respectivo, o valor e o objeto do Convênio que é aquisição de diárias de
UTI para os usuários do SUS, no Hospital Madre Regina.
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Destarte, não se mostra, nem se configura, nem se comprova nos
autos, nenhum dos indicativos de irregularidade apontados em razão da ausência do Termo de Convênio, motivo pelo qual, dispensando qualquer debate, divirjo do posicionamento técnico do Parquet de Contas e do eminente Relator dos autos e afasto todos os
indicativos de irregularidade relacionados neste item.
2.60) INADEQUAÇÃO DAS PLANILHAS DE OBRAS - AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO E PLANILHAS QUE JUSTIFIQUEM OS
PREÇOS E A QUANTIA PLEITEADA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE
E APROVAÇÃO PRÉVIA DO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO,
PELAS ÁREAS TÉCNICAS DA SESA - FALTA DE MOTIVAÇÃO
NO ATO DE LIBERAÇÃO DO PLEITO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE METAS A SEREM CUMPRIDAS PELA ENTIDADE - LIBERAÇÃO DE RECURSOS SEM CUMPRIMENTO DAS FASES DA
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - REPASSE TOTAL DOS RECURSOS
AJUSTADOS ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS - AUSÊNCIA DE
APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE DO MUNICÍPIO, ATO QUE VERIFICA O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 12 DA LEI Nº
8.666/93 (ITEM 2.37 DA ITC Nº 7736/2013).
Os apontes de inconsistências é inerente ao Processo nº
33868298, convênio nº 161/2006, cujo objeto foi o repasse financeiro para construção de pronto atendimento, no valor ajustado e
repassado de R$ 400.000,00, tendo por convenentes a SESA e o
Município de Nova Venécia.
Demonstra a área técnica (fls. 5470/5476), os seguintes indicativos
de irregularidade:
a) Violação do parágrafo único do art. 1º do Decreto estadual nº
1.460-R/05 e do art. 1º da Resolução nº 180/02 do TCES, por inadequação das planilhas de obras;
b) Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem preços e
quantia pleiteada (incisos I e II do § 2º do artigo 7º c/c 116 da lei
nº 8.666/93);
c) Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho
proposto, pelas áreas técnicas da SESA (art. 116, § 1º da lei nº
8.666/03 e art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03);
d) Falta de motivação no ato de liberação do pleito (art. 93, X da CF
e § 2º do artigo 45 da CE);
e) Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
(art. 116, § 1º, II da lei nº 8.666/93);
f) Liberação de recursos sem cumprimento das fases da liquidação
da despesa (art. 62 e III do § 2º do artigo 63, da lei nº 4.320/64;
do artigo 29, II da LC estadual nº 317/05, do artigo 17 da LC estadual nº 348/05 e do Inciso I do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93).
g) Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras
(incisos I e II do § 3º do art. 116 da lei nº 8.666/93);
h) Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente
do município do ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da lei nº 8.666/03 (art. 7º, § 2º; e art. 2º, §§ 1º
e 3º da portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/2006).
O relato técnico embasa-se na documentação indicada no relatório
de auditoria e acostada às fls. 3491 a 3523 (Proc. TC nº 677/2007),
da qual não consta o termo de Convênio acompanhado do
Plano de Trabalho e de Aplicação dos Recursos, mas somente
os pareceres PGE e AGE, e despacho do Secretário autorizando o
empenho e pagamento, podendo-se identificar que a referida documentação refere-se ao Convênio em análise.
Em assim sendo, restam não configurados, nem demonstrados, e
nem comprovados todos os indicativos de irregularidade “a” a “h”,
o que impede o debate técnico sobre os mesmos.
Contudo, verifico algumas contradições no relatório técnico que podem ser esclarecidas como é o caso das letras “a” e “b”, uma diz
que não há planilha que justifique os preços e a quantia pleiteada
(b) e outra relata inadequação das planilhas de obras (a).
Quanto às letras “c” “f” e “h”, em face de debates em processos anteriores, pode-se também concluir pelo afastamento, em razão de:
“c” – ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho
pela áreas técnicas da SESA – o art. 116, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e
o art. 2º do Decreto nº 1.242-R/2003 estabelece a aprovação prévia pela organização interessada, não indicando quem ou que setor.
O fato é que, mesmo que se manifestem pela aprovação os setores
técnicos, a PGE, a AGE, o Plano de Trabalho deve ser aprovado pelo
Secretário da Pasta que assina o Convênio.
Como não consta dos autos o referido plano de trabalho, não se
pode afirmar que ele foi ou não aprovado pela autoridade competente.
“f” – liberação de recursos sem cumprimento das fases de liquidação da despesa. No caso, além do termo de Convênio e da nota de
empenho, o setor de liquidação de despesa somente precisaria das
prestações de contas exigidas como condição para o pagamento de
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parcelas seguintes, fato não relatado nos autos.
“h” – ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente do Município – não constitui o fato, responsabilidade do Secretário – Concedente, mas do Município – Convenente. Ademais,
tal fato não restou configurado, demonstrado, nem comprovado
nos autos.
Quanto às letras “d”, “e” e “g”, não restaram demonstradas, configuradas, nem comprovadas nos autos, impossibilitando qualquer
análise, ressaltando quanto à letra “g”, que os repasses, de acordo
com o art. 116, § 3º, incisos I e II, são feitos na forma do Plano de
Aplicação, inocorrendo as hipóteses dos incisos I e II.
Posto isto, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas e do eminente Relator dos autos e afasto a presente irregularidade.
2.61) AUSÊNCIA DE DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO E PLANILHA – ART. 2º, INCISO X, DA PORTARIA AGE/SEFAZ Nº
01-R/2006, C/C O ART. 2º, DO DECRETO Nº 1.242-R/2003
- AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE DO MUNICÍPIO, ATO QUE VERIFICA O
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 12
DA LEI Nº 8.666/93 – ART. 7º, § 2º E ART. 2º, §§ 1º E 3º, DA
PORTARIA AGE/SEFAZ Nº 01-R/2006 - (ITEM 2.38 DA ITC
Nº 7736/2013).
A presente irregularidade se refere ao Processo nº 33560072,
convênio nº 176/2006, cujo objeto foi o repasse para construção
de unidade básica de saúde no bairro Jardim Marilândia, no valor
ajustado em R$ 1.000.000,00, onde foi repassado o valor de R$
250.000,00, tendo por convenentes a SESA e o Município de Vila
Velha.
Aponta a área técnica (fls. 5476/5477), os seguintes indicativos de
irregularidade.
a) Ausência de Decreto de desapropriação e planilha – Art. 2º, inciso X, da Portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/2006, c/c o art. 2º, do Decreto nº 1.242-R/2003.
b) Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente
do Município, ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos no Art. 12 da Lei nº 8.666/93 – Art. 7º, § 2º e art. 2º, §§ 1º e
3º, da Portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/2006.
Verifico dos autos, que o relato técnico embasa-se no relatório de
auditoria interna (fl. 178 do Processo TC nº 677/2007) que informa
constar de Parecer da PGE a ausência de Decreto de desapropriação
e planilha, e que na minuta do Termo de Convênio consta apenas a
assinatura do Prefeito, e no Termo de Convênio somente a assinatura do Secretário de Estado da Saúde.
Em síntese, o responsável se defendeu dizendo que houve preclusão das irregularidades formais em razão da posterior conclusão
da obra contratada, entretanto, tais justificativas não são capazes
de elidir a irregularidade, assim, assiste razão a área técnica que
sugerindo a mantença da irregularidade.
Posto isto, acompanho o entendimento da área técnica, do Parquet
de Contas e do Eminente Relator dos autos, para manter a presente irregularidade, contudo, entendo que a mesma não tem o
condão de macular as contas do gestor em referência.
2.62) AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO E PLANILHAS QUE JUSTIFIQUEM OS PREÇOS E A QUANTIA PLEITEADA – AUSÊNCIA
DE ANÁLISE E APROVAÇÃO PRÉVIA DO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO, PELAS ÁREAS TÉCNICAS DA SESA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE METAS A SEREM CUMPRIDAS PELA
ENTIDADE - LIBERAÇÃO DE RECURSOS SEM O CUMPRIMENTO DAS FASES DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA – REPASSE
DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DOS RECURSOS AJUSTADOS EM
14/11/2006, PARA UMA OBRA QUE, ATÉ O FINAL DE OUTUBRO DO MESMO ANO, SEQUER TINHA SEU PROCESSO LICITATÓRIO CONCLUÍDO – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DOS
PROJETOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE DO MUNICÍPIO,
ATO QUE VERIFICA O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 12 DA LEI Nº 8.666/93 - (ITEM 2.39 DA ITC
Nº 7736/2013).
As irregularidades constantes deste item se referem ao Processo
nº 33413673, convênio nº 114/2006, cujo objeto foi o repasse
para construção da 2ª etapa da Unidade de Saúde da Sede do Município, no valor ajustado e repassado de R$ 702.276,91, tendo por
convenentes a SESA e o Município de Santa Teresa.
A área técnica às fls. 5477/5480, demonstra os seguintes indicativos de irregularidade:
a) Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem os preços e
a quantia pleiteada – Art. 116, c/c art. 7º, § 2º, incisos I e II, da
Lei nº 8.666/93.
b) Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho
proposto, pelas áreas técnicas da SESA – Art. 116, § 1º, da Lei nº

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 31 de outubro de 2016
8.666/93 e art. 2º, do Decreto nº 1.242-R/2003.
c) Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade – Art. 116, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
d) Liberação de recursos sem o cumprimento das fases da liquidação da despesa – Artigos 62 e 63, § 2º, inciso III, da Lei nº
4.320/64; art. 29, inciso II, da Lei Complementar nº 317/2005;
art. 17, da Lei Complementar nº 348/2005; e art. 116, § 3º, inciso
I, da Lei nº 8.666/93.
e) Repasse da 2ª e última parcela dos recursos ajustados em
14/11/2006, para uma obra que, até o final de outubro do mesmo
ano, sequer tinha seu processo licitatório concluído – Art. 116, § 3º,
inciso I, da Lei nº 8.666/93.
f) Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente
do Município, ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da Lei nº 8.666/93 – Art. 7º, § 2º, e art. 2º, §§ 1º e
3º, da Portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/2006.
Verifico dos autos que o relatório técnico embasa-se na documentação juntada em auditoria às fls. 3534/3556 (Processo TC nº
677/2007), da qual não consta o termo de Convênio acompanhado
do Plano de Trabalho e de Aplicação dos recursos, contendo apenas
o Parecer PGE, atas de licitação da CPL de Santa Tereza, autorização de empenho e pagamento pelo Secretário de Estado da Saúde,
fotos, das quais pode-se inferir que tratam do Convênio em análise.
Assim, quanto aos indicativos de irregularidade tratados nas letras “a” e “c” – ausência de orçamento e planilhas, e ausência
de previsão de metas, não restaram configuradas, demonstradas e
comprovadas, devendo, portanto, serem afastadas.
Quanto às letras “b”, “d” e “f”, devem ser afastadas pelas
mesmas razões expendidas no processo anterior (item 2.34 deste
Voto).
No tocante à letra “e” repasse da 2ª parcela dos recursos ajustados, em 14/11/2006 para uma obra que até outubro de 2006
sequer tinha seu processo licitatório concluído, verifico às fls. 3543
e 3548/3549 do Processo TC nº 677/2007, que a licitação foi concluída em 30/10/2006 e o pagamento foi efetuado em 14/11/2006,
conforme autorização em 06/11/2006.
Ademais, o fato já foi analisado em processos anteriores e afastada
a irregularidade.
Em assim sendo, não restou configurada a irregularidade, razão
pela qual deve ser afastada.
Posto isto, em razão da análise procedida em cada ponto, divirjo
do posicionamento técnico, do Parquet de Contas e do eminente
Relator dos autos e afasto todos os indicativos de irregularidades constantes da letra “a” a “f” deste item.
2.63) AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO E PLANILHAS QUE JUSTIFIQUEM OS PREÇOS E A QUANTIA PLEITEADA – AUSÊNCIA
DE ANÁLISE E APROVAÇÃO PRÉVIA DO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO, PELAS ÁREAS TÉCNICAS DA SESA – FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ATO DE LIBERAÇÃO DO PLEITO AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE METAS A SEREM CUMPRIDAS PELA
ENTIDADE – LIBERAÇÃO DE RECURSOS SEM CUMPRIMENTO
DAS FASES DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA – REPASSE TOTAL
DOS RECURSOS AJUSTADOS ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS
– PREÇOS SUPERIORES AOS DE MERCADO – AUSÊNCIA DE
APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE DO MUNICÍPIO, ATO QUE VERIFICA O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 12 DA LEI Nº
8.666/93 - (ITEM 2.40 DA ITC Nº 7736/2013).
As irregularidades constantes deste item se referem ao Processo
nº 33542481, convênio nº 132/2006, tendo por objeto repasse
para construção de unidade de saúde, no valor ajustado e repassado de R$ 360.784,20, tendo por convenentes a empresa SESA e o
Município de Marataízes.
A área técnica às fls. 5480/5484, aponta os seguintes indicativos
de irregularidade:
a) Ausência de orçamento e planilhas que justifiquem os preços e
a quantia pleiteada – Art. 116, c/c Art. 7º, § 2º, incisos I e II, da
Lei nº 8.666/93.
b) Ausência de análise e aprovação prévia do Plano de Trabalho
proposto, pelas áreas técnicas da SESA – Art. 116, § 1º, da Lei nº
8.666/93 e art. 2º, do Decreto nº 1.242-R/2003.
c) Falta de motivação no ato de liberação do pleito – Art. 93, inciso
X, da Constituição Federal de 1988 e art. 45, § 2º, da Constituição
Estadual.
d) Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
– Art. 116, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
e) Liberação de recursos sem cumprimento das fases de liquidação
da despesa – Artigos 62 e 63, § 2º, inciso III, da Lei nº 4.320/64;
art. 29, inciso II, da Lei Complementar nº 317/2005; art. 17, da
Lei Complementar nº 348/2005; e art. 116, § 3º, inciso I, da Lei
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nº 8.666/93.
f) Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras –
Art. 116, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93.
g) Preços superiores aos de mercado – Art. 43, inciso IV, da Lei nº
8.666/93.
h) Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente
do Município, ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da Lei nº 8.666/93. (Art. 7º, § 2º, e art. 2º, §§ 1º e
3º da Portaria AGE/SEFAZ nº01-R/2006).
Verifico dos autos que o relato técnico embasa-se na documentação indicada no relatório de auditoria e acostada às fls. 3557/3611
(Proc. TC nº 677/2007), da qual consta o Termo de Convênio e o
Plano de Trabalho e de Aplicação, dentre outros documentos.
Quanto aos indicativos de irregularidade “b”, “e” e “h”, analise e aprovação prévia do Plano de Trabalho pelas áreas técnicas
da SESA, liberação de recursos sem o cumprimento das fases de
liquidação da despesa e ausência de aprovação dos projetos pela
autoridade competente do Município, em razão de debate em processos anteriores, especialmente no item 2.35 deste voto, impende sejam afastados.
Com relação à letra “a”, ausência de orçamento e planilhas, verifico às fls. 3610/3611 (Proc. TC nº 677/2007) a explicação do Secretário Municipal de Obras sobre a planilha de custos, em atenção a
solicitação da SESA, evidenciando a existência da mesma.
Quanto a exigência do § 2º, inciso I e II, (e outros incisos) do art.
7º, da Lei nº 8.666/93, como já analisado em processos anteriores,
não é aplicável ao Convênio, mas ao processo licitatório pertinente
ao Convênio, o que deve ser analisado junto à entidade Conveniada, que é responsável pelo processo licitatório, ou na prestação
de contas, e não junto ao Concedente, sendo possivelmente esta,
a razão pela qual os Convenentes entendem não deva constar no
processo da celebração do Convênio, mas no processo licitatório.
Em assim sendo, impende seja afastada.
Quanto à letra “c”, falta de motivação, decorre do relato que informa não constar o projeto, do termo de avaliação (Portaria 076-S
de 27/04/2006, fl. 53-54), não obedeceu aos critérios de prioridade fixados por comissão técnica da SESA, não havendo, portanto,
motivação técnica.
Ocorre que o documento em que se baseia esse relato encontra-se
às fls. 3558/3559 (Proc. TC nº 677/2007) não disse isto, mas, o
contrário: “somos favoráveis a qualificação deste projeto (Prioridade 2) – processo nº 33542481 de 17/04/2006”. Trata-se de Parecer
da Comissão instituída para qualificar e priorizar os investimentos
em Atenção Primária à Saúde.
Posto isto, resta não configurada a irregularidade, razão pela qual
deve ser afastada.
No tocante à letra “d”, ausência de previsão de metas, verifico que
consta do Plano de Trabalho (fl. 3562 do Proc. TC nº 677/2007),
razão pela qual deve ser afastada.
Quanto à letra “f”, repasse total dos recursos antes do início das
obras, verifico que os repasses obedeceram o Plano de Aplicação
aprovado, constante do Plano de Trabalho (fls. 3563/3566 do Proc.
TC nº 677/2007), o que atende ao disposto no § 3º, do art. 116, da
Lei nº 8.666/93, tendo em vista a inocorrência das impropriedades
previstas nos incisos I e II, do referido parágrafo.
Em assim sendo, deve ser afastada, por não restar configurada
referida irregularidade.
Com relação à letra “g”, preços superiores aos de mercado, verifico da documentação de fls. 3604 e 3607/3611 (Proc. TC nº
677/2007), que houve tal questionamento pelo setor de engenharia da SESA, mas foi justificado e sanado, razão pela qual impende
seja afastada.
Em assim sendo, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de
Contas e do eminente Relator dos autos e afasto todos os indicativos de irregularidades constantes das letras “a” a “h” do
presente item.
2.64) AUSÊNCIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO PRÉVIA DO
PLANO DE TRABALHO PROPOSTO, PELAS ÁREAS TÉCNICAS
DA SESA – FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ATO DE LIBERAÇÃO
DO PLEITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE METAS A SEREM
CUMPRIDAS PELA ENTIDADE – LIBERAÇÃO DE RECURSOS
SEM O CUMPRIMENTO DAS FASES DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA – REPASSE TOTAL DOS RECURSOS AJUSTADOS ANTES
DO INICIO DAS OBRAS – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DOS
PROJETOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE DO MUNICÍPIO,
ATO QUE VERIFICA O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 12 DA LEI Nº 8.666/93. (ITEM 2.41 ITC Nº
7736/2013).
As irregularidades constantes deste item se referem ao Processo
nº 33585970, convênio nº 120/2006, cujo objeto foi o repasse
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para construção de unidade de saúde, no valor ajustado e repassado de R$ 350.000,00, tendo por convenentes a SESA e o Município
de Sooretama.
Demonstra a área técnica (fls. 5484/5486), os seguintes indicativos
de irregularidade:
a) Ausência de análise e aprovação prévia do Plano de Trabalho
proposto, pelas áreas técnicas da SESA – Art. 116, § 1º, da Lei nº
8.666/93 e Art. 2º do Decreto nº 1.242-R/2003.
b) Falta de motivação no ato de liberação do pleito – Art. 93, inciso
X, da Constituição Federal e art. 45, § 2º, da Constituição Estadual.
c) Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
– Art. 116, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
d) Liberação de recursos sem o cumprimento das fases da liquidação da despesa – Artigos 62 e 63, § 2º, inciso III, da Lei nº
4.320/64; art. 29, inciso II, da Lei Complementar nº 317/2005;
art. 17 da Lei Complementar nº 348/2005; e art. 116, § 3º, inciso
I, da Lei nº 8.666/93.
e) Repasse total dos recursos ajustados antes do inicio das obras –
Art. 116, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93.
f) Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente
do Município, ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da Lei nº 8.666/93 (Art. 7º, § 2º, e art. 2º, §§ 1º e
3º da Portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/2006).
Verifico dos autos, que o relato técnico embasa-se na documentação indicada no relatório de auditoria e acostada às fls. 3617/3636
(Proc. TC nº 677/2007), da qual consta o plano de trabalho e de
aplicação dos recursos bem como o cronograma de desembolso e
de execução (metas) aprovado pelo Secretário de Estado da Saúde
e pelo Prefeito, não constando, no entanto, o Termo de Convênio.
Quanto aos indicativos de irregularidade “a”, “d”, “e” e “f”,
já foram analisados em processos anteriores (item 2.36), e, pelas
mesmas razões devem ser afastados, ressaltando apenas, quanto à letra “f”, que o Prefeito assinou o Plano de Trabalho do qual
consta o cronograma de execução (metas), bem como o memorial
do projeto (fls. 3625 e 3630/3633 do Proc. TC nº 677/2007).
Com relação à letra “b”, falta de motivação, entendo não proceder
a alegação, pois, o plano de trabalho, o memorial descritivo do
projeto, bem como o Parecer da Comissão instituída para qualificar e priorizar os investimentos em Atenção Primária à Saúde (fls.
3617/3625 do Proc. TC nº 677/2007) evidenciam a motivação para
a liberação dos recursos.
No tocante à letra “c” ausência de previsão de metas, também
não procede, porque tais metas estão detalhadas no cronograma
de execução inserido no plano de trabalho (fl. 3621 do Proc. TC nº
677/2007).
Em assim sendo, considerando a análise procedido em cada tópico,
divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas e do eminente Relator dos autos e afasto todos os indicativos de irregularidades constantes da letra “a” a “f” deste item.
2.65) AUSÊNCIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO PRÉVIA DO
PLANO DE TRABALHO PROPOSTO, PELAS ÁREAS TÉCNICAS
DA SESA – FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ATO DE LIBERAÇÃO DO
PLEITO, VISTO QUE A OBRA NÃO ESTAVA NA LISTA APROVADA PELA COMISSÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA 076S, DE 27/04/2006 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE METAS A
SEREM CUMPRIDAS PELA ENTIDADE – LIBERAÇÃO DE RECURSOS SEM O CUMPRIMENTO DAS FASES DE LIQUIDAÇÃO
DA DESPESA – REPASSE TOTAL DOS RECURSOS AJUSTADOS
ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO
DOS PROJETOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE DO MUNICÍPIO, ATO QUE VERIFICA O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 12 DA LEI Nº 8.666/93. (ITEM 2.42
DA ITC 7736/2013)
As irregularidades constantes deste item se referem ao Processo
nº 33584389, convênio nº 130/2006, cujo objeto foi o repasse
para construção de unidade técnica de saúde no distrito de Timbuí,
tendo por convenentes a SESA e o Município de Fundão, no valor
ajustado e repassado de R$ 339.612,37.
Demonstra a área técnica (fls. 5486/5489), os seguintes indicativos
de irregularidade:
a) Ausência de análise e aprovação prévia do Plano de Trabalho
proposto, pelas áreas técnicas da SESA – Art. 116, § 1º, da Lei nº
8.666/93 e art. 2º do Decreto nº 1.242-R/2003.
b) Falta de motivação no ato de liberação do pleito, visto que a obra
não estava na lista aprovada pela Comissão instituída pela Portaria
076-S, de 27/04/2006 – Art. 93, inciso X, da Constituição Federal e
Art. 45, § 2º da Constituição Estadual.
c) Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
– Art. 116, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
d) Liberação de recursos sem o cumprimento das fases de liqui-
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dação da despesa – Artigos 62 e 63, § 2º, inciso III, da Lei nº
4.320/64; art. 29, inciso II, da Lei Complementar nº 317/2005; art.
17, da Lei Complementar nº 348/2005; e art. 116, § 3º, incisos I e
II, da Lei nº 8.666/93.
e) Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras –
Art. 116, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93.
f) Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente
do Município, ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da Lei nº 8.666/93 (Art. 7º, § 2º, e art. 2º, §§ 1º e
3º da Portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/2006.
Verifico dos autos que o relato técnico embasa-se na documentação
citada no relatório de auditoria e acostada às fls. 3637/3646 (Proc.
TC nº 677/2007), da qual consta o plano de trabalho assinado pela
Prefeita e aprovado pelo Secretário de Estado da Saúde, contendo o
plano de aplicação e os cronogramas físico-financeiro (metas), bem
como o Parecer favorável da Comissão nº 076-S/2006 (Prioridade
2), não contendo, no entanto, o Termo de Convênio.
Quanto aos indicativos de irregularidade “a”, “d”, “e” e “f”, foram
devidamente analisados em processos anteriores (item 2.36), devendo, pelas mesmas razões serem afastados.
No tocante à letra “b”, falta de motivação, entendo que o próprio
plano e trabalho assinado pela Prefeita e aprovado pelo Secretário
de Estado da Saúde, constitui motivação para a liberação dos recursos.
Quanto à afirmativa de que a obra não estava na lista aprovada
pela Comissão instituída pela Portaria nº 076-S, não procede, haja
vista o Parecer favorável da referida Comissão acostado às fls.
3637/3639 (Proc. TC nº 677/2007), a despeito de classificar o projeto como prioridade 2.
Em assim sendo, deve ser afastada.
Com relação à letra “c”, ausência de previsão de metas, verifico do plano de trabalho acostado às fls. 3640/3642 (Proc. TC nº
677/2007), que dele consta o cronograma de execução (metas)
que prevê: Meta: 1.00, Etapa/fase: 01, Especificação: Construção
de 01 Unidade de Saúde, com previsão de início em 01/06/2006 e
término em 30/11/2006, não procedendo, portanto, o indicativo de
irregularidade, razão pela qual deve ser afastado.
Posto isto, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas
e do eminente Relator dos autos e afasto todos os indicativos de
irregularidades constantes das letras “a” a “f” deste item.
2.66) AUSÊNCIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO PRÉVIA DO
PLANO DE TRABALHO PROPOSTO, PELAS ÁREAS TÉCNICAS
DA SESA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE METAS A SEREM
CUMPRIDAS PELA ENTIDADE – LIBERAÇÃO DE RECURSOS
SEM O CUMPRIMENTO DAS FASES DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE DO MUNICÍPIO, ATO QUE VERIFICA O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.
12 DA LEI Nº 8.666/93 - REPASSE TOTAL DOS RECURSOS
AJUSTADOS ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS. (ITEM 2.43 DA
ITC Nº 7736/2013)
As irregularidades constantes deste item se referem ao Processo
nº 33580707, convênio nº 112/2016, cujo objeto foi o repasse
para construção de unidade de saúde no bairro São Gabriel, tendo
por convenentes a SESA e o Município de Guarapari, no valor ajustado e repassado de R$ 450.021,44.
Demonstra a área técnica (fls. 5849/5490), os seguintes indicativos
de irregularidade:
a) Ausência de análise e aprovação prévia do plano de trabalho
proposto, pelas áreas técnicas da SESA – Art. 116, § 1º, da Lei nº
8.666/93, e art. 2º, do Decreto nº 1.242-R/2003.
b) Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
– Art. 116, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
c) Liberação de recursos sem o cumprimento das fases de liquidação da despesa – Artigos 62 e 63, § 2º, inciso III, da Lei nº
4.320/64; art. 29, inciso II, da Lei Complementar nº 317/2005;
art. 17, da Lei Complementar nº 348/2005; e art. 116, § 3º, inciso
I, da Lei nº 8.666/93.
d) Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente
do Município, ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da Lei nº 8.666/93 (art. 7º, § 2º, e art. 2º, §§ 1º e
3º, da Portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/2006.
e) Repasse total dos recursos ajustados antes do início das obras –
Art. 116, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93.
Verifico dos autos que o relato técnico embasa-se na documentação indicada no relatório de auditoria e acostada às fls. 3647/3661
(Proc. TC nº 677/2007), da qual não consta o Termo de Convênio,
mas somente o Plano de Trabalho assinado pelo Prefeito e aprovado
pelo Secretário de Estado da Saúde, bem como o pagamento da 2ª
parcela e a respectiva autorização.
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Contudo, a despeito da ausência do Termo de Convênio e outros
documentos comprobatórios, principalmente da letra “e”, todos
os indicativos de irregularidade apontados já foram objeto de análise em processos anteriores, especialmente, no item 2.33 deste
voto, devendo, pelas mesmas razões, serem afastados.
Posto isto, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas
e do eminente Relator dos autos e afasto todos os indicativos de
irregularidades constantes das letras “a” a “e” deste item.
2.67) AUSÊNCIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO PRÉVIA DO
PLANO DE TRABALHO PROPOSTO, PELAS ÁREAS TÉCNICAS
DA SESA – FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ATO DE LIBERAÇÃO DO
PLEITO, VISTO QUE A OBRA NÃO ESTAVA NA LISTA APROVADA PELA COMISSÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA 076S DE 27/04/2006 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE METAS A
SEREM CUMPRIDAS PELA ENTIDADE – LIBERAÇÃO DE RECURSOS SEM O CUMPRIMENTO DAS FASES DE LIQUIDAÇÃO
DA DESPESA – HAVENDO AQUI, INCLUSIVE PENDÊNCIA A
RESPEITO DO TIPO DE ELEVADOR E ESTACAS DE TRILHO
– VIDE DESCRIÇÃO NO PREÂMBULO DO ITEM – AUSÊNCIA
DE APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE DO MUNICÍPIO, ATO QUE VERIFICA O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 12 DA LEI Nº
8.666/93 - POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE, EIS QUE A DECISÃO QUE LIBEROU O
TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DEU-SE EM SEDE DE AÇÃO
DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, INICIADA
PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.440/2005, POR MEIO DO
QUAL O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL FEZ CHEGAR À
AUTORIDADE JUDICIAL A INFORMAÇÃO DE QUE O IMÓVEL
OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO SE DESTINAVA À CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE E EMERGÊNCIA, COM LOCALIZAÇÃO ANEXA AO HOSPITAL “CASA DE CARIDADE SÃO
JOSÉ”, FATO QUE, EM PRINCÍPIO, IMPEDE QUE O IMÓVEL
SEJA DESTINADO A INTEGRAR AS INSTALAÇÕES DE UM
HOSPITAL PERTENCENTE À UMA ENTIDADE PRIVADA. (ITEM
2.44 DA ITC Nº 7736/2013)
As irregularidades constantes deste item se referem ao Processo
nº 33909580, convênio nº 166/2006, cujo objeto foi o Repasse
para ampliação do Hospital “Casa de Caridade São José” – Construção de um pronto socorro com Centro Cirúrgico e Sala de Esterilização, tendo por convenentes a SESA e o Município de Alegre, no
valor ajustado de R$ 2.800.000,00.
Demonstra a área técnica (fls. 5490/5497), os seguintes indicativos
de irregularidade:
a) Ausência de análise e aprovação prévia do Plano de Trabalho
proposto, pelas áreas técnicas da SESA – Art. 116, § 1º, da Lei nº
8.666/93, e art. 2º do Decreto nº 1.242-R/2003.
b) Falta de motivação no ato de liberação do pleito, visto que a obra
não estava na lista aprovada pela Comissão instituída pela Portaria
076-S de 27/04/2006 – Art. 93, inciso X, da Constituição Federal de
1988 e art. 45, § 2º, da Constituição Estadual.
c) Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
– Art. 116, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
d) Liberação de recursos sem o cumprimento das fases de liquidação da despesa – havendo aqui, inclusive pendência a respeito do
tipo de elevador e estacas de trilho – vide descrição no preâmbulo
do item – Artigos 62 e 63, inciso III, da Lei nº 4.320/64; art. 29, inciso II, da Lei Complementar nº 317/2005; art. 17, da Lei Complementar nº 348/2005; e art. 116, § 3º, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
e) Ausência de aprovação dos projetos pela autoridade competente
do Município, ato que verifica o cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da Lei nº 8.666/93 (art. 7º, § 2º, e art. 2º, §§ 1º e
3º da Portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/2006).
f) Possibilidade de caracterização de desvio de finalidade, eis que a
decisão que liberou o terreno para a construção deu-se em sede de
ação de desapropriação por utilidade pública, iniciada pelo Decreto
Municipal nº 6.440/2005, por meio do qual o Chefe do Executivo
Municipal fez chegar à autoridade judicial a informação de que o
imóvel objeto da desapropriação se destinava à construção de uma
unidade de saúde e emergência, com localização anexa ao Hospital
“Casa de Caridade São José”, fato que, em princípio, impede que
o imóvel seja destinado a integrar as instalações de um hospital
pertencente à uma entidade privada – Art. 116, § 3º, inciso I, da
Lei nº 8.666/93.
Verifico dos autos que o relato técnico ampara-se na documentação indicada no relatório de auditoria e acostada às fls. 3662/3745
(Proc. TC nº 677/2007).
Quanto aos indicativos de irregularidade “a”, “b”, e “d”, ausência
de análise e aprovação do plano de trabalho pelas áreas técnicas
da SESA, falta de liberação de recursos sem o cumprimento das
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fases de liquidação da despesa, já foram analisadas em processos
anteriores, especialmente, no item 2.33 deste voto, devendo, pelas mesmas razões serem afastadas ressaltando-se, quanto às
letras “a” e “d”, que consta da documentação juntada em auditoria (já mencionada) o acompanhamento e fiscalização do setor de
engenharia da SESA, em conjunto com a AGE, desde antes da celebração do Convênio, e, quanto à letra “b”, que não consta da documentação mencionada, o parecer da referida Comissão (Portaria
nº 076-S/2006). Consta, no entanto, às fls. 3532/3533 (Proc. TC nº
677/2007), Parecer favorável da Comissão classificando o projeto
como prioridade 1, ainda que com número de processo diferente.
No tocante à letra “c”, ausência de previsão de metas, verifico do
Plano de Trabalho (fls. 3694/3710 do Proc. TC nº 677/2007), que
dele consta o cronograma de execução (metas), o qual foi assinado pelo Prefeito e aprovado pelo Secretário de Estado da Saúde,
restando não configurada a irregularidade, que deve ser, por isso,
afastada.
Com relação à letra “f”, sugeriu a área técnica a formação de autos apartados para análise dos itens “d” e “f”, tendo o eminente
Relator dos autos, divergindo em parte, e em consonância com o
Parquet de Contas, votado pela mantença dos dois indicativos de
irregularidade em face do relato de pendências quanto à colocação
de trilhos e ao elevador (letra “d”), e quanto à desapropriação de
imóvel anexo ao hospital privado (“f”), determinando à SESA a
apuração de eventual dano, e, se for o caso, instaure Tomada de
Contas Especial.
Com relação à letra “d”, repito, que a Lei nº 8.666/93, em seu
art. 116, § 3º, estabelece que as parcelas do convênio serão
liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação
aprovado, exceto nas hipóteses dos incisos I, II e III: quando não
comprovada a boa e regular aplicação de parcela anterior; quando
verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos
não justificados no cumprimento de etapas, fases; e quando o executor deixar de adotar medidas saneadoras apontadas pelo concedente ou pelo controle interno.
No caso, nenhuma prestação de contas foi analisada, nem consta
dos autos os comprovantes dos pagamentos efetuados, os quais, de
acordo com o cronograma de desembolso (fls. 3709/3710 – Proc.
TC nº 677/2007) seria nos meses de junho e dezembro de 2006, e
janeiro e fevereiro de 2007, constando dos autos (fl. 3726 do Proc.
TC nº 677/2007) apenas solicitação ao Secretário, de autorização
para pagamento da 2ª parcela e restante da 1ª em 15/12/2006,
informando a AGE, em 11/04/2007, que a obra não tinha iniciado
até a data da auditoria (fl. 3731).
Quanto às pendências relatadas, foram observadas em fevereiro
de 2007, a questão dos trilhos que foram licitados 2.500 metros
e cravados 954 metros, conforme 1ª e 2ª medições (fl. 3729), e,
quanto à questão do elevador, consta apenas, na Nota Técnica nº
12/2007, de 11/04/2007, da AGE, recomendação de solicitação à
empreiteira, que apresentasse a composição deste item, dentre outros, apresentados como verba na planilha licitada.
Não resta, portanto, nenhuma irregularidade quanto à liquidação
da despesa no exercício de 2006, razão pela qual, repito, deve ser
afastada a letra “d”.
Quanto à letra “f”, verifico do Decreto Municipal nº 6440/2005, de
12/12/2005, (fls. 2712/2713 do TC nº 677/2007), apenas a declaração de interesse público e social da propriedade anexa ao hospital
filantrópico, para fins de desapropriação com recursos provenientes do Termo de Compromisso firmado com a empresa Samarco
Mineração, não sendo tal fato mencionado no Parecer PGE, nem
pela AGE.
Todavia, se o referido imóvel desapropriado teve que ser doado
pelo Município à entidade filantrópica (Hospital), trata-se de relacionamento entre eles, não afetando, o Convênio em apreço, cujo
objeto é a ampliação do hospital, caso idêntico aos Convênios
analisados e concluídos no item 3.2.5 do voto do eminente Relator
dos autos, onde afastou a irregularidade proposta pela área técnica
quanto à possível transferência de bem imóvel (construção/
ampliação) a entidade privada, sem autorização legislativa
(Art. 17, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93).
Em assim sendo, não vislumbro dos autos qualquer irregularidade
ocorrida em 2006, razão pela qual divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas e do eminente Relator dos autos e afasto
todos os indicativos de irregularidades constantes das letras
“a” a “f” deste item.
2.68) AUSÊNCIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO PRÉVIA DO
PLANO DE TRABALHO PROPOSTO, PELAS ÁREAS TÉCNICAS
DA SESA – FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ATO DE LIBERAÇÃO DO
PLEITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE METAS A SEREM CUMPRIDAS PELA ENTIDADE – LIBERAÇÃO DE RECURSOS SEM
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O CUMPRIMENTO DAS FASES DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.
(ITEM 2.46 DA ITC 7736/2013)
As irregularidades constantes deste item se referem ao Processo
nº 32671881, convênio nº 07/2006, cujo objeto foi o Repasse
para aquisição de materiais hospitalares e medicamentos, tendo
por convenentes a SESA e a Associação Feminina de Educação e
Combate ao Câncer – AFECC, no de valor de R$ 242.447,64.
Demonstra a área técnica (fls. 5506/5510), os seguintes indicativos
de irregularidade:
a) Ausência de análise e aprovação prévia do Plano de Trabalho
proposto, pelas áreas técnicas da SESA – Art. 116, § 1º, da Lei nº
8.666/93, e art. 2º do Decreto nº 1.242-R/2003.
b) Falta de motivação no ato de liberação do pleito – Art. 93, inciso
X, da Constituição Federal de 1988 e art. 45, § 2º, da Constituição
Estadual.
c) Ausência de previsão de metas a serem cumpridas pela entidade
– Art. 116, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
d) Liberação de recursos sem o cumprimento das fases de liquidação da despesa – Artigos 62 e 63, inciso III, da Lei º 4.320/64;
art. 29, inciso II, da Lei Complementar nº 317/2005; art. 17, da
Lei Complementar nº 348/2005; e art. 116, § 3º, inciso I, da Lei
nº 8.666/93.
Verifico dos autos que o relato técnico embasa-se na documentação indicada no relatório de auditoria e acostada às fls. 3804/3854
(Proc. TC nº 677/2007), alegando em síntese, ter havido dissimulação do verdadeiro objetivo do repasse que seria complementação
da tabela SUS com recurso do Estado, em face da justificativa apresentada pela Conveniada de que as dificuldades enfrentadas pelo
hospital se devem à defasagem da tabela SUS.
Em vista deste relato, o eminente Relator dos autos relacionou
este, e mais 06 (seis) Convênios, votando pela irregularidade dos
mesmos, sem destacar e analisar os indicativos de irregularidade pertinentes a cada um, demonstrados pela área técnica (fls.
5506/5532), acompanhando-a, bem como ao Parquet de Contas.
Tendo em vista a análise exaustiva realizada em processos anteriores (item 2.33) sobre os fatos aqui relatados, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas e do eminente Relator
dos autos e afasto os indicativos de irregularidade “a” a “d”
deste item, ressaltando que não guardam consonância com a motivação da mantença pelo eminente Relator, quanto a este item
2.46 da ITC.
2.69) AUSÊNCIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO PRÉVIA DO
PLANO DE TRABALHO PROPOSTO, PELAS ÁREAS TÉCNICAS
DA SESA - FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ATO DE LIBERAÇÃO DO
PLEITO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE METAS A SEREM CUMPRIDAS PELA ENTIDADE - LIBERAÇÃO DE RECURSOS SEM
CUMPRIMENTO DAS FASES DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA LIBERAÇÃO DE RECURSOS ANTES DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO (ART. 7º DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.242-R/03) (ITEM
2.47 DA ITC Nº 7736/2013).
As irregularidades constantes deste item se referem ao Processo
nº 32708033, convênio nº 11/2006, cujo objeto foi o repasse
de recursos para aquisição de materiais, equipamentos e insumos
para lavanderia, tendo por convenentes a SESA/Associação Beneficente Pro-Matre de Vitória, no valor de R$ 276.411,87.
Verifico dos autos que o relato técnico aponta os mesmo indicativos
de irregularidade do Convênio anterior (07/2006), acrescentando a
letra “e” – Liberação de recursos antes da vigência do Convênio (art. 7º do Decreto nº 1.242-R/2003), embasando-se na
documentação indicada no relatório de auditoria e acostada às fls.
3855/3883 (Proc. TC nº 677/2007), cabendo, portanto, a análise
somente da letra “e”.
Verifico da documentação citada, que o Convênio foi assinado em
28/03/2006 e publicado em 26/04/2006, sendo a ordem bancária
datada de 03/04/2006 (fls. 3871/3883).
Em sendo assim, a despeito do repasse antes da publicação, considerando as justificativas dos Convenentes, quanto a graves dificuldades suportadas pelo Hospital (fls. 5510/5513), entendo não
se podia exigir conduta diversa do gestor, razão pela qual divirjo
do posicionamento técnico, do Parquet de Contas e do eminente
Relator dos autos e afasto os indicativos de irregularidade “a”
a “e” deste item.
2.70) AUSÊNCIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO PRÉVIA DO
PLANO DE TRABALHO PROPOSTO, PELAS ÁREAS TÉCNICAS
DA SESA - FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ATO DE LIBERAÇÃO DO
PLEITO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE METAS A SEREM CUMPRIDAS PELA ENTIDADE - LIBERAÇÃO DE RECURSOS SEM
CUMPRIMENTO DAS FASES DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.
(Item nº 2.48 da ITC nº 7736/2013).
As irregularidades constantes deste item se referem ao Processo
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nº 32707444, convênio nº 10/2006, cujo foi o repasse de recursos
para custear despesas com gêneros alimentícios, insumos para lavanderia, água, luz, telefone e manutenção de equipamentos, tendo por convenentes a SESA e a Associação Evangélica Beneficente
Espírito Santense – AEBES, no valor de R$ 305.276,55.
Verifico dos autos que o relato técnico embasa-se na documentação indicada no relatório de auditoria e acostada às fls. 3884/3908
(Proc. TC nº 677/2007), apontando os mesmos indicativos de irregularidade tratados no Convênio 07/2006 (item 2.41), os quais, em
razão de análise exaustiva em processos anteriores, devem, pelas
mesmas razões, serem afastados.
Em assim sendo, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de
Contas e do eminente Relator dos autos e afasto os indicativos
de irregularidade “a” a “d” deste item.
2.71) AUSÊNCIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO PRÉVIA DO
PLANO DE TRABALHO PROPOSTO, PELAS ÁREAS TÉCNICAS
DA SESA - FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ATO DE LIBERAÇÃO DO
PLEITO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE METAS A SEREM CUMPRIDAS PELA ENTIDADE - LIBERAÇÃO DE RECURSOS SEM
CUMPRIMENTO DAS FASES DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
- VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA PREVISTA EM TEXTO CONSTITUCIONAL, QUANTO A REGULARIDADE FISCAL (ART. 195, § 3º
DA CF), BEM COMO O DISPOSTO NO ART. 3º, I, ALÍNEA A, DO
DECRETO ESTADUAL Nº 1.242-R, DE 21/11/03. (ITEM 2.49
DA ITC Nº 7736/2013).
As irregularidades constantes deste item se referem ao Processo
nº 34388494, convênio nº 201/2006, cujo objeto foi o repasse
para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares, tendo
por convenentes a SESA e o Hospital Evangélico de Cachoeiro de
Itapemirim, no valor de R$ 665.000,00.
Verifico dos autos que o relato técnico embasa-se na documentação indicada no relatório de auditoria e acostada às fls. 3909/3936
(Proc. TC nº 677/2007), apontando os mesmos indicativos de irregularidade do Convênio nº 11/2006, acrescidos da letra “f” – Violação à exigência prevista em texto constitucional, quanto à
regularidade fiscal – art. 195, § 3º, da Constituição Federal
de 1988, bem como o disposto no art. 3º, inciso I, alínea “a”,
do Decreto nº 1.242-R/2003, cabendo, portanto, a análise
somente da letra “f”.
Constato do despacho acostado à fl. 3914, bem como do Parecer
PGE, fl. 3911, que realmente não foi apresentada a certidão negativa atualizada do INSS, indicando a PGE, inviabilidade do ajuste,
sendo esta a razão pela qual a entidade precisava de socorro financeiro à época, como argumentou a defesa, justificando a ausência
da CND (fls. 93 e 94), sem motivação do Convenente, não se podendo penalizar a população com o fechamento do único Hospital
de alta complexidade na MacroSul, por impasse administrativo ou
jurídico, situação esta regularizada posteriormente e não voltou a
se repetir.
Posto isto, divirjo em parte do posicionamento técnico, do Parquet
de Contas e do eminente Relator dos autos, considero justificada
a letra “f”, e afasto os indicativos de irregularidade “a” a “f”
deste item, ressaltando, quanto à letra “d”, repasse antecipado
de recursos, que o Convênio foi assinado em 21/08/2006, sendo o
empenho e o pagamento efetuado em 12/09/2006 (fls. 3926/3931
do Processo TC nº 677/2007), não constando da documentação
juntada em auditoria, supra citada, comprovante da publicação do
resumo do Convênio.
2.72) AUSÊNCIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO PRÉVIA DO
PLANO DE TRABALHO PROPOSTO, PELAS ÁREAS TÉCNICAS
DA SESA - FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ATO DE LIBERAÇÃO
DO PLEITO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE METAS A SEREM
CUMPRIDAS PELA ENTIDADE - REPASSE ANTECIPADO DE
RECURSOS - LIBERAÇÃO DE RECURSOS SEM CUMPRIMENTO
DAS FASES DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. (ITEM 2.50 DA
ITC Nº 7736/2013)
As irregularidades constantes deste item se referem ao Processo
nº 34375686, convênio nº 200/2006, cujo objeto foi o repasse
de recursos para aquisição de medicamentos e materiais, tendo por
convenentes a SESA e a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro
de Itapemirim, no valor de R$ 420.000,00.
Verifico dos autos, que o relato técnico embasa-se na documentação indicada no relatório de auditoria e acostada às fls. 3937/3970
(Proc. TC nº 677/2007), apontando as mesmas irregularidades do
Convênio nº 11/06, já analisadas (item 2.42), devendo, portanto,
serem afastadas pelas mesmas razões.
Posto isto, divirjo da área técnica, do Parquet de Contas e do eminente Relator dos autos, e afasto os indicativos de irregularidades constantes das letras “a” a “e” deste item, ressaltando, quanto à letra “d”- Repasse de recurso antecipado, que
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o Convênio foi assinado em 22/08/2006 e o pagamento efetuado
em 26/09/2006 (fls. 3952 e 3968 do Proc. TC nº 677/2007), não
constando da documentação citada comprovante da publicação do
Convênio.
2.73) A FUNDAÇÃO NÃO TEM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA A QUE SE PROPÕE, O QUE DESATENDE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 12, 16 E 27 DA LEI 4.320/64 - AUSÊNCIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO PRÉVIA DO PLANO DE
TRABALHO PROPOSTO, PELAS ÁREAS TÉCNICAS DA SESA FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ATO DE LIBERAÇÃO DO PLEITO
- AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE METAS A SEREM CUMPRIDAS
PELA ENTIDADE - LIBERAÇÃO DE RECURSOS SEM CUMPRIMENTO DAS FASES DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. (ITEM
2.51 DA ITC Nº 7736/2013).
As irregularidades constantes deste item se referem ao Processo
nº 33411778, convênio nº 57/2006, cujo objeto de repasse para
aquisição de equipamentos e pagamentos de água, luz e telefone
e aquisição de medicamentos, tendo por convenentes a SESA e a
Fundação Manoel dos Passos Barros, no valor de R$ 230.000,00.
Verifico dos autos, que o relato técnico embasa-se na documentação indicado no relatório de auditoria e acostada às fls. 3971/4004
(Proc. TC nº 677/2007), apontando os mesmos indicativos de irregularidade do Convênio nº 10/2006 (item 2.43), acrescido da letra
“a” – a fundação não tem condições de prestar a assistência
a que se propõe, o que desatende ao disposto nos artigos
12, 16 e 27 da Lei nº 4.320/64, cabendo a analise apenas desse
item, uma vez que os demais já foram exaustivamente avaliados.
Constato às fls. 3983/3991 (Proc. TC nº 677/2007), bem como do
objeto do Convênio, que a entidade beneficiada não atua somente
na área de tratamento de câncer, mas em outras áreas sociais e
assistenciais que estão contempladas no objeto do Convênio e no
plano de trabalho anexo.
Posto isto, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas e do eminente Relator dos autos e afasto os indicativos de
irregularidades constantes das letras “a” a “e” deste item.
2.74) AUSÊNCIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO PRÉVIA DO
PLANO DE TRABALHO PROPOSTO, PELAS ÁREAS TÉCNICAS
DA SESA - FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ATO DE LIBERAÇÃO DO
PLEITO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE METAS A SEREM CUMPRIDAS PELA ENTIDADE - LIBERAÇÃO DE RECURSOS SEM
CUMPRIMENTO DAS FASES DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
- VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA PREVISTA EM TEXTO CONSTITUCIONAL, QUANTO À REGULARIDADE FISCAL (ART. 195, § 3º
DA CF), BEM COMO O DISPOSTO NO ART. 3º, I, ALÍNEA A, DO
DECRETO ESTADUAL Nº 1.242-R, DE 21/11/03. (ITEM 2.52
DA ITC Nº 7736/2013).
As irregularidades constantes deste item se referem ao Processo
nº 35870125, convênio nº 249/2006, cujo objeto foi o repasse
para aquisição de material de consumo medicamentos, dietas enterais e parenterais, contrastes radiológicos e materiais médico-hospitalares, tendo por convenentes a SESA e a Associação Feminina
de Educação e de Combate ao Câncer – AFECC/Hospital Santa Rita,
no valor de R$ 400.000,00.
Verifico dos autos que o relato técnico embasa-se na documentação indicada no relatório de auditoria e acostada às fls. 4005/4016
(Proc. TC nº 677/2007), apontando as mesmas irregularidades do
Convênio 201/2006, exceto o repasse antecipado – letra “d”, o
que impende devam ser afastadas, pelas mesmas razões, ressaltando, quanto à letra “e”, que a CND/INSS teve a validade
vencida em 03/12/2006 e o Convênio foi assinado e empenhado
e pago em 28 e 29/12/2006, inconsistência que pode ser relevada
em razão da relevância do interesse público do Convênio, em face
da continuidade da ação estatal específica.
Posto isto, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas
e do eminente Relator dos autos, entendendo que o indicativo de
irregularidade constante da letra “e” deve ser afastado juntamente com os das letras “a” a “d” deste item.
2.75) AUSÊNCIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO PRÉVIA DO
PLANO DE TRABALHO PROPOSTO, PELAS ÁREAS TÉCNICAS
DA SESA – FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ATO DE LIBERAÇÃO
DO PLEITO – LIBERAÇÃO DE RECURSOS SEM O CUMPRIMENTO DAS FASES DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA – VIOLAÇÃO À
EXIGÊNCIA PREVISTA EM TEXTO CONSTITUCIONAL, QUANTO À REGULARIDADE FISCAL – LIBERAÇÃO DE RECURSOS
SEM OBSERVÂNCIA DE UM PLANO DE APLICAÇÃO, QUE DEVERÁ VINCULAR A LIBERAÇÃO DE PARCELAS VINCULADAS À
EXECUÇÃO DE ETAPAS, E SEM O SUPEDÂNEO DA ECONOMICIDADE. (ITEM 2.53 DA ITC Nº 7736/2013)
As irregularidades constantes deste item se referem ao Processo
nº 32735693, convênio nº 08/2006, cujo objeto foi o repasse para
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aquisição de material médico-hospitalar e medicamentos, tendo por
convenentes a SESA e a Associação Beneficente dos Ferroviários da
Estrada de Ferro Vitória-Minas, no valor de R$ 324.957,65.
Da mesma forma que os Convênios listados nos itens 2.46, 2.47,
2.48, 2.49, 2.50. 2.51 e 2.52 da ITC e do voto do eminente Relator, traz este, como justificativa para a solicitação dos recursos, as
dificuldades oriundas da defasagem da tabela SUS, tendo o Relator
demonstrado e mantido os indicativos de irregularidade “a” a “d”,
pelas mesmas razões dos 08 (oito) anteriores, afastando a letra “e”.
Verifico dos autos que o relato técnico embasa-se na documentação indicada no relatório de auditoria e acostada às fls. 4017/4070
(Proc. TC nº 677/2007), apontando os seguintes indicativos de irregularidade:
a) Ausência de análise e aprovação prévia do Plano de Trabalho
proposto, pelas áreas técnicas da SESA – Art. 116, § 1º, da Lei nº
8.666/93 e art. 2º, do Decreto nº 1.242-R/2003.
b) Falta de motivação no ato de liberação do pleito – Art. 93, inciso
X, da Constituição Federal de 1988 e art. 45, § 2º, da Constituição
Estadual.
c) Liberação de recursos sem o cumprimento das fases de liquidação da despesa – Artigos 62 e 63, § 2º, inciso III, da Lei º 4.320/64;
art. 29, inciso II, da Lei Complementar nº 317/2005; art. 17, da
Lei Complementar nº 348/2005; e art. 116, § 3º, inciso I, da Lei
nº 8.666/93.
d) Violação à exigência prevista em texto constitucional, quanto
à regularidade fiscal – Art. 195, § 3º, da Constituição Federal de
1988.
e) Liberação de recursos sem observância de um plano de aplicação, que deverá vincular a liberação de parcelas vinculadas à
execução de etapas, e sem o supedâneo da economicidade – Art.
116, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93 e art. 5º do Decreto nº
1.242-R/2003.
Constato da documentação citada, que, quanto à letra “e”, consta
às fls. 4050/4051 (Proc. TC nº 677/2007), o Plano de Trabalho do
qual consta o plano de aplicação. Assim, concordo que deva ser
afastada.
Quanto à letra “d”, observa-se apenas alerta da PGE quanto à observância da regularidade fiscal, conforme relato de fl. 221 (Proc.
TC nº 677/2007), e que não consta do despacho acostado à fl.
4070, que foi providenciado o atendimento deste quesito, ou seja,
a irregularidade não restou configurada e comprovada, razão pela
qual deve ser afastada.
Posto isto, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas e do eminente Relator dos autos e afasto os indicativos de
irregularidades constantes das letras “a” a “e” deste item.
2.76) AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE CHAMAMENTO E DE
SELEÇÃO DA ENTIDADE (ART.’S 19 E 20, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.645-R/2006) SEGUNDO CRITÉRIOS OBJETIVOS E
IMPESSOAIS, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
DO PREÇO AJUSTADO - AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO
E FISCALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS PREVISTOS NO
TERMO DE PARCERIA, PELOS SETORES ESPECIALIZADOS DA
SESA E PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - INEXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO TERMO DE PARCERIA, A SER FEITA POR UMA COMISSÃO COMPOSTA POR
TÉCNICOS DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS E DA PARECERIA AUSÊNCIA DE RELATÓRIO CONCLUSIVO SOBRE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO OU NÃO DOS OBJETIVOS E METAS
DA PARCERIA - AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES OU PESSOAS QUE CONSTITUAM O CONTROLE SOCIAL
EXIGIDO EM LEI. (ITEM Nº 2.55 DA ITC Nº 7736/2013)
As irregularidades constantes deste item se referem ao Processo
nº 34074252, Plano de atendimento à população prisional, Termo
de Parceria do Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Ações
Práticas e Procedimentos na Área de Saúde – Instituto Solidário,
cujo objeto foi a Prestação de serviços de saúde em unidades prisionais do Estado e Pronto Atendimento do Complexo Prisional de
Viana, em caráter complementar, de acordo com as especificações
contidas neste Termo de Parceria e seus anexos, que se realizara
por meio de estabelecimento de vínculo entre as partes.
Verifico dos autos, que o relato técnico embasa-se na documentação indicada no relatório de auditoria e acostada às fls. 4082/4346
(Proc. TC nº 677/2007), apontando-se os seguintes indicativos de
irregularidade:
a) Ausência de procedimento de chamamento e de seleção da entidade (art.’s 19 e 20, do Decreto Estadual nº 1.645-R/2006) segundo critérios objetivos e impessoais, bem como inexistência de
justificativa do preço ajustado (art. 26, parágrafo único, inciso II e
III, da Lei nº 8.666/93, consoante o que dispõe o parágrafo único
do art. 24, da Lei nº 8080/90 e art. 37, da Constituição Federal),
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embora tais requisitos tenham sido objeto de expressa recomendação da PGE (fls. 161 e 162 do processo nº 34074252).
b) Ausência de acompanhamento e fiscalização dos objetivos e metas previstos no Termo de Parceria, pelos setores especializados
da SESA e pelo Conselho Estadual de Saúde (art. 11, da Lei nº
9.790/99).
c) Inexistência de avaliação dos resultados do Termo de Parceria,
a ser feita por uma Comissão composta por técnicos dos órgãos
envolvidos e da pareceria (§ 1º, do art. 11, da Lei nº 9.790/99).
d) Ausência de relatório conclusivo sobre a avaliação do cumprimento ou não dos objetivos e metas da Parceria (§ 2º, do art. 11,
da Lei nº 9.790/99).
e) Ausência de participação de entidades ou pessoas que constituam o controle social exigido em lei (§ 3º, do art. 11, da Lei nº
9.790/99).
O gestor alegou, em síntese, quanto à letra “a”:
Que com base na legislação vigente, a SESA definiu a operacionalização do plano operativo Estadual de Atenção Integral à Saúde
da População prisional do Estado por meio de parceria com OSCIP.
Que cumpriu todo o ritual formal do processo nº 31535135, pelo
qual foi realizado o concurso de projetos nº 01/2006 para escolha
de Parceiro, com base no art. 23 do Decreto nº 3.110/99, que regulamenta a Lei nº 9.790/99.
Que o referido Art. 23 estabelece a realização de edital de Concurso
de Projetos como alternativa e não como exigência, tendo sua realização o objetivo de dar transparência à política de parceria com
o 3º setor (OSCIP e OSS) que se iniciava na gestão estadual, e
possibilitar a participação das instituições interessadas.
Que o Concurso de Projetos 01/2006 foi anulado em razão de erro
técnico na elaboração do edital com um número de equipes aquém
do definido no Projeto básico, já estando o Instituto Solidário habilitado.
Que foi publicado na mesma pagina do DIO, tanto a anulação do
Concurso de Projetos 01/2006 e a homologação da seleção da mesma OSCIP para prestar os mesmos serviços ao IASES, por meio
do Concurso de Projetos 02/2006, abrindo-se, em razão disto, o
processo em análise, com toda a documentação e justificativas do
processo anterior, readequando o número de equipes ao estabelecido no Plano operativo.
Que em razão de não haver outros Parceiros habilitados no processo anterior, onde o único habilitado foi o Instituto Solidário, já
selecionado para os mesmos serviços no IASES, e não havendo
impedimento legal, optou pela escolha direta e celebração do Termo
de Parceria com a única OSCIP já habilitada para tal.
Com relação aos preços ajustados, foram definidos pelas equipes técnicas com base na remuneração praticada pela SESA/IESP,
acrescida de um delta de 20%, em razão da peculiaridade do trabalho a ser realizado nas unidades prisionais, e dos encargos trabalhistas obrigatórios, sendo feita uma sondagem junto à rede privada, não se obtendo, no entanto, documentos formais para constar
dos autos.
As subscritoras da ITC sugeriram a mantença da irregularidade,
contra argumentando, em síntese, que embora a lei não obrigue
à realização do concurso de projetos, como alegado, exige a demonstração da capacidade técnica do parceiro, o que constitui impedimento legal para a escolha direta, tendo a equipe de
auditoria, em análise do Termo de Memorial, apresentado pela
SCIP, afirmado que a mesma havia realizada apenas atividades ou
campanhas de curtíssima duração, objetos em muito, divergentes
do buscado pela SESA, razão pela qual deveria ter realizado outro
procedimento seletivo.
Observo que não foi contestado o fato alegado de que a única OSCIP
habilitada no processo do edital 01/2006 foi o Instituto Solidário, já
selecionado para os mesmos serviços no IASES, nem a justificativa
do preço, concluindo a área técnica por manter a irregularidade
em razão de fato diverso do que foi objeto de citação do gestor,
ou seja, ele foi citado para manifestar-se sobre ausência de
chamamento e seleção da entidade e não sobre ausência de
demonstração da capacidade técnica da OSCIP escolhida.
Em assim sendo, considero justificada a ausência de procedimento de chamamento, em razão de ser o Instituto Solidário a única
OSCIP habilitada no Concurso de Projetos 01/2006 (anulado), bem
como o preço ajustado, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas e do eminente Relator dos autos, e afasto o indicativo de irregularidade “a” deste item.
Quanto às letras “b”, “c” e “d”, agrupadas, creio que pela similaridade, o gestor alegou, em síntese:
- Que a comissão de que trata a cláusula 3ª, inciso I, letra “i”,
do Termo de Parceria (01 membro da SESA, 01 da OSCIP, e 01
do Conselho Estadual de Saúde), foi constituída oficialmente em
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14/02/2007, mas já atuava informalmente, tendo a equipe técnica
(que era parte da Comissão) se manifestado desde a solicitação da
2ª parcela, vinculada à comprovação de recrutamento e contratação das equipes (documentos comprobatórios devidamente acostados aos autos).
- Cita as folhas do processo em que a Comissão se manifestou (Vide
fl. 5551 do ITC).
- Que à fl. 2246 consta referência técnica quanto à apresentação da
prestação de contas final do Termo de Parceria vigente em agosto
de 2006, e que a Prestação de Contas fina do Termo (Convênio),
foi encaminhada no inicio de 2010, não sendo ainda concluída pela
área técnica especifica da SESA, razão pela qual a Comissão de
avaliação não emitiu, ainda o relatório conclusivo.
- Que se depreende de todas as avaliações parciais antes discriminadas (na citação de folhas), que a OSCIP alcançou a contento, as
metas estipuladas no Termo de Parceria.
Quanto à letra “e”, o gestor argumentou, em síntese:
- Que anexou diversos documentos do Conselho Estadual de Saúde
demonstrando a efetiva participação do mesmo ao longo dos anos,
por meio de apresentações diversas feitas pelas equipes da SESA e
SEJUS com a presença de representantes da OSCIP, embora tenha
havido, por razões que não pode aferir, pouca participação de diversos Conselheiros indicados, nos momentos formais de registro de
presença nas atas da Comissão de acompanhamento.
As subscritoras da ITC sugeriram a mantença das irregularidades
“b”, “c”, “d” e “e”, contra argumentando, em síntese, que as justificativas apenas corroboram os apontamentos da equipe de auditoria, pois, o responsável admite que somente nomeou a Comissão
de Acompanhamento em fevereiro de 2007, e cita documentos que
não anexou, registrando como data de emissão dos mesmos os
exercícios de 2007 a 2010, demonstrando, assim, que não houve
acompanhamento e fiscalização do objeto, metas e resultados previstos no Termo de Parceria no exercício de 2006, em análise.
Verifico da documentação juntada em auditoria (Proc. TC nº
677/2007) já citada, que o Termo de Parceria foi registrada pela
AGE em 26 de setembro de 2006 (fl. 4083), tendo vigência contada a partir do dia subsequente ao da publicação, até 31 de dezembro de 2006.
Prevê o Termo de Parceria, no cronograma de desembolso (fl. 4087)
a liberação de 10% do valor pactuado na sua assinatura (Termo
sem data), 1ª parcela, e mais 10% após o recrutamento das equipes, 2ª parcela, e que as prestações de contas seriam apresentadas
até 60 dias após o término deste (se inferior ao ano fiscal), ou até
28 de fevereiro do exercício seguinte (se maior que o ano fiscal), e
a qualquer tempo, por solicitação do Parceiro Público.
Prevê, ainda, na cláusula 6ª, que os resultados da execução de Termo de Parceria deveriam ser analisados pela Comissão de Avaliação
citada na cláusula 3ª, a qual emitiria relatório conclusivo sobre os
resultados atingidos e o encaminharia ao Parceiro Público, até 30
dias após o término deste Termo de Parceria.
Ora, diante das cláusulas descritas, da data de registro do Termo de Parceria pela AGE, e das sucessivas prorrogações, entendo
que resta esclarecida a oficialização da Comissão de Avaliação em
14/02/2007, bem como a sua atuação desde a assinatura do Termo, ainda que extraoficialmente, e as datas dos documentos relacionados pelo gestor nos exercícios de 2007 a 2010.
Ademais, verifico da documentação juntada em auditoria (Proc. TC
nº 677/2007) despachos de 29/12/2006, e relatório parcial de resultados do período de outubro a dezembro de 2006, feito em janeiro de 2007, assinados pela Comissão e/ou seu integrante, bem
como a publicação do Termo de Parceria em 04/10/2006 e sua errata em 26/10/2006, e pagamento da 1ª parcela em 26/10/2006 (fls.
4290/4294, 4302 e 4313/4346), bem como despachos dos mesmos
servidores durante o ano de 2007 encaminhando os autos e relatórios para efeito de pagamentos e 1º Termo aditivo-prorrogação
(fls. 4333/4346).
Posto isto, divirjo do posicionamento técnico, do Parquet de Contas e do eminente Relator dos autos e afasto, também, os indicativos de irregularidade “b”, “c”, “d” e “e” da ITC nº
7736/2013.
3) DESCONTO REFERENTE À DESONERAÇÃO DO ICMS NO
PREÇO DOS MEDICAMENTOS - NÃO HOUVE DESTAQUE DO
ICMS NA NOTA FISCAL E NÃO FOI CONCEDIDO O DESCONTO
PREVISTO NO CONVÊNIO CONFAZ 87/2002 (ITEM 2.19.1 DA
ITC Nº 7736/2013) - HOUVE DESCONTO DO ICMS NA NOTA
FISCAL, MAS O MESMO NÃO FOI SOBRE O PREÇO MÁXIMO
DA FABRICA. (ITEM 2.19.2 DA ITC N° 7736/2013)
3.1) ITEM 2.19.1 DA ITC Nº 7736/2013 – DESCONTO REFERENTE À DESONERAÇÃO DO ICMS NO PREÇO DOS MEDICAMENTOS – NÃO HOUVE DESTAQUE DO ICMS NA NOTA FISCAL
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E NÃO FOI CONCEDIDO O DESCONTO PREVISTO NO CONVÊNIO CONFAZ 87/2002 – CONVÊNIO CONFAZ 87/2002 C/C ART.
5º, INCISO XXVI, LETRA “C”, DO DECRETO Nº 1090-R/2002 E ART.
11, DA LEI Nº 5172/66.
3.2) ITEM 2.19.2 DA ITC – HOUVE DESCONTO DO ICMS NA
NOTA FISCAL, MAS O MESMO NÃO FOI SOBRE O PREÇO MÁXIMO DA FABRICA.
Quanto ao item 2.19.1, demonstra a área técnica (fls. 5260/5266),
indicio de pagamento a maior em razão de as propostas dos fornecedores não preverem desconto referente à desoneração, nos
seguintes processos:
Tabela 1
Quanto ao item 2.19.2, demonstra a área técnica (fls. 5266/5274),
indicio de pagamento a maior em razão de haver o desconto do
ICMS na nota fiscal, porém, não sobre o preço máximo de fábrica,
nos seguintes processos:
Tabela 2
OBS: corrigido neste Voto o valor de R$ 10.066,50 para
85.467,24.
Total pago a maior apurado neste Voto, R$ 2.303.206,05 e não R$
2.264.042,64 como informado na ITC (fl. 5260), em razão do afastamento do item 2.19.3, e da correção do valor antes mencionado.
Sobre os itens 2.19.1, 2.19.2 (e 2.19.3), o gestor alegou, em
síntese:
- Que apesar de não constar o destaque do ICMS nas notas fiscais,
o desconto foi concedido sobre o preço de fábrica, e demonstra em
tabelas (fls. 5265/5263 e 5269/5271), os preços de fábrica, bem
como os percentuais de desconto e valor com desconto, donde se
verifica desconte de até 43,51% de desconto.
- Que consultou a Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ (cópia
anexa), de cuja resposta, destacou 03 (três) pontos relevantes sobre a desoneração estabelecida no Convênio nº 87/02:
a) houve destaque do ICMS na nota fiscal, inferindo-se que o
recolhimento tenha ocorrido no Estado onde estão sediadas
as empresas, mas não foi concedido o desconto previsto no
Convênio ICMS nº 87/2002:
É preciso esclarecer que nem todas as aquisições são isentas
do imposto, mas apenas aquelas cujos medicamentos encontram-se relacionados no Anexo Único do Convênio.
b) Não houve destaque do ICMS na nota fiscal e não foi concedido o desconto previsto no Convênio ICMS nº 87/2002:
É necessário esclarecer que embora o Convênio estabeleça a obrigatoriedade de discriminar o desconto na nota fiscal, não detalhou
como fazê-lo, podendo a empresa: 1) Indicar o desconto nos próprios campos destinados à descrição dos produtos e valores; 2)
utilizar o campo “observação” da nota fiscal; 3) mostrar o valor
normal dos produtos, com o imposto, e, na totalização dos valores,
não aparecer valor do imposto; 4) pode a nota fiscal citar que o
produto tem um desconto de 18%, equivalente ao ICMS, embora
não discrimine o seu valor.
Encontram-se nestas situações inúmeras notas fiscais.
c) Não houve destaque do ICMS na nota fiscal e os preços unitários
dos produtos foram majorados para gerar um desconto compatível
com o previsto no Convênio nº 87/02, situação que foge à área
tributária e deve ser tratada com cuidado.
Ressalta-se que as propostas comerciais e os respectivos Contratos
não mencionavam que seus preços já contemplavam a desoneração
do ICMS.
As empresas envolvidas também prestaram esclarecimentos, os
quais se resumem:
Helpfarma Produtos Farmacêuticos:
Juntou cópia das notas fiscais e esclareceu em síntese, que os produtos, conforme citado no corpo das mesmas, são produtos isentos
de ICMS.
Vejo às fls. 9070/9072, cópia das notas fiscais com carimbo informando a isenção.
Onconew Comércio e Representação Ltda.
Sustenta em síntese, que, embora não tenha havido destaque na
nota fiscal, resta provado pelo demonstrativo contábil, anexo, que o
desconto foi concedido, inocorrendo a hipótese de recebimento indevido, a maior, e que é possível verificar nos preços constantes da
proposta e da nota fiscal, que o desconto foi concedido – já foram
inclusos ou abatidos os valores relativos aos descontos do
ICMS dos produtos farmacêuticos adquiridos.
Juntou, às fls. 9110/9113, tabela de preços de fábrica e máximo ao
consumidor, da ANVISA, e demonstrativo dos preços praticados, e,
a seguir, cópia do Convênio 87/2002 e seu Anexo.
Buteri Comércio e Representação Ltda.
Alegou que não procede a afirmativa de que houve o desconto, mas
não sobre o preço máximo de fábrica, pois concedeu o desconto de
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acordo com o Convênio 87/02, destacado no campo “informações
complementares” de suas notas fiscais.
Sustentou que na redação original, com efeitos até 12/05/2010, do
Convênio não se encontra explicito que o desconto incide sobre o
preço máximo de fábrica, prevendo apenas, na letra “c”, que o
contribuinte abata do preço da mercadoria valor equivalente
a isenção, indicando, expressamente, tal fato no documento
fiscal.
Ressaltou que o desconto foi indicado em seus documentos fiscais e
que cumpriu o disposto na Portaria 130-N, pois a SESA/IESP adquiriu os medicamentos pelo preço máximo de fábrica ou abaixo dele,
e que praticou os preços contratados mediante processo licitatório,
razão pela qual não procede a afirmativa de que a empresa “simulou a Concessão de desconto”.
Extrafarma Ltda.
Alegou, em síntese, que, forneceu os produtos na forma imposta
pela Administração, conforme o Contrato nº 115/2006, respeitando a Portaria 130-N e o Convênio 87/2002, com valores abaixo
do preço de fábrica, concedendo o desconto do ICMS devidamente
indicado na nota fiscal.
Biosintética Farmacêutica Ltda.
Alegou que foi destacado o ICMS conforme determinado pelo Convênio 87/2002, conforme consta do “campo dados adicionais” no
canto superior esquerdo do documento.
Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Alegou, em síntese, que forneceu seus produtos com preços desonerados de ICMS, declarando este fato solenemente quando da
apresentação de sua proposta no certame, podendo-se verificar da
nota fiscal a observação: “Mercadoria desonerada de ICMS, Cont.
Convênio nº 87/2002 e suas alterações. Public. DOU 23/07/2002.
Memória de Cálculo = Valor bruto R$ 6.602,41 (-) Desoneração
(17%) R$ 1.122,41 = Total R$ 5.480,00”.
Proshop Distribuidora de Medicamentos Ltda.
Alegou, em síntese, que, consta da sua proposta de preços, observação de que os itens 02, 03, 07 (INTERFERON) são produtos
desonerados de acordo com a resolução SEF nº 6.339 de 22 de
agosto de 2001, publicada no D.O.E de 23.08.2001, tendo em vista
o Convênio ICMS nº 162/94.
As subscritoras da ITC concluíram quanto ao item 2.19.1, que não
há valor a ser ressarcido, e, quanto ao item 2.19.2, manteve a irregularidade relativa ao desconto concedido sobre os valores maiores que o preço máximo de fábrica, gerando valor a ser ressarcido
solidariamente pelo Secretário e as empresas contratadas, de R$
1.323.771,20, equivalente a 782.463,17 VRTE’s, entendendo que
as justificativas foram insuficientes (fls. 5303/5307).
O eminente Relator dos autos divergiu da área técnica, e, acampando o Parquet de Contas, determinando à SESA, a instauração de
Tomada de Contas Especial, na forma do Art. 83 da Lei Complementar nº 621/2012 e Instrução Normativa TC nº 32/2014.
Compulsando os autos, verifiquei, por amostragem, entre a documentação juntada em auditoria, que as empresas estão destacando o desconto o ICMS nas notas fiscais (fls. 608/611, 691/707
e 876/878 do Proc. TC nº 677/2007), tendo a empresa Proshop
alegado que consta da sua proposta de preços à observação de que
“os itens 02,03,07 (INTERFERON) são produtos desonerados”.
Desta feita, entendo que, mesmo que conste da proposta de preços
e das notas fiscais o destaque do ICMS desoneração, de acordo com
a consulta feita pelo Secretário à SEFAZ, não há garantias de que os
preços não sejam manipulados.
Quanto ao item 2.19.2, desconto efetuado em valor superior ao
preço máximo de fábrica, na forma da Portaria nº 130-N, entendo
que restam dúvidas quanto ao fato, porém, considerando o tempo
decorrido, de 10 (dez) anos entre a ocorrência dos fatos o que dificultaria ou até impossibilitaria a localização de documentos, divirjo
do eminente Relator dos autos e ao Parquet de Contas, para afastar a irregularidade.
De igual modo, referente ao item 2.19.1, afasto a irregularidade, por haver comprovado a área técnica e a documentação juntada em auditoria, que o ICMS desoneração foi destacado nas notas
fiscais.
A Lei Orgânica Estadual nº 621/2012, em seu Art. 84, inciso II,
estabelece:
Art. 84. As contas serão julgadas:
[...]
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade
ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;
[...]
Por todo o exposto, amparado no dispositivo legal supracitado,
VOTO no sentido de que o Plenário deste egrégio Tribunal de Con-

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 31 de outubro de 2016
tas assim delibere:
1) Acompanhando a área técnica, o douto representante do
Ministério Público e o Eminente Relator.
1.1) Julgue regular a Prestação de Contas anual relativa ao exercício de 2006, das seguintes entidades vinculadas ao Fundo Estadual
de Saúde, dando quitação aos respectivos agentes responsáveis:
Unidade
Hospital Infantil Nossa Senhora da
Glória
Hospital Adauto Botelho
Centro de Reabilitação Física do
Estado do Espírito Santo
Hospital Antonio Bezerra de Farias
Hospital e Maternidade Silvio Avidos
Hospital Roberto Arnizaut Silvares
Centro Psiquiátrico Dr. Aristides
Alexandre Campo
Colônia Pedro Fontes
Hospital Dra. Rita de Cássia
Unidade Integrada de Jerônimo
Monteiro
Hospital São José do Calçado
Hospital Jones dos Santos Neves

Gestor
Elizabeth Gomes Gobbi
Verzola
Renato Carlos Vieira
Inácio Coutinho
Luciana Ceolin Stefanon
José Francisco Almeida
Vieira
Allan Jacqueson Barbosa
Lobo
Antônio Rizzo M. dos
Santos
Manoel Alves Catarina
Sônia Maria Demétrio
Araújo
Inês Ventura Sessa
Altanor Lobo Diniz
Ana Lúcia Duque
Barbosa

1.2) Afaste as irregularidades contidas nos itens: 2.5.2; 2.10.2;
2.19.3; 2.24.1; 2.24.3; 2.26.4; 2.27.1; 2.28.4; 2.28.9; 2.28.10;
2.28.11; 2.28.14; 2.30.2; 2.30.3; 2.30.4; 2.54 letra “a”; 2.56 letras “a, b, c, d, e, f, g”, tratadas no Item 3.2.4 do Voto do Eminente
Relator.
2) Acompanhando o Relator e divergindo da área técnica do
Ministério Público Especial de Contas.
2.1) Afaste as irregularidade contidas nos itens: 2.6.2; 2.7.3 e
2.12.4 da ITC nº 7736/2013, tratadas no Item 3.2.2 do Voto do
Eminente Relator.
3) Acompanhando o Parquet de Contas, o Eminente Relator
e discordando da área técnica.
3.1) Afaste as irregularidades contidas nos itens 2.1.2; 2.11.1;
2.12.3; 2.13; 2.14.2; 2.15; 2.19.1; 2.19.2; 2.28.1 da ITC nº
7736/2013 e tratadas no Item 3.2.3 do Voto do Eminente Relator.
4) Discordando da área técnica, do Ministério Público Especial de Contas e em parte do Eminente Relator.
4.1) Afaste integralmente as irregularidade contidas nos Itens:
2.31 ; 2.32; 2.33; 2.34; 2.36; 2.45 da ITC nº 7736/2013, tratadas
no Item 3.2.5 do Voto do Eminente Relator.
5) Discordando da área técnica, do Ministério Público Especial de Contas e do Eminente Relator.
5.1) Afaste as irregularidades contidas nos itens: 2.1.3; 2.2.1;
2.2.2; 2.2.4; 2.2.6; 2.2.8; 2.2.9; 2.2.10; 2.3; 2.4; 2.5.1; 2.6.1;
2.9; 2.10.1; 2.11.2; 2.12.1; 2.12.2; 2.14.1; 2.16.1; 2.16.2;
2.18.1; 2.18.2; 2.20; 2.24.2; 2.25.1; 2.25.2; 2.25.3; 2.25.4;
2.25.5; 2.26.1; 2.26.3; 2.27.2; 2.28.6; 2.28.7; 2.28.8; 2.28.12;
2.28.13; 2.28.15; 2.28.16; 2.30.1; 2.35 - letras a, b, c, d, e, f;
2.37 - letras a, b, c, d, e, f, g, h; 2.39 - letras a, b, c, d, f; 2.40 letras a, b, c, d, e, f, g, h; 2.41 - letras a, b, c, d, e, f; 2.42 - letras
a, b, c, d, e, f; 2.43 - letras a, b, c, d, e; 2.44 - letras a, b, c, d, e,
f; 2.46; 2.47; 2.48; 2.49; 2.50; 2.51; 2.52; 2.53, letras a, b, c, d;
2.55 - letras a, b, c, d, e; da ITC nº 7736/2013, tratadas no Item
3.26 do Voto do Eminente Relator e devidamente analisadas, respectivamente, nos Itens: 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.8; 2.10; 2.11; 2.12;
2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 2.25; 2.26; 2.27;
2.29; 2.30; 2.31; 2.35; 2.38; 2.39; 2.40; 2.41; 2.42; 2.43; 2.45;
2.46; 2.50; 2.51; 2.52; 2.53; 2.54; 2.55; 2.56; 2.58; 2.59; 2.60;
2.62; 2.63; 2.64; 2.65; 2.66; 2.67; 2.68; 2.69; 270; 2.71; 2.72;
2.73; 2.74; 2.75 e 2.76 desta decisão.
6) Acompanhando a área técnica, o douto representante do
Ministério Público Especial de Contas e o Eminente Relator:
6.1) Mantenha o indicativo de irregularidade analisado nos itens
2.1; 2.5; 2.7; 2.9; 2.17; 2.18; 2.19; 2.20; 2.28; 2.32; 2.33; 2.34;
2.36; 2.37; 2.44; 2.47; 2.48; 2.49; 2.57 e 2.61 deste Voto, respectivamente, referente aos itens 2.1.1; 2.2.3; 2.2.5; 2.2.7; 2.6.3;
2.7.1; 2.7.2; 2.8; 2.17; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24.4; 2.24.5; 2.26.2;
2.28.2; 2.28.3; 2.28.5; 2.29.1; 2.29.2 e 2.38 da ITC nº 7736/2013,
tratados no item 3.2.6 do Voto do eminente relator dos autos, contudo, entendo que as mesmas não tem o condão de macular
as constas do gestor, pelas razões acima expendidas.
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7) Divergindo, ainda, do entendimento da área técnica, do
douto representante do Ministério Público e do Eminente Relator:
7.1) Afaste, pelas razões antes expendidas, a responsabilidade do Secretário e Gestor do Fundo Estadual de Saúde, Senhor
Anselmo Tozi, quanto aos indicativos de irregularidade tratados
nos itens 2.1.3; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.4; 2.2.6; 2.2.8; 2.2.9; 2.2.10;
2.3; 2.4; 2.5.1; 2.6.1; 2.9; 2.10.1; 2.11.2; 2.12.1; 2.12.2; 2.14.1;
2.16.1; 2.16.2; 2.18.1; 2.18.2; 2.20; 2.24.2; 2.25.1; 2.25.2;
2.25.3; 2.25.4; 2.25.5; 2.26.1; 2.26.3; 2.27.2; 2.28.6; 2.28.7;
2.28.8; 2.28.12; 2.28.13; 2.28.15; 2.28.16; 2.30.1; 2.35 - letras
a, b, c, d, e, f; 2.37 - letras a, b, c, d, e, f, g, h; 2.39 - letras a, b,
c, d, f; 2.40 - letras a, b, c, d, e, f, g, h; 2.41 - letras a, b, c, d, e,
f; 2.42 - letras a, b, c, d, e, f; 2.43 - letras a, b, c, d, e; 2.44 - letras a, b, c, d, e, f; 2.46; 2.47; 2.48; 2.49; 2.50; 2.51; 2.52; 2.53,
letras a, b, c, d; 2.55 - letras a, b, c, d, e; da ITC nº 7736/2013,
tratadas no Item 3.26 do Voto do Eminente Relator e devidamente
analisadas, respectivamente, nos Itens: 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.8;
2.10; 2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24;
2.25; 2.26; 2.27; 2.29; 2.30; 2.31; 2.35; 2.38; 2.39; 2.40; 2.41;
2.42; 2.43; 2.45; 2.46; 2.50; 2.51; 2.52; 2.53; 2.54; 2.55; 2.56;
2.58; 2.59; 2.60; 2.62; 2.63; 2.64; 2.65; 2.66; 2.67; 2.68; 2.69;
270; 2.71; 2.72; 2.73; 2.74; 2.75 e 2.76 desta decisão.
7.2) Julgue regular com ressalva a Prestação de Contas Anual
do Fundo Estadual de Saúde relativa ao exercício de 2006, sob a
responsabilidade do Senhor Anselmo Tozi, então Secretário de
Estado da Saúde, em razão da mantença do item 2.26.2 da ITC
“ausência de Plano de Carreira, Cargos e Salários”, tratado no item
2.26 deste Voto, ainda que mitigados seus efeitos, bem como do
afastamento do item 2.2.5 da ITC: “Empenho Posterior” por restar
justificado (e não sanado).
8) Divergindo da área técnica, do douto Representante do
Ministério Público e do Eminente Relator:
8.1) Deixe de formar autos apartados, bem como deixe de expedir DETERMINAÇÃO ao atual Secretário de Estado da Saúde para
que instaure procedimento administrativo para apuração e elisão
de eventual dano ao erário, assim como a instauração de Tomada
de Contas Especial.
9) Expeça determinação ao atual Secretário de Estado da Saúde,
para que, se observe nas futuras licitações e contratações o seguinte: Clareza do objeto; Parecer jurídico; Empenho não posterior;
observância do parecer jurídico; Indicação dos recursos orçamentários; Planejamento e de licitação; Termo de Concessão ou Permissão de Uso; Ajustes de forma devida no sistema informatizado;
Pagamento da Gratificação da CPL somente a servidor que exerce
função de membro de CPL; Abertura de sindicância; Ajustes de
forma devida no Sistema Informatizado; Contratação temporária
de forma devida; Coordenação do CRE por profissional farmacêutico; proceda na elaboração de Plano de Carreira, Cargos e Salários;
Promova concurso público e licitação, nos termos da lei; plano de
aplicação dos recursos financeiros; Contratações por preços não
superiores aos praticados no âmbito da SESA; Não proceda na subcontratação de empresa para prestação de serviços de implantação
dos sistemas; Expeça decreto de desapropriação e planilha, nos
termos do art. 2º, X da Portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/06 e §1º desta
portaria c/c art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03; Aprovação
dos projetos pela autoridade competente do município do ato verificando o cumprimento dos requisitos previstos no art. 12 da Lei
nº 8.666/03.
Voto, por fim, no sentido de que, feitas as comunicações devidas,
em não havendo expediente recursal, sejam os presentes autos
arquivados.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3410/2007,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia doze de abril
de dois mil e dezesseis:
1. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, Senhor Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, julgar regular a Prestação de Contas anual relativa ao exercício de 2006, das seguintes entidades vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde, dando
quitação aos respectivos agentes responsáveis: Hospital Infantil
Nossa Senhora da Glória - Elizabeth Gomes Gobbi Verzola, Hospital
Adauto Botelho - Renato Carlos Vieira, Centro de Reabilitação Física
do Estado do Espírito Santo - Inácio Coutinho, Hospital Antonio
Bezerra de Farias - Luciana Ceolin Stefanon, Hospital e Maternidade Silvio Avidos - José Francisco Almeida Vieira, Hospital Roberto
Arnizaut Silvares - Allan Jacqueson Barbosa Lobo, Centro Psiquiátrico Dr. Aristides Alexandre Campo - Antônio Rizzo M. dos Santos,
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Colônia Pedro Fontes - Manoel Alves Catarina, Hospital Drª Rita de
Cássia - Sônia Maria Demétrio Araújo, Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro - Inês Ventura Sessa, Hospital São José do Calçado
- Altanor Lobo Diniz, e Hospital Jones dos Santos Neves - Ana Lúcia
Duque Barbosa;
2. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, Senhor Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, afastar as irregularidades contidas nos itens: 2.5.2; 2.10.2; 2.19.3; 2.24.1; 2.24.3;
2.26.4; 2.27.1; 2.28.4; 2.28.9; 2.28.10; 2.28.11; 2.28.14; 2.30.2;
2.30.3; 2.30.4; 2.54 letra “a”; 2.56 letras “a, b, c, d, e, f, g”, tratadas no Item 3.2.4 do seu voto; as irregularidades contidas nos
itens: 2.6.2; 2.7.3 e 2.12.4 da ITC nº 7736/2013, tratadas no Item
3.2.2 do seu voto; as irregularidades contidas nos itens 2.1.2;
2.11.1; 2.12.3; 2.13; 2.14.2; 2.15; 2.19.1; 2.19.2; 2.28.1 da ITC
nº 7736/2013 e tratadas no Item 3.2.3 do seu voto;
3. Por maioria, nos termos do voto-vista do Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, afastar integralmente as irregularidades contidas nos Itens: 2.31 ; 2.32; 2.33; 2.34; 2.36; 2.45
da ITC nº 7736/2013, tratadas no Item 3.2.5 do Voto do Eminente Relator; afastar as irregularidades contidas nos itens: 2.1.3;
2.2.1; 2.2.2; 2.2.4; 2.2.6; 2.2.8; 2.2.9; 2.2.10; 2.3; 2.4; 2.5.1;
2.6.1; 2.9; 2.10.1; 2.11.2; 2.12.1; 2.12.2; 2.14.1; 2.16.1; 2.16.2;
2.18.1; 2.18.2; 2.20; 2.24.2; 2.25.1; 2.25.2; 2.25.3; 2.25.4;
2.25.5; 2.26.1; 2.26.3; 2.27.2; 2.28.6; 2.28.7; 2.28.8; 2.28.12;
2.28.13; 2.28.15; 2.28.16; 2.30.1; 2.35 - letras a, b, c, d, e, f;
2.37 - letras a, b, c, d, e, f, g, h; 2.39 - letras a, b, c, d, f; 2.40 letras a, b, c, d, e, f, g, h; 2.41 - letras a, b, c, d, e, f; 2.42 - letras
a, b, c, d, e, f; 2.43 - letras a, b, c, d, e; 2.44 - letras a, b, c, d, e,
f; 2.46; 2.47; 2.48; 2.49; 2.50; 2.51; 2.52; 2.53, letras a, b, c, d;
2.55 - letras a, b, c, d, e; da ITC nº 7736/2013, tratadas no Item
3.26 do Voto do Eminente Relator e devidamente analisadas, respectivamente, nos Itens: 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.8; 2.10; 2.11; 2.12;
2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 2.25; 2.26; 2.27;
2.29; 2.30; 2.31; 2.35; 2.38; 2.39; 2.40; 2.41; 2.42; 2.43; 2.45;
2.46; 2.50; 2.51; 2.52; 2.53; 2.54; 2.55; 2.56; 2.58; 2.59; 2.60;
2.62; 2.63; 2.64; 2.65; 2.66; 2.67; 2.68; 2.69; 270; 2.71; 2.72;
2.73; 2.74; 2.75 e 2.76 do voto-vista.
4. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, Senhor Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, manter o indicativo
de irregularidade analisado nos itens 2.1; 2.5; 2.7; 2.9; 2.17;
2.18; 2.19; 2.20; 2.28; 2.32; 2.33; 2.34; 2.36; 2.37; 2.44; 2.47;
2.48; 2.49; 2.57 e 2.61 deste Voto, respectivamente, referente aos
itens 2.1.1; 2.2.3; 2.2.5; 2.2.7; 2.6.3; 2.7.1; 2.7.2; 2.8; 2.17;
2.21; 2.22; 2.23; 2.24.4; 2.24.5; 2.26.2; 2.28.2; 2.28.3; 2.28.5;
2.29.1; 2.29.2 e 2.38 da ITC nº 7736/2013, tratados no item 3.2.6
do Voto do Eminente Relator, e, por maioria, nos termos do votovista do Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, entender que as mesmas não tem o condão de macular as constas do
gestor, pelas razões acima expendidas.
5. Por maioria, nos termos do voto-vista do Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, afastar, pelas razões antes expendidas, a responsabilidade do Secretário e Gestor do Fundo
Estadual de Saúde, Senhor Anselmo Tozi, quanto aos indicativos
de irregularidade tratados nos itens 2.1.3; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.4;
2.2.6; 2.2.8; 2.2.9; 2.2.10; 2.3; 2.4; 2.5.1; 2.6.1; 2.9; 2.10.1;
2.11.2; 2.12.1; 2.12.2; 2.14.1; 2.16.1; 2.16.2; 2.18.1; 2.18.2;
2.20; 2.24.2; 2.25.1; 2.25.2; 2.25.3; 2.25.4; 2.25.5; 2.26.1;
2.26.3; 2.27.2; 2.28.6; 2.28.7; 2.28.8; 2.28.12; 2.28.13; 2.28.15;
2.28.16; 2.30.1; 2.35 - letras a, b, c, d, e, f; 2.37 - letras a, b, c,
d, e, f, g, h; 2.39 - letras a, b, c, d, f; 2.40 - letras a, b, c, d, e, f,
g, h; 2.41 - letras a, b, c, d, e, f; 2.42 - letras a, b, c, d, e, f; 2.43
- letras a, b, c, d, e; 2.44 - letras a, b, c, d, e, f; 2.46; 2.47; 2.48;
2.49; 2.50; 2.51; 2.52; 2.53, letras a, b, c, d; 2.55 - letras a, b,
c, d, e; da ITC nº 7736/2013, tratadas no Item 3.26 do Voto do
Eminente Relator e devidamente analisadas, respectivamente, nos
Itens: 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.8; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15;
2.16; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 2.25; 2.26; 2.27; 2.29; 2.30; 2.31;
2.35; 2.38; 2.39; 2.40; 2.41; 2.42; 2.43; 2.45; 2.46; 2.50; 2.51;
2.52; 2.53; 2.54; 2.55; 2.56; 2.58; 2.59; 2.60; 2.62; 2.63; 2.64;
2.65; 2.66; 2.67; 2.68; 2.69; 270; 2.71; 2.72; 2.73; 2.74; 2.75 e
2.76 do voto-vista;
6. Por maioria, nos termos do voto-vista do Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, julgar regular com ressalva a
Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Saúde relativa
ao exercício de 2006, sob a responsabilidade do Senhor Anselmo
Tozi, em razão da mantença do item 2.26.2 da ITC “ausência de
Plano de Carreira, Cargos e Salários”, tratado no item 2.26 do votovista, ainda que mitigados seus efeitos, bem como do afastamento
do item 2.2.5 da ITC: “Empenho Posterior” por restar justificado (e
não sanado);
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7. Por maioria, nos termos do voto-vista do Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, deixar de formar autos apartados,
bem como deixar de expedir determinação ao atual Secretário
de Estado da Saúde para que instaure procedimento administrativo para apuração e elisão de eventual dano ao erário, assim
como a instauração de Tomada de Contas Especial;
8. Por maioria, nos termos do voto-vista do Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, Determinar ao atual Secretário de
Estado da Saúde, para que, se observe nas futuras licitações e contratações o seguinte: clareza do objeto; Parecer Jurídico; Empenho
não Posterior; observância do parecer jurídico; indicação dos recursos orçamentários; planejamento e de licitação; Termo de Concessão ou Permissão de Uso; Ajustes de forma devida no sistema
informatizado; Pagamento da Gratificação da CPL somente a servidor que exerce função de membro de CPL; abertura de sindicância;
Ajustes de forma devida no Sistema Informatizado; Contratação
temporária de forma devida; Coordenação do CRE por profissional
farmacêutico; proceda na elaboração de Plano de Carreira, Cargos
e Salários; promova concurso público e licitação, nos termos da
lei; plano de aplicação dos recursos financeiros; Contratações por
preços não superiores aos praticados no âmbito da SESA; não proceda na subcontratação de empresa para prestação de serviços de
implantação dos sistemas; expeça decreto de desapropriação e planilha, nos termos do art. 2º, X da Portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/06
e §1º desta portaria c/c art. 2º do Decreto estadual nº 1.242-R/03;
Aprovação dos projetos pela autoridade competente do município
do ato verificando o cumprimento dos requisitos previstos no art.
12 da lei 8.666/03;
9. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Parcialmente vencido o Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, que votou pela irregularidade das contas do Secretário,
com aplicação de multa.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, Presidente, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o
Dr. Luciano Vieira, Procurador-Geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 12 de abril de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 25/10/2016
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-Geral das Sessões
ACÓRDÃO TC-901/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3945/2016
JURISDICIONADO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - DENÚNCIA
RESPONSÁVEL - ROMEU SCHEIBE NETO
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – NÃO CONHECER –
DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de DENÚNCIA formulada por pelo Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo
– SINDIPÚBLICOS que indica a existência de supostas irregularidades praticadas no âmbito do Departamento de Trânsito do
Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES, especialmente no que
diz respeito ao contrato firmado com a empresa Globo Serviços de
Limpeza Ltda.
Narra o denunciante que a empresa Globo teria sido contratada
pelo DETRAN para execução dos serviços de limpeza nos reservatórios de água da sede da autarquia e dos CIRETRANS, bem como
para prestar os serviços de desratização, desinsetização e descu-
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pinização.
Sustenta o denunciante que, não obstante a contratação, os servidores do DETRAN jamais presenciaram a prestação dos serviços,
além de destacar que a água disponibilizada pela autarquia para
uso de seus servidores seria de péssima qualidade, tendo, inclusive, acarretado problemas de saúde em algumas pessoas que a
ingeriram.
Com efeito, salienta, ainda, que o ambiente de trabalho estaria infestado de insetos, ratos e outros, que deveriam estar sendo combatidos pelos serviços que supostamente deveriam ser prestados
pela empresa Globo.
Alega que, em 29/09/2015, oficiou o DETRAN solicitando esclarecimento e informações acerca dos serviços executados e certificados
de higienização das caixas d’água.
Em resposta, o DETRAN limitou-se a informar que a limpeza dos
reservatórios se encontrava em dia, bem como apresentou certificados de prestação de serviços emitidos pela empresa INSET-FONE,
supostamente estranha à relação contratual estabelecida pela autarquia.
Por entender estarem presentes indícios de malversação de recursos públicos, apresentou a presente denúncia, requerendo a apuração das supostas irregularidades e aplicação de sanção, no caso de
confirmadas, aos gestores.
Por meio da Decisão Monocrática n.º 853/2016-1 (fls. 10/11),
o Conselheiro Substituto Marco Antonio da Silva determinou a notificação prévia do Diretor Geral do DETRAN/ES para que apresentasse, no prazo de 05 (cinco) dias, informações acerca dos fatos
questionados na presente denúncia.
No prazo fixado, o Sr. Romeu Scheibe Neto, Diretor Geral da autarquia, apresentou suas razões, suscitando, em suma:
(i) Que a empresa Globo Serviços de Limpeza Ltda. não foi contratada para prestar serviços de desratização, desinsetização e descupinzação, conforme Contrato n.º 002/2011, consequente do Pregão
n.º 030/2010;
(ii) Que a empresa Globo Serviços de Limpeza Ltda. foi contratada
para prestar os serviços de limpeza e conservação predial nas dependências do DETRAN, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços;
(iii) A empresa contratada para prestar os serviços de desratização,
desinsetização e descupinzação foi a INSET-FONE Saúde Ambiental
Ltda., conforme contrato n.º 007/2015, consequente do Pregão n.º
032/2014;
(iv) A limpeza dos reservatórios de água foi devidamente realizada
pela empresa Globo Serviços de Limpeza Ltda. entre os meses de
outubro e novembro de 2015, tendo se realizado aos sábados, para
não trazer prejuízos ao funcionamento da autarquia;
(v) Que os serviços prestados pela empresa Globo foram atestados
por servidor da Subgerência de Obras Civis do DETRAN/ES, bem
como conferidos posteriormente pelo gestor do contrato;
(vi) Que a empresa Globo, inclusive, a fim de trazer maior transparência para a atividade, contratou, sem qualquer ônus para a autarquia, empresa dedetizadora (Peterle) para aplicar hipoclorito de sódio e assim desinfetar os reservatórios de água após a sua limpeza;
(vii) Em relação ao fato de o Sr. Rogério Britto ter assinado todos os atestados de execução de serviço emitidos pela empresa
INSET-FONE, informa que o mesmo é o proprietário da empresa,
que, acompanhado de um de seus funcionários, realiza a aplicação
dos produtos destinados ao controle de pragas;
(viii) Acerca da informação de o ambiente de trabalho estaria infestado de insetos, informa que, sempre que alguns dos setores
solicita um reforço emergencial ao combate de pragas, a empresa
contratada (INSET-FONE) é informada e atende com prontidão e
profissionalismo;
(ix) Ao final, rechaça qualquer hipótese de malversação dos recursos públicos, ratificando que as contratações observaram as normas
aplicáveis ao caso.
Juntamente com suas razões, o gestor do DETRAN/ES colacionou
documentação de apoio (fls. 81/334).
Instada a se manifestar, a área técnica, por meio da Instrução
Técnica Conclusiva n.º 2072/2016-6 (fls. 340/345), opinou pelo
não conhecimento da denúncia, pelo não preenchimento de requisito de admissibilidade, especificamente a necessidade de estar
acompanhada por indícios de prova (art. 177, III, do RITCEES).
Sustenta o corpo técnico que os supostos indícios de irregularidade
indicados na peça inicial, após as informações preliminares prestadas pelo gestor da autarquia, foram comprovadamente descaracterizados.
Conforme documentação acostada pelo Sr. Romeu Scheibe Neto, foi
contratada para prestar os serviços de desratização, desinsetização
e descupinização a empresa INSET-FONE e não a empresa Globo,
como havia sido afirmado pelo denunciante.
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Além disso, apresentou documentação que comprova a realização
dos serviços de limpeza dos reservatórios de água – de responsabilidade da empresa Globo –, que foram efetivamente atestados por
servidor da autarquia. Da mesma forma, foram atestados os serviços de controle de pragas prestados pela empresa INSET-FONE.
Portanto, analisada a documentação apresentada pelo Diretor Geral
da autarquia, não há indício de prova que confira verossimilhança
aos fatos alegados na inicial.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer de fl. 349,
de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifestouse no mesmo sentido, pelo não conhecimento da denúncia.
É o breve Relatório.
O art. 177 do Regimento Interno desta Corte de Contas arrola os
elementos essenciais ao recebimento de denúncias:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
Observo que, de fato, o denunciante não instruiu o feito com as
provas necessárias ao prosseguimento do feito, especialmente em
razão de, após a defesa prévia, ter sido cabalmente comprovado
que o DETRAN/ES firmou contrato com duas empresas – Globo e
INSET-FONE –, perpassado o devido trâmite de processo licitatório.
Restou igualmente comprovado que cada uma das empresas atuou
nos limites dos contratos firmados, tendo os serviços prestados sido
atestados por servidor da autarquia.
Logo, não há qualquer indício de prova que os aponte a existência
de irregularidade no âmbito dos suscitados contratos.
Desse modo, portanto, acompanhando a manifestação técnica e do
Ministério Público de Contas, entendo que a solução adequada consiste em não conhecer da Denúncia.
VOTO
Ante o exposto, com fundamento no art. 177, §1º, do RITCEES,
acompanhando a Área Técnica e o Ministério Público de Contas,
VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO da Denúncia.
Cientifique-se o denunciante.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3945/2016,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, não conhecer a
presente Denúncia, com fundamento no art. 177, §1º, do Regimento Interno, arquivando-se os autos após o trânsito em julgado,
nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, a conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, os conselheiros José Antônio
Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o
dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, procurador especial de contas
em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial
de Contas.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-923/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5535/2016
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JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
KENNEDY
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RESPONSÁVEL - AMANDA QUINTA RANGEL
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE KENNEDY – NÃO CONHECER – AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
- RELATÓRIO:
Trata-se de expediente encaminhado pela 3ª Procuradoria de Contas e autuado como denúncia, no qual se noticia a prática de irregularidades no âmbito da Prefeitura de Presidente Kennedy, caracterizadas, em especial, pela priorização de despesas públicas
com eventos em detrimento do pagamento de servidores públicos
municipais.
O Ministério Público Especial de Contas esclareceu no despacho encaminhado pelo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (fl. 2),
que a peça é desprovida de acervo probatório e não indica o endereço da denunciante, demonstrando, portanto, o não atendimento
aos requisitos de admissibilidade dispostos nos incisos III e IV dos
artigos 94 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e 177 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES).
Desse modo, considerando que o § 2º dos artigos 94 da LC 621/2012
e 177 do RITCEES que outorgam ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia, remeti os autos ao representante do Ministério
Público Especial de Contas, para emissão de parecer.
Por sua vez, o MPEC no despacho de fl. 11 da lavra do Procurador
Heron Carlos Gomes de Oliveira manifestou-se pelo prosseguimento do feito, sugerindo diligências necessárias para complementação
da instrução processual.
É o relatório. Passo à análise.
II - DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
De pronto verifico que na denúncia aqui apresentada não estão
presentes os requisitos de admissibilidade contidos nos incisos III
e IV do art. 94 da Lei Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica
do TCEES, pois não apresenta evidências ou indícios de prova das
supostas irregularidades, nem tampouco informa os elementos aptos para que se tenha um juízo de convicção sobre a ocorrência dos
fatos, bem como não consta o endereço do denunciante.
Nesse contexto, o não conhecimento e o arquivamento da denúncia são medidas que se impõem por força do art. 94, §1º da LC
621/2012 e do art. 177, §1º e art. 176, §3º, inciso I do RITCEES.
Sendo assim, considerando que o §2º dos artigos 94 da LC 621/2012
e 177 do RITCEES outorgam ao Relator o juízo de admissibilidade
da denúncia, voto pelo seu não conhecimento.
III - CONCLUSÃO
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, discordando do entendimento do Ministério Público Especial de
Contas VOTO para que o Colegiado adote a seguinte decisão:
I – Pelo NÃO CONHECIMENTO da presente Denúncia em virtude
do não atendimento aos requisitos de admissibilidade, na forma do
art. 94, § 1º da Lei Complementar 621/2012;
II - Pelo ARQUIVAMENTO dos autos na forma do art. 176, § 3º,
inciso I da Resolução TC 261/2013;
Dê-se ciência aos interessados do teor da presente decisão, na forma do art. 307, § 7º da Resolução TC 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5535/2016,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete de
setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, não conhecer
a presente Denúncia em virtude do não atendimento aos requisitos
de admissibilidade, na forma do art. 94, § 1º, da Lei Complementar 621/2012, dando ciência aos interessados, arquivando-se os
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator,
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José
Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e a conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o dr. Luis Henrique Anastácio da Silva,
procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-924/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5018/2016
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª
REGIÃO
RESPONSÁVEL - RICARDO DE OLIVEIRA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 142/2012 – NÃO CONHECER – DETERMINAÇÕES – MONITORAMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1. RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação, desacompanhada de documentos, promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.
No bojo da inicial há narrativa de responsabilidade subsidiária, derivada de culpa in vigilando do Estado do Espírito Santo em relação
à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da empresa contratada, Premedic Emergências Médicas
EIRELI, durante a execução do Contrato de Prestação de Serviço
n° 0142 (2012), cujo objeto era a remoção de paciente em ambulância de suporte básico e avançado para a central de regulação de
internação de urgência – CRIU, 24 horas e hospitais estaduais, para
transferências inter-hospitalares e realização de exames. O referido contrato esteve vigente de 10/08/2012 a 09/08/2014, contudo, a reconhecida culpa in vigilando ocorreu em relação ao vínculo
trabalhista do então motorista socorrista da empresa (período de
01/01/2013 a 15/10/2013), Sr. Alessandro Felipe Lopes.
Encaminhado os autos à SecexPrevidência, foi confeccionada a Manifestação Técnica Inicial nº 00630/2016-5, na qual foi proposta
o não conhecimento da representação, bem como a expedição de
recomendações.
O Ministério Público de Contas, por sua vez, opinou pelo acolhimento da proposta da área técnica, divergindo, porém, da recomendação sugerida, preferindo que esta fosse expedida na forma
de determinação. Ademais, opinou pela expedição de outras determinações.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos conclusos.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, ao analisar a Manifestação Técnica 00630/20165, de fls. 14-22, elaborada pela SecexPrevidências deste TCEES,
após minuciosa análise, pode-se perceber que a referida área técnica chega à seguinte conclusão:
Compulsando os autos, nota-se que não existe um dano ao erário
configurado, uma vez que o Estado do Espírito Santo figurou como
responsável subsidiário pela condenação.
O responsável subsidiário é o garantidor da execução do responsável principal. No caso sob exame, o responsável principal é a empresa Premedic Emergências Médicas EIRELI, que, foi contratada
pelo Estado do Espírito Santo, através do Contrato de Prestação de
Serviço n° 0142/2012, para a remoção de paciente em ambulância
de suporte básico e avançado.
A empresa Premedic Emergências Médicas EIRELI foi condenada ao
pagamento de verbas trabalhistas, previdenciárias e indenização
por danos morais, uma vez que restou configurado o descumprimento de tais obrigações em relação do motorista socorrista da
empresa, Sr. Alessandro Felipe Lopes.
Não há nos autos notícia de execução contra o Estado do Espírito
Santo, dessa forma não se pode suscitar a existência de dano ao
erário materializado. No entanto, caso o credor principal não tenha
suporte financeiro para a execução, o Estado deverá arcar com a
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condenação, momento em que será configurado o dano ao erário.
Em relação à culpa in vingilando do Estado do Espírito Santo, reconhecida no Acórdão nº 1.121de 05/04/2016, proferido pelo TRT
17ª Região, nos autos do Processo 0020800-30.2014.5.17.0141,
não há menção de responsabilidades subjetivas e agentes públicos
responsáveis. As provas constituídas em juízo também não
foram trazidas aos autos da representação. Tais ausências
impedem o conhecimento e a análise plenos da situação narrada nos autos.
O vínculo de emprego entre a empresa contratada pelo ente público e o recorrente da ação trabalhista também se encerrou em
15/10/2013, dessa forma, a representação trata de episódio específico e passado com duração inferior a dez meses. O valor da remuneração do empregado que serviu de base para as condenações
previdenciárias e trabalhistas é de R$ 900,00 (novecentos reais) e
o valor arbitrado de dano moral é de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Ainda que o dano ao erário venha a se configurar, o que ainda não é o caso relatado nos autos, é provável que o valor
seja inferior ao mínimo da alçada para a apuração por este
Tribunal, tal qual previsto no art. 187 da Lei Complementar
Estadual nº 621, de 8 de março de 2012:
Art. 187. A título de racionalização dos serviços administrativos e
de economia processual, e com o objetivo de evitar que o custo
da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento, o Tribunal de
Contas poderá determinar, em ocorrendo a hipótese, o arquivamento do processo, sem o cancelamento do débito, a cujo pagamento
continuará obrigado o devedor, para que lhe seja dada quitação.
Além disso, verifica-se a ausência dos requisitos de admissibilidade necessários ao conhecimento da representação.
(grifei)
De fato, em conformidade com a área técnica, estão ausentes os
requisitos de admissibilidade elencados nos incisos II, III do art. 94
da LC 621/2012. Ou seja, a representação não contem indícios de
prova nem informações precisas sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção. Ao revés, observa-se apenas
uma narrativa genérica ou com ausência de documentos que lhe
convalidem, motivo pelo qual foi sugerido o não conhecimento da
presente representação, sugestão esta que acolho.
3. DECISÃO
Ante o exposto, acolho parcialmente o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, de modo que VOTO nos
seguintes termos:
a) Pelo não conhecimento da presente como Representação, com
fulcro no art. 94, §§ 1° e 3º, e art. 99, §2º, da LC 621/12;
b) Pela determinação para que a SESA fiscalize o cumprimento
das obrigações trabalhistas dos empregados das empresas contratadas, sob pena de responsabilização subsidiária em razão de culpa
in vigilando;
c) Pela publicação da seguinte recomendação no sítio eletrônico
do TCE-ES:
A regra de contratação de mão de obra pelos entes federativos é
a de concurso público. Contudo, nas exceções legais de amparo
constitucional e nos contratos em que haja execução de serviços
ao ente público por meio de empresa contratada, cabe ao Poder
Público a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas
dos contratos selados pela Administração.
Essa obrigação do Poder Público de exigir a regularidade trabalhista
da empresa contratada, no âmbito dos serviços prestados ao Estado, deriva da própria obrigação de fiscalizar a execução, prevista
no art. 58 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, sob pena de culpa
in vigilando. Isso se confere na ementa do Acórdão exarado no Processo em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região
sob o nº 0020800-30.2014.5.17.0141, senão vejamos:
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TOMADORA DE SERVIÇOS. É dever do Ente Público, em observância
aos princípios constitucionais da supremacia do interesse público sobre o particular e da indisponibilidade do interesse público,
quando celebra um contrato, fiscalizar a sua execução, sob pena
de restar caracterizada a culpa in vigilando, caso em que deverá
responder subsidiariamente pelos créditos trabalhistas devidos aos
empregados da contratada que lhe prestaram serviços.
Ademais, o posicionamento acima se fundamenta no inciso IV do
Enunciado, 331 do Tribunal Superior do Trabalho tem a seguinte
previsão:
IV- O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do
empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador
dos serviços quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da Administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, da sociedade de economia mista,
desde que este tenha participado da relação processual e conste
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também ao título executivo judicial.
Dessa maneira, os órgãos jurisdicionais entendem pela obrigação
do ente público de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados das empresas contratadas, sob pena de
responsabilização subsidiária em razão de culpa in vigilando que
pode vir a gerar um dano ao erário. Caso seja gerado um dano ao
erário, caberá a responsabilização dos agentes públicos responsáveis pela fiscalização do contrato.
d) Pela determinação para que a SESA acompanhe o cumprimento do Acórdão TRT – 17.ª Região – 0020800-30.2014.5.17.0141
RO e, caso a 1.ª reclamada não cumpra sua obrigação, utilize a
Instrução Normativa TCEES 32/2014 para a adoção das medidas
administrativas ou instauração da tomada de contas especial necessárias à recomposição ao erário;
e) Pela determinação para que, acaso venha a SESA efetuar
o pagamento em cumprimento do Acórdão TRT – 17.ª Região –
0020800-30.2014.5.17.0141 RO e o valor do débito apurado no
âmbito daquela Secretaria, atualizado monetariamente, seja igual
ou inferior a 20.000 VRTE, informe na Prestação de Contas Anual
de 2017 as providências adotadas.
f) Pelo encaminhamento dos autos à SEGEX para que promova junto à unidade técnica competente o monitoramento das determinações supracitadas, por ocasião da Prestação de Contas Anual da
SESA, do exercício de 2017, nos termos do art. 4º, II, da Resolução
TC 278/2014.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5018/2016,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete de
setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Não conhecer a presente como Representação, com fulcro no
art. 94, §§ 1° e 3º, e art. 99, §2º, da Lei Complementar 621/12;
2. Determinar que a SESA fiscalize o cumprimento das obrigações
trabalhistas dos empregados das empresas contratadas, sob pena
de responsabilização subsidiária em razão de culpa in vigilando;
3. Publicar a seguinte recomendação no sítio eletrônico do TCE
-ES:
3.1 A regra de contratação de mão de obra pelos entes federativos
é a de concurso público. Contudo, nas exceções legais de amparo
constitucional e nos contratos em que haja execução de serviços
ao ente público por meio de empresa contratada, cabe ao Poder
Público a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas
dos contratos selados pela Administração.
Essa obrigação do Poder Público de exigir a regularidade trabalhista
da empresa contratada, no âmbito dos serviços prestados ao Estado, deriva da própria obrigação de fiscalizar a execução, prevista
no art. 58 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, sob pena de culpa
in vigilando. Isso se confere na ementa do Acórdão exarado no Processo em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região
sob o nº 0020800-30.2014.5.17.0141, senão vejamos:
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TOMADORA DE SERVIÇOS. É dever do Ente Público, em observância
aos princípios constitucionais da supremacia do interesse público sobre o particular e da indisponibilidade do interesse público,
quando celebra um contrato, fiscalizar a sua execução, sob pena
de restar caracterizada a culpa in vigilando, caso em que deverá
responder subsidiariamente pelos créditos trabalhistas devidos aos
empregados da contratada que lhe prestaram serviços.
Ademais, o posicionamento acima se fundamenta no inciso IV do
Enunciado, 331 do Tribunal Superior do Trabalho tem a seguinte
previsão:
IV- O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do
empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador
dos serviços quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da Administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, da sociedade de economia mista,
desde que este tenha participado da relação processual e conste
também ao título executivo judicial.
Dessa maneira, os órgãos jurisdicionais entendem pela obrigação
do ente público de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados das empresas contratadas, sob pena de
responsabilização subsidiária em razão de culpa in vigilando que
pode vir a gerar um dano ao erário. Caso seja gerado um dano ao
erário, caberá a responsabilização dos agentes públicos responsáveis pela fiscalização do contrato.
4. Determinar que a SESA acompanhe o cumprimento do Acórdão
TRT – 17.ª Região – 0020800-30.2014.5.17.0141 RO e, caso a 1.ª
reclamada não cumpra sua obrigação, utilize a Instrução Normativa
TCEES 32/2014 para a adoção das medidas administrativas ou ins-
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tauração da tomada de contas especial necessárias à recomposição
ao erário;
5. Determinar que, acaso venha a SESA efetuar o pagamento em cumprimento do Acórdão TRT – 17.ª Região – 002080030.2014.5.17.0141 RO e o valor do débito apurado no âmbito daquela Secretaria, atualizado monetariamente, seja igual ou inferior
a 20.000 VRTE, informe na Prestação de Contas Anual de 2017 as
providências adotadas;
6. Encaminhar os autos à SEGEX para que promova junto à unidade técnica competente o monitoramento das determinações
supracitadas, por ocasião da Prestação de Contas Anual da SESA,
do exercício de 2017, nos termos do art. 4º, II, da Resolução TC
278/2014;
7. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros
José Antônio Almeida Pimentel, no exercício da presidência, Sérgio
Manoel Nader Borges, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
e a conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente,
ainda, o dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, procurador especial
de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
No exercício da presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-925/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3270/2012
JURISDICIONADO - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEIS - CLAUDIO NEY PAULINO LOUREIRO, FÁBIO MIGUEL, PEDRO VALLS FEU ROSA E SONEIDE DE ALMEIDA SANTOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 2º BIMESTRE DE 2012 – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas referente ao Fundo Especial do
Poder Judiciário - FUNEPJ, do 2º bimestre de 2012, sob a responsabilidade do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Presidente do
TJES e ordenador do FUNEPJ, nos termos do art. 6°, § 1°, da LC
nº. 19/2001.
Conforme despacho de fl. 364, do Coordenador da SecexGoverno,
os presentes autos foram constituídos para subsidiar a análise da
Prestação de Contas Anual correspondente, o que já foi realizado
por esta Corte, ensejando proposta de arquivamento, nos termos
do artigo 330, inciso IV, do Regimento Interno.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luciano Viera, propõe o arquivamento dos autos, conforme o artigo 330,
IV, do Regimento Interno (fl. 367).
Isto posto, considerando que a Prestação de Contas Anual referente
ao Fundo Especial do Poder Judiciário - FUNEPJ, exercício financeiro
de 2012, já foi julgada, determino o arquivamento dos presentes
autos, com base no artigo 330, IV, do RITCEES.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3270/2012,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete
de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, arquivar os
presentes autos, com base no artigo 330, IV, do Regimento Interno,
nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, a conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, os conselheiros Sebastião
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Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-926/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4590/2012
JURISDICIONADO - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO FUNEPJ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEIS - CLAUDIO NEY PAULINO LOUREIRO, FÁBIO MIGUEL, PEDRO VALLS FEU ROSA E SONEIDE DE ALMEIDA DOS SANTOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 3º BIMESTRE DE 2012 – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas referente ao Fundo Especial do
Poder Judiciário - FUNEPJ, do 3º bimestre de 2012, sob a responsabilidade do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Presidente do
TJES e ordenador do FUNEPJ, nos termos do art. 6°, § 1°, da LC
nº. 19/2001.
Conforme despacho de fl. 341, do Coordenador da SecexGoverno,
os presentes autos foram constituídos para subsidiar a análise da
Prestação de Contas Anual correspondente, o que já foi realizado
por esta Corte, ensejando proposta de arquivamento, nos termos
do artigo 330, inciso IV, do Regimento Interno.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luciano Viera, propõe o arquivamento dos autos, conforme o artigo 330,
IV, do Regimento Interno (fl. 344).
Isto posto, considerando que a Prestação de Contas Anual referente
ao Fundo Especial do Poder Judiciário - FUNEPJ, exercício financeiro
de 2012, já foi julgada, determino o arquivamento dos presentes
autos, com base no artigo 330, IV, do RITCEES.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4590/2012,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete
de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, arquivar os
presentes autos, com base no artigo 330, IV, do Regimento Interno,
nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, a conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, os conselheiros Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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Segunda-feira, 31 de outubro de 2016
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-927/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6208/2012
JURISDICIONADO - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEIS - CLAUDIO NEY PAULINO LOUREIRO, FÁBIO MIGUEL, PEDRO VALLS FEU ROSA E SONEIDE DE ALMEIDA SANTOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 4º BIMESTRE DE 2012 – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas referente ao Fundo Especial do
Poder Judiciário - FUNEPJ, do 4º bimestre de 2012, sob a responsabilidade do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Presidente do
TJES e ordenador do FUNEPJ, nos termos do art. 6°, § 1°, da LC
nº. 19/2001.
Conforme despacho de fl. 316, do Coordenador da SecexGoverno,
os presentes autos foram constituídos para subsidiar a análise da
Prestação de Contas Anual correspondente, o que já foi realizado
por esta Corte, ensejando proposta de arquivamento, nos termos
do artigo 330, inciso IV, do Regimento Interno.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luciano Viera, propõe o arquivamento dos autos, conforme o artigo 330,
IV, do Regimento Interno (fl. 319).
Isto posto, considerando que a Prestação de Contas Anual referente
ao Fundo Especial do Poder Judiciário - FUNEPJ, exercício financeiro
de 2012, já foi julgada, determino o arquivamento dos presentes
autos, com base no artigo 330, IV, do RITCEES.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6208/2012,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete
de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, arquivar os
presentes autos, com base no artigo 330, IV, do Regimento Interno,
nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, a conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, os conselheiros Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-928/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7401/2012
JURISDICIONADO - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO FUNEPJ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEIS - CLAUDIO NEY PAULINO LOUREIRO, FÁBIO MIGUEL, PEDRO VALLS FEU ROSA E SONEIDE DE ALMEIDA DOS SANTOS
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TRE DE 2012 – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas referente ao Fundo Especial do
Poder Judiciário - FUNEPJ, do 5º bimestre de 2012, sob a responsabilidade do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Presidente do
TJES e ordenador do FUNEPJ, nos termos do art. 6°, § 1°, da LC
nº. 19/2001.
Conforme despacho de fl. 358, do Coordenador da SecexGoverno,
os presentes autos foram constituídos para subsidiar a análise da
Prestação de Contas Anual correspondente, o que já foi realizado
por esta Corte, ensejando proposta de arquivamento, nos termos
do artigo 330, inciso IV, do Regimento Interno.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luciano Viera, propõe o arquivamento dos autos, conforme o artigo 330,
IV, do Regimento Interno (fl. 361).
Isto posto, considerando que a Prestação de Contas Anual referente
ao Fundo Especial do Poder Judiciário - FUNEPJ, exercício financeiro
de 2012, já foi julgada, determino o arquivamento dos presentes
autos, com base no artigo 330, IV, do RITCEES.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7401/2012,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete
de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, arquivar os
presentes autos, com base no artigo 330, IV, do Regimento Interno,
nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, a conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, os conselheiros Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-929/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1112/2013
JURISDICIONADO - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO FUNEPJ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEIS - CLAUDIO NEY PAULINO LOUREIRO, FÁBIO MIGUEL, PEDRO VALLS FEU ROSA E SONEIDE DE ALMEIDA DOS SANTOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 6º BIMESTRE DE 2012 – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas referente ao Fundo Especial do
Poder Judiciário - FUNEPJ, do 6º bimestre de 2012, sob a responsabilidade do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Presidente do
TJES e ordenador do FUNEPJ, nos termos do art. 6°, § 1°, da LC
nº. 19/2001.
Conforme despacho de fl. 427, do Coordenador da SecexGoverno,
os presentes autos foram constituídos para subsidiar a análise da
Prestação de Contas Anual correspondente, o que já foi realizado
por esta Corte, ensejando proposta de arquivamento, nos termos
do artigo 330, inciso IV, do Regimento Interno.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Luciano Viera, propõe o arquivamento dos autos, conforme o artigo 330,
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IV, do Regimento Interno (fl. 430).
Isto posto, considerando que a Prestação de Contas Anual referente
ao Fundo Especial do Poder Judiciário - FUNEPJ, exercício financeiro
de 2012, já foi julgada, determino o arquivamento dos presentes
autos, com base no artigo 330, IV, do RITCEES.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1112/2013,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete
de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, arquivar os
presentes autos, com base no artigo 330, IV, do Regimento Interno,
nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, a conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, os conselheiros Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-930/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2084/2016
JURISDICIONADO - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - FADEPES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - GILMAR ALVES BATISTA E LEONARDO OGGIONI
CAVALCANTI DE MIRANDA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR COM QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FADEPES – Fundo de
Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito
Santo, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade
dos senhores GILMAR ALVES BATISTA e LEONARDO OGGIONI
CAVALVANTI DE MIRANDA, que ocuparam o cargo de Defensor
Público Geral, respectivamente, nos períodos entre 01/01/2015 e
25/02/2015 e 26/02/2015 e 31/12/2015.
Nos termos do Relatório Técnico Contábil n.º 00198/2016-1
(fls. 20/38) e da Instrução Técnica Conclusiva n.º 01808/20168 (fls. 45/46), o corpo técnico opinou pela regularidade das contas, uma vez que as demonstrações contábeis representaram adequadamente a posição orçamentária, financeira e patrimonial da
entidade, quanto aos aspectos relevantes.
Além disso, opinou pela expedição de recomendação ao gestor
para que, (i) quanto aos créditos adicionais, apresente na próxima
prestação de contas anual uma nota explicativa referente à eventual alteração no QDD – Quadro de Detalhamento de Despesas e,
(ii) quanto ao item “Contas sintéticas do balancete de verificação
(05-14-BALVER01)”, apresente na próxima prestação de contas
anual o arquivo 05-14-BALVER com a devida hierarquização de contas e a harmonia entre os valores das contas sintéticas e analíticas
nas próximas prestações de contas.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de fl. 50, da lavra do
Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhou a manifestação técnica.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85 da
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Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO pela REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual do FADEPES – Fundo de Aparelhamento
da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, relativa ao
exercício de 2015, dando-se quitação aos responsáveis, senhores GILMAR ALVES BATISTA e LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA.
VOTO, ainda, pela RECOMENDAÇÃO ao atual gestor do FADEPES
para que (i) quanto aos créditos adicionais, apresente na próxima
prestação de contas anual uma nota explicativa referente à eventual alteração no QDD – Quadro de Detalhamento de Despesas e,
(ii) quanto ao item “Contas sintéticas do balancete de verificação
(05-14-BALVER01)”, apresente na próxima prestação de contas
anual o arquivo 05-14-BALVER com a devida hierarquização de contas e a harmonia entre os valores das contas sintéticas e analíticas
nas próximas prestações de contas
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2084/2016,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete
de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos
do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas:
1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo - FADEPES, sob a responsabilidade dos senhores Gilmar Alves Batista
e Leonardo Oggioni Cavalcanti de Miranda, relativa ao exercício de
2015, dando-lhes a devida quitação;
2. Recomendar ao atual gestor do FADEPES para que: (i) quanto
aos créditos adicionais, apresente na próxima prestação de contas anual uma nota explicativa referente à eventual alteração no
QDD – Quadro de Detalhamento de Despesas e, (ii) quanto ao
item “Contas sintéticas do balancete de verificação (05-14-BALVER01)”, apresente na próxima prestação de contas anual o arquivo 05-14-BALVER com a devida hierarquização de contas e a
harmonia entre os valores das contas sintéticas e analíticas nas
próximas prestações de contas;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, a conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, os conselheiros Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-937/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4648/2016 (APENSOS: TC-5043/2016)
ASSUNTO - CORREGEDORIA – CONSULTA ÉTICA
INTERESSADO - FÁBIO MÁRCIO BISI ZORZAL
EMENTA: CONSULTA ÉTICA – INDEFERIR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Tratam os autos de Consulta Ética formulada pelo servidor Fábio
Márcio Bisi Zorzal em que este solicita posicionamento da Comissão de Ética Profissional dos Servidores do TCEES sobre a possibilidade de publicação de artigos e livros técnicos baseados nos
trabalhos desenvolvidos no âmbito do Tribunal de Contas, relativos
ao processo TC 5591/2013 e à Instrução de Engenharia Conclusiva

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 31 de outubro de 2016
IEC 923/2016, inserta no processo TC 84/2002.
Juntamente com esse pedido, o servidor solicita ainda apoio a esta
iniciativa que, segundo o consulente, teria o condão de colaborar
para a promoção institucional do próprio TCEES.
Quanto às informações a serem publicadas, o consulente argui,
como alternativa, a possibilidade de descaracterização dos dados
que permitiriam identificar os fatos, pessoas e situações as quais a
publicação se refere, bem como da menção ao número do processo
e sua situação no âmbito desta Corte.
Acerca da consulta, a Comissão de Ética Profissional dos Servidores
do TCEES alegou haver vedação explicita, nas NAGs e no Código de
Ética Profissional dos Servidores, para a utilização direta ou indireta
de informações, documentos, demonstrações e relatórios obtidos
em função de seu trabalho para promoção comercial, nos seguintes
termos:
III – CONCLUSÃO
Diante das questões analisadas, conclui-se:
·
Pelo impedimento, frente aos preceitos éticos, de publicação
que corresponda integralmente ou em parte à peça processual, documento ou trabalho desenvolvido no desempenho das tarefas próprias de seus cargos uma vez que o exercício da auditoria não deve
ser utilizado para promoção comercial;
·
Pela possibilidade de publicação e/ou apresentação de artigos
técnicos de caráter exclusivamente acadêmico desde que cumpridos os seguintes requisitos:
·
Autorização escrita do Tribunal de Contas que contemple de forma clara e objetiva os limites das informações a
serem divulgadas, sob pena de infringir o sigilo profissional;
·
Autorização escrita dos demais profissionais que porventura tenham produzido ou auxiliado a produzir conteúdo
para a publicação.
Assim, com base no Parecer Ético 3/2016, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCEES em 19 de agosto de 2016 e nas análises
procedidas pela Corregedoria, proponho o INDEFERIMENTO do
pedido formulado nos autos, tendo em vista que os objetos das
publicações pretendidas pelo servidor correspondem à peça processual integrante do processo TC 84/2002 e a papel de trabalho
desenvolvido no desempenho das atribuições do seu cargo, para o
processo TC 5591/2013.
Dê-se CIÊNCIA ao servidor desta decisão e em seguida, encaminhem os autos ao ARQUIVO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4648/2016,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete
de setembro de dois mil e dezesseis, por unanimidade, indeferir
o pedido formulado nos autos, tendo em vista que os objetos das
publicações pretendidas pelo servidor correspondem à peça processual integrante do processo TC-84/2002 e a papel de trabalho
desenvolvido no desempenho das atribuições do seu cargo, para o
processo TC-5591/2013, dando-se ciência ao servidor, arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do
relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos
Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e a conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-938/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2529/2008 (APENSO: TC-7416/2008)
JURISDICIONADO - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI - CODEG
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - EDUARDO JOSÉ RIBEIRO, FAUSTO ANTÔNIO
POSSATO ALMEIDA, JOÃO MANOEL AZEREDO, LUIZ JOSÉ ALLEDI
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DE CARVALHO E SEVERINO DE OLIVEIRA REZENDE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2007 – 1) RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – 2) AFASTAR IRREGULARIDADE – 3) AFASTAR RESPONSABILIDADE – 4) CITAÇÃO: 30 DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual e
Relatório de Auditoria Ordinária na Companhia de Desenvolvimento
Urbano de Guarapari - CODEG, relativos ao exercício de 2007.
A análise técnica das contas e dos atos de gestão foi consolidada no Relatório Técnico Contábil RTC 124/2009 (fls. 71/92),
Relatório de Auditoria RAO 14/2009 (fls. 27/86 do Processo TC 7416/2008 em apenso) e Instrução Técnica Inicial ITI
542/2009 (fls. 93/133).
O então Conselheiro Relator Elcy de Souza, após verificar que licitações relativas a obras e serviços de engenharia não tinham sido
objeto de auditoria por serem afetos à outra Controladoria Técnica,
elaborou Voto (fls. 146/151) no sentido de baixar os autos em diligência para que fossem auditados os aspectos relativos a obras e
serviços de engenharia, o que foi acolhido na Decisão Preliminar
063/2010 (fl.152).
Decorrido longo lapso temporal desde a decisão, o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO manifestou-se no sentido de que
fosse dispensado o cumprimento da Decisão Preliminar 63/2010
(fl.152), considerando a inviabilidade de se realizar a diligência em
virtude da pouca efetividade que teria e, consequentemente, do
não atingimento do interesse público (Manifestação Técnica Preliminar MTP 366/2015 - fls. 155/159).
O Ministério Público de Contas manifestou-se favoravelmente à
proposta, pugnando, ainda, pela declaração de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal diante de indícios de irregularidades
constantes da ITI 542/2009 que não indicavam dano ao erário,
bem como pela citação dos responsáveis relativamente aos indícios
de irregularidades ensejadores de dano ao erário (Parecer PPJC
3914/2015 - fls. 167/173).
Tendo verificado a proposição de exclusão de responsabilidades
proposta pela área técnica nos autos da Prestação de Contas Anual
e Relatório de Auditoria Ordinária da CODEG relativa ao exercício
de 2006 (Processo TC-2693/2007), com base em jurisprudência
recente desta Corte de Contas, consolidada no Prejulgado nº 1, encaminhei os autos à área técnica para que fosse avaliada a necessidade de recomposição da responsabilização dos administradores
da CODEG nos presentes autos, o que foi realizado na Instrução
Técnica Inicial 583/2016 (fls. 179/205), que foi corroborada
pelo douto Órgão Ministerial mediante o Parecer do Ministério
Público de Contas 1674/2016 (fl. 213).
É o relatório.
2 Fundamentação
Conforme explicitado no Relatório deste Voto, os presentes autos
encontram-se na fase instrutória de citação aos responsáveis para
apresentação de razões de defesa.
Preliminarmente, no entanto, a área técnica já opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de
Contas no tocante às irregularidades formais apontadas na Instrução Técnica Inicial ITI 542/2009.
Ademais, houve uma modificação de entendimento quanto à responsabilização dos dirigentes das sociedades de economia mista.
À época da elaboração da Instrução Técnica Inicial ITI 542/2009,
a tese adotada era a da responsabilização solidária de todos os
dirigentes. Nos termos do Prejulgado nº 1 (Acórdão TC - 644/2013
- Processo TC 6494/2008), definiu-se que a responsabilidade dos
gestores das sociedades de economia mista constitui responsabilidade subjetiva, sendo necessários, para a condenação do agente, a
existência de fato ilícito, da culpa e do nexo de causalidade entre a
conduta e o resultado produzido.
Nesse sentido, ratifico integralmente o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, tomando como
razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Inicial 583/2016 (fls. 179/205), abaixo transcrita:
2 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES COM INDICAÇÃO DE
DANOS AO ERÁRIO CONSTANTES DO RAO 14/2009
Preliminarmente, torna-se necessário tecer alguns comentários
acerca da jurisprudência do Tribunal sobre a responsabilização dos
dirigentes das sociedades de economia mista, caso da Cia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari – CODEG
e, posteriormente, o entendimento aqui exposto será confrontado
com a responsabilização proposta na instrução inicial acostada ao
processo, considerando a documentação comprobatória trazida aos
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autos e as atribuições estatutárias dos dirigentes da Codeg estampadas nos Estatutos Sociais vigentes à época da ocorrência dos
fatos narrados.
Segundo o Prejulgado nº 1,
A responsabilidade dos administradores das sociedades anônimas,
das sociedades de economia mista e empresas públicas, constituídas sob a forma de sociedade anônima, encontra-se insculpida nas
regras do artigo 158 da Lei nº 6.404/76. Trata-se de responsabilidade subjetiva, sendo necessários para a condenação do agente a
existência de fato ilícito, da culpa e do nexo de causalidade entre a
conduta e o resultado produzido. (grifos da ITI).
O artigo 158 da Lei das Sociedades Anônimas estabelece que,
Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas
obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de
ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos
que causar, quando proceder:
I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;
II - com violação da lei ou do estatuto.
§ 1º O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros
administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar
em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir
para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata de
reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela dê
ciência imediata e por escrito ao órgão da administração, no conselho fiscal, se em funcionamento, ou à assembléia-geral.
§ 2º Os administradores são solidariamente responsáveis pelos
prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos deveres
impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos
eles.
§ 3º Nas companhias abertas, a responsabilidade de que trata o §
2º ficará restrita, ressalvado o disposto no § 4º, aos administradores que, por disposição do estatuto, tenham atribuição específica de
dar cumprimento àqueles deveres.
§ 4º O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres por seu predecessor, ou pelo administrador competente nos termos do § 3º, deixar de comunicar o fato a assembleia-geral, tornar-se-á por ele solidariamente responsável.
§ 5º Responderá solidariamente com o administrador quem, com
o fim de obter vantagem para si ou para outrem, concorrer para a
prática de ato com violação da lei ou do estatuto. (grifos da ITI)
Cabe ressaltar, ainda, que, em decorrência do mandamento contido
no parágrafo único do artigo 239 do mesmo diploma legal, os administradores das sociedades de economia mista têm as mesmas
responsabilidades dos administradores das companhias abertas,
sendo assim a solidariedade entre os administradores está restrita
àqueles que tenham atribuição estatutária específica para dar cumprimento àqueles deveres, salvo em situações onde se comprove
conluio para a prática de atos ilícitos e omissão dos demais quando
tomarem conhecimento dos fatos e não os relatarem.
Importante frisar, também, que, ao praticar atos ilegais ou contrários aos estatutos da companhia, a culpa do administrador pode ser
presumida. É o que se extrai da leitura do seguinte trecho do Acórdão TC 644/2013: “o administrador que descumpre norma legal ou
cláusula estatutária, se não atua conscientemente, age, no mínimo,
com negligência, restando caracterizada a culpa em tais hipóteses”
(grifos da ITI.).
Verificando os indícios de irregularidades relatados no RAO 14/2009
e mantidos na Instrução Inicial ITI 542/2009 (fls. 93-133) que,
supostamente, teriam causado dano ao erário, constata-se que foi
adotada pela equipe técnica, a época, a tese da responsabilização
solidária de todos os dirigentes, não mais aplicável se considerada
a jurisprudência recente deste Tribunal.
Contudo, os relatos indicam o dispositivo legal infringido e as condutas envolvidas, sendo possível, com base na documentação comprobatória acostada e nas atribuições específicas de cada cargo
constante dos Estatutos da Companhia vigentes à época (ANEXO
I), presumir a culpa e indicar os dirigentes responsáveis pelo ato de
gestão inquinado por vício de legalidade.
Na análise que segue, portanto, se determinará a responsabilidade
individual ou solidária dos dirigentes envolvidos tendo como base
a documentação anexada ao relatório de auditoria pela equipe técnica e as atribuições dos dirigentes estabelecidas no Estatuto da
Companhia.
2.1 - PAGAMENTOS DE PATROCÍNIOS E EVENTOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL OU DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(ITEM 4.1.2.1.3 DO RAO 14/2009 Processo TC 7416/2008 e
3.9 da ITI 543/2009).
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A equipe de auditoria relatou indícios de irregularidades que indicam a realização de pagamentos por produtos e serviços estranhos
aos objetivos sociais da companhia, conforme segue:
[...]
4.1.2.1.3 - Pagamentos de patrocínios e eventos sem prévia autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.
(Doc. 16)
Constatamos, durante a realização dos nossos trabalhos,
que a CODEG vem realizando pagamentos a diversas entidades em desacordo com os objetivos sociais previstos no
Estatuto da Companhia, descritos no item 1 – Considerações
Preliminares deste relatório e sem qualquer autorização de
Assembleia Geral ou Conselho de Administração.
Destacamos, a seguir, os patrocínios e eventos realizados e as entidades beneficiadas no período auditado:
Tabela 1
Localizamos, ainda, a despesa abaixo, realizada através de compra
direta, que foge ao objetivo social da Codeg.
Processo nº - 991/2006
Objeto – Compra de produtos alimentícios para a “Copa Tribuna”
Contratado – Supermercado Bigossi
Nº nota fiscal - 0157
Data da NF – 21/07/06
Valor – R$ 10.847,30
Nº nota fiscal - 0158
Data da NF - 21/07/06
Valor - R$ 1.067,00
Desta forma, entendemos que os pagamentos realizados às
diversas entidades beneficiadas são indevidos, uma vez que
tais objetos não foram autorizados em Assembleia-Geral ou
Conselho de Administração da CODEG, estando sujeitos a
devolução de R$ 25.734,60, equivalentes a 14.676,97 VRTE.
Infringência: alíneas “a” e “b”, § 2º, art. 154 da Lei 6.404/76.
§ 2º É vedado ao administrador:
a) Praticar ato de liberalidade à custa da companhia;
b) Sem prévia autorização da assembleia-geral ou do conselho de
administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha
interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito;
Adminstradores Responsáveis:
Eduardo José Ribeiro (Diretor Presidente)
Fausto Antonio Possato Almeida (Diretor Presidente)
João Manuel Azeredo (Diretor Financeiro)
Luiz José Alledi de Carvalho (Diretor Técnico)
Severino de Oliveira Rezende (Diretor de Iluminação Pública)
O fato narrado não se relaciona com as atividades das áreas técnicas da companhia, configurando uma decisão de cunho administrativo e financeiro que, nos termos dos artigos 26 alínea “e”, 27 alínea
“e” e “f”, 29 alínea “e” e “f” e 31 alínea “e” e “f” competem a toda
a diretoria em conjunto ou ao diretor presidente em conjunto com
o diretor administrativo ou financeiro ou, ainda, com procurador
dotado os poderes específicos para o ato. A documentação acostada
indica que a Codeg adota o procedimento de autorização de pagamentos mediante assinatura do diretor presidente em conjunto com
diretor administrativo ou financeiro.
Como os fatos narrados não dizem respeito a decisões das áreas
técnicas da Codeg e considerando as disposições do Prejulgado TC
nº 1 (Acórdão TC-644/2013), a responsabilidade se equivale à das
companhias abertas e a solidariedade somente pode ser aplicada
quando se provar que os demais administradores tomaram ciência
dos fatos e deixaram de tomar as providências para cessa-los, é o
que se extrai da simples leitura dos §§ 3º, 4º do artigo 158 da Lei
Federal 6.404/76. Como não foram juntados ao processo elementos
de prova de tal omissão opinamos pelo afastamento da responsabilidade solidária apontada anteriormente na instrução inicial em
relação aos Srs. Luiz José Alledi de Carvalho (Diretor Técnico) e
Severino de Oliveira Rezende (Diretor de Iluminação Pública), pois
a atribuição para processar os pagamentos da Codeg recai, estatutariamente, sobre diretores presidente, administrativo e financeiro
(ver Nota de Rodapé nº 4).
Ressalte-se que não foram questionados pela equipe de auditoria
os preços praticados e, também, a efetiva prestação dos serviços,
donde se conclui que os fornecedores entregaram os serviços a
preços de mercado, não podendo, os mesmos, serem responsabilizados por decisões internas na Codeg.
Com base na documentação suporte (Processo TC-7416/2008 fls.
425-431) e na data de ocorrência dos fatos pode-se chegar às seguintes condutas e responsabilidades:
Fausto Antonio Possato Almeida (Diretor Presidente entre 15/02 e
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31/12/2007) e João Manuel Azeredo (Diretor Administrativo e Financeiro entre 01/01 e 31/12/2007);
Conduta/Nexo: Autorizarem o pagamento, por meio do cheque
5390 (fl. 430), em 18/05/2007, das notas fiscais nº 157 e 158 (fls
428-428), emitidas pelo Supermercado Bigossi em 21/07/2006, relativas à aquisição de gêneros alimentícios, produtos estranhos aos
objetivos sociais da Codeg, compromisso assumido por gestores
anteriores, conforme processo administrativo Codeg nº 991/2006
(fl. 427), omitindo-se da obrigação de apurar os fatos, dar ciência
ao Conselho de Administração e acionar os gestores anteriores buscando ressarcimento dos valores envolvidos, contrariando, assim, o
parágrafo único do artigo 26 do Estatuto Social4 e alíneas “a” e “b”
do § 2º do artigo 154 da Lei 6.404/76, causando prejuízos à Codeg
no montante de R$ 11.914,30, equivalentes a 6.794,96 VRTE.
Fausto Antonio Possato Almeida (Diretor Presidente entre 15/02 e
31/12/2007) e João Manuel Azeredo (Diretor Administrativo e Financeiro entre 01/01 e 31/12/2007);
Conduta/Nexo: Autorizarem pagamento e contabilização de despesas com patrocínios estranhos aos objetivos sociais da Codeg,
conforme razão analítico da conta contábil “DESPESA C/ PATROCÍNIO E EVENTOS” (fl. 431) nos dias 27/06/2007, 13/09/2007,
20/11/2007 e 31/12/2007, compromissos assumidos através dos
processos Codeg nº 465/2007, 940/2006 e 950/2007, contrariando
o parágrafo único do artigo 26 do Estatuto Social e alíneas “a” e “b”
do § 2º do artigo 154 da Lei 6.404/76, causando prejuízos à Codeg
no montante de R$ 6.820,30, equivalentes a 3.889,75 VRTE.
Eduardo José Ribeiro (Diretor Presidente entre 01/01 e 15/02/2007)
e João Manuel Azeredo (Diretor Administrativo e Financeiro entre
01/01 e 31/12/2007)8;
Conduta/Nexo: Autorizarem pagamento e contabilização de despesas com patrocínios estranhos aos objetivos sociais da Codeg,
conforme razão analítico da conta contábil “DESPESA C/ PATROCÍNIO E EVENTOS” (fl. 431) nos dias 19/01/2007, 22/01/2007,
29/01/2007 e 13/02/2007, compromissos assumidos em 2006,
através dos processos Codeg nº 982/2006 e 823/2006, contrariando o parágrafo único do artigo 26 do Estatuto Social4 e alíneas “a”
e “b” do § 2º do artigo 154 da Lei 6.404/76, causando prejuízo à
Codeg no montante de R$ 7.000,00, equivalentes a 3.992,24 VRTE.
2.2 – DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES DE REPASSES INFORMADOS
(CORRESPONDENTE AO ITEM 4.1.3.4 do RAO 14/2009 Processo TC 7416/2008 e 3.16 da ITI 543/2009).
Conforme afirma a equipe técnica, foi constatada divergência entre os valores efetivamente repassados pela Prefeitura Municipal de
Guarapari e os valores contabilizados na Codeg como receitas em
2007, conforme segue:
[...]
4.1.3.4 – Divergência entre valores de repasses informados
A receita recebida em 2007 declarada pela Codeg, no montante de
R$ 14.948.462,11, diverge do valor informado pela Prefeitura Municipal de Guarapari, no montante de R$ 15.066.677,03, conforme
relatado no item 3.3 deste relatório, apresentando uma divergência
de R$ 118.214,92. (Doc. 10)
Entendemos que o montante recebido pela Codeg, da Prefeitura Municipal de Guarapari, e não contabilizado, na ordem de R$
118.214,92 (cento e dezoito mil e duzentos e quatorze reais e noventa e dois centavos), é passível de devolução, representando
67.420,39 VRTE’S.
Infringência: Artigo 177 da Lei nº 6404/76 e Art.7º da Resolução CFC nº 750/93
Art. nº 177 – A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação
comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente
aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
Art. 7º - Os componentes do patrimônio devem ser registrados
pelos valores originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na moeda do País, que serão mantidos na
avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive quando
configurarem agregações ou decomposições no interior da ENTIDADE. (Princípio do Registro pelo valor original)
Administradores Responsáveis:
Eduardo José Ribeiro (Diretor Presidente)
Fausto Antonio Possato Almeida (Diretor Presidente)
João Manuel Azeredo (Diretor Financeiro)
Luiz José Alledi de Carvalho (Diretor Técnico)
Severino de Oliveira Rezende (Diretor de Iluminação Pública)
[...]
Como os fatos narrados não dizem respeito a decisões das áre-
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as técnicas da Codeg e considerando as disposições do Prejulgado
TC nº 1 (Acórdão TC-644/2013), a responsabilidade dos administradores se equivale à das companhias abertas e a solidariedade
somente pode ser aplicada quando se provar que os demais administradores tomaram ciência dos fatos e deixaram de adotar as
providências para cessa-los, é o que se extrai da simples leitura dos
§§ 3º, 4º do artigo 158 da Lei Federal 6.404/76. Como não foram
juntados ao processo elementos de prova de tal omissão opina-se
pelo afastamento da responsabilidade solidária apontada anteriormente na instrução inicial em relação aos Srs. Luiz José Alledi de
Carvalho (Diretor Técnico) e Severino de Oliveira Rezende (Diretor
de Iluminação Pública), pois a atribuição para processar os registros das receitas da Codeg recai, estatutariamente, sobre diretores
presidente, administrativo e financeiro (ver Nota de Rodapé nº 4).
Assim, com base na documentação acostada ao Processo TC
7416/2008, pode-se indicar as responsabilidades e condutas dos
demais administradores:
Eduardo José Ribeiro (Diretor Presidente entre 01/01 e 15/02/2007),
Fausto Antonio Possato Almeida (Diretor Presidente entre 15/02 e
31/12/2007) e João Manuel Azeredo (Diretor Administrativo e Financeiro entre 01/01 e 31/12/2007);
Conduta/Nexo: Não adotarem as medidas administrativas necessárias ao registro contábil tempestivo das receitas auferidas pela
companhia, oriundas de transferências realizadas pela prefeitura
Municipal de Guarapari, constantes da planilha de pagamentos realizados entre 01/01/2007 e 31/12/2007 (fls. 231/238 Processo
TC 7416/2008), obtida pela equipe de auditoria na administração
municipal, contrariando o artigo 177 da Lei nº 6.404/76 e os artigos
27, “f” e 29, “a” dos estatutos sociais da companhia e contribuindo
para a ocorrência de prejuízos decorrentes de ausência de registro
contábil de receitas em montante de R$ 118.214,92 (cento e dezoito mil e duzentos e quatorze reais e noventa e dois centavos),
correspondentes a 67.420,39 VRTE.
2.3 - PAGAMENTO INDEVIDO DOS HONORÁRIOS DOS CONSELHOS FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO
(CORRESPONDENTE AO ITEM 4.1.4.3 do RAO 14/2009 Processo TC 7416/2008 e item 3.19 da ITI 543/2009)
A equipe de auditoria indicou a ocorrência de dano decorrente do
pagamento de jetons ao Conselho de Administração e Fiscal da Codeg em decorrência de ter constatado a não realização de reuniões
durante o exercício de 2007, tendo como base a ausência de atas
de reuniões nos respectivos livros de registros dos atos dos referidos conselhos, indicando como responsáveis pelo ressarcimento
os membros titulares dos conselhos estatutários, conforme segue:
[...]
4.1.4.3 – Pagamento Indevido dos Honorários dos Conselhos Fiscal e de Administração (Doc. 08)
Solicitamos à contadora da empresa, os Razões das contas referentes aos honorários dos Conselhos Fiscal e de Administração e verificamos que no exercício de 2007 foram gastos os montantes de R$
12.960,00 (doze mil e novecentos e sessenta reais) e R$ 12.420,00
(doze mil e quatrocentos e vinte reais), respectivamente.
Contudo, ao solicitarmos os Livros de Atas dos Conselhos em questão, constatamos que houve apenas um registro de reunião do
Conselho Fiscal e uma do Conselho de Administração realizada no
exercício auditado.
Pelo acima exposto, entendemos que os valores dos honorários recebidos (Doc. 08) da ordem de R$ 24.804,00 (vinte e quatro mil
e oitocentos e quatro reais) que correspondem a 14.146,23 VRTE’s
são passíveis de devolução, haja vista a inexistência de documentação que comprove o efetivo exercício dos deveres e obrigações,
bem como a periodicidade das reuniões, estabelecidos no Estatuto
Social da empresa.
[...]
Conselheiros Responsáveis:
Everaldo de Carvalho Nascimento (Conselho Administração)
Ricardo Cezar Ribeiro (Conselho Administração)
José Wilson Almeida Hudson (Conselho Administração)
Eduardo José Ribeiro (Conselho Administração)
Edson Figueiredo Magalhães (Presidente Conselho Administração)
João Carlos Xavier (Conselho Fiscal)
Joatan Porto Pompermayer (Conselho Fiscal)
Carlos César Guterres Có (Conselho Fiscal)
Edgar Behle (Conselho Fiscal)
O valor da remuneração dos conselheiros é definido pela Assembleia-Geral de acionistas, conforme estabelece o artigo 152 da Lei
Federal 6.404/76. Os estatutos da Codeg definiram a regularidade
da ocorrência das reuniões do Conselho de Administração (§ 5º do
artigo 19), entretanto, nada mencionou em relação à regularidade
das reuniões do Conselho de Administração.
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A lei das sociedades anônimas estabeleceu as atribuições dos conselhos em seus artigos 163 e 142, e, por seu turno, não exigiu a
realização obrigatória de reuniões mensais, instituindo a obrigatoriedade de exame, ao menos trimestralmente, pelos membros do
conselho fiscal, dos balancetes e demais demonstrações elaboradas pela administração da companhia. As principais atribuições dos
conselhos são verificadas ao final de cada exercício, ocasião em que
elaboram opiniões sobre as contas da companhia e as submetem
à assembleia geral com finalidade de subsidiar a aprovação das
demonstrações financeiras do exercício encerrado.
Conforme se verifica na Ata da Assembleia Geral e Extraordinária
realizada em 01/04/2008 (Processo 2529/2008 fls. 59/62) o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração da Codeg apresentaram
seus pareceres opinando sobre as demonstrações financeiras o que
possibilitou a votação e aprovação das demonstrações financeiras do exercício. Dessa forma, pode-se concluir que o pagamento
da remuneração mensal dos conselhos não está ligado somente à
realização e registro das reuniões previstas, até porque a lei e o
estatuto não fixaram período mensal de realização das reuniões
dos conselhos e, também, não condicionaram a realização dos pagamentos à realização de tais reuniões, mas definiram atribuições
que culminam com a aprovação das demonstrações financeiras do
exercício.
Opina-se, assim, pelo afastamento do indício de irregularidade,
pois, como demonstrado, não foi possível, com os elementos trazidos aos autos, afirmar que as obrigações legais e estatutárias dos
conselhos não foram cumpridas tão somente observando a ausência de registro em atas indicando a realização de reuniões mensais,
uma vez que suas obrigações envolvem um conjunto de ações legalmente previstas que culminam com a aprovação das demonstrações financeiras em assembleia de acionistas o que foi verificado
em relação ao exercício financeiro de 2007 da Codeg.
2.4 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS EM ATRASO,
INCORRENDO EM MULTAS
(ITEM 4.1.4.6, RELATÓRIO DE AUDITORIA 014/2009 e item
3.23 da ITI 543/2009)
A equipe de auditoria indicou a ocorrência de dano decorrente do
pagamento de juros de mora e multas sobre obrigações pagas em
atraso pela Codeg em 2007, conforme segue:
[...]
Constatamos que a CODEG efetuou com atraso o recolhimento de
encargos sociais e tributários, fato que originou uma considerável
despesa relativa a juros e multas. (Doc. 19)
O montante referente à despesa com juros passivos, no exercício
de 2007, somou em R$ 29.382,43 (vinte e nove mil e trezentos e
oitenta e dois reais e quarenta e três centavos), demonstrados na
planilha a seguir:
Tabela 2
Infringência: Art. 158, § 2º da Lei 6.404/76.
O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações
que contrair em nome da Sociedade e em virtude de ato regular de
gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar,
quando proceder:
[...]
§2º Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por Lei para assegurar o funcionamento normal da Companhia, ainda que, pelo Estatuto tais deveres não caibam a todos eles.
Administradores Responsáveis:
Eduardo José Ribeiro (Diretor Presidente)
Fausto Antonio Possato Almeida (Diretor Presidente)
João Manuel Azeredo (Diretor Financeiro)
Luiz José Alledi de Carvalho (Diretor Técnico)
Severino de Oliveira Rezende (Diretor de Iluminação Pública)
Inicialmente impõe-se trazer a interpretação dada à responsabilidade solidária dos administradores de sociedades de economia mista
pelo Prejulgado 1, já tratado nessa manifestação. Nesse caso a
responsabilidade se equivale à das companhias abertas e a solidariedade somente pode ser aplicada quando se provar que os demais
administradores tomaram ciência dos fatos e deixaram de tomar as
providências para cessa-los, é o que se extrai da simples leitura dos
§§ 3º, 4º do artigo 158 da Lei Federal 6.404/76. Como não foram
juntados ao processo elementos de prova de tal omissão opina-se
pelo afastamento da responsabilidade solidária em relação aos Srs.
Luiz José Alledi de Carvalho (Diretor Técnico) e Severino de Oliveira Rezende (Diretor de Iluminação Pública), pois a atribuição para
processar os pagamentos da Codeg recai, estatutariamente, sobre
diretores presidente, administrativo e financeiro (ver Nota de Rodapé nº 4). Portanto, o §2º do artigo 158 da Lei não poder ser lido
isoladamente como propõe a equipe.
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Outro fato, extraído da verificação das obrigações pagas em atraso
é que parte delas, em montante de R$ 176,00 (cento e setenta e
seis reais) são decorrentes de obrigações relativas a outros períodos, que não venceram a partir de 01/01/2007. Excluem-se desta
situação as obrigações patronais com INSS e FGTS incorridas em
dezembro de 2006, mas com vencimento em janeiro de 2007, período analisado que estava sob a gestão dos responsáveis indicados. Dessa forma os prejuízos alcançaram R$ 29.206,15 (vinte e
nove mil duzentos e seis reais e quinze centavos) equivalentes a
16.656,86 VRTE, da seguinte forma:
Eduardo José Ribeiro (Diretor Presidente entre 01/01 e 15/02/2007)
e João Manuel Azeredo (Diretor Administrativo e Financeiro entre
01/01 e 31/12/2007)
Conduta/Nexo: Recolherem em atraso obrigações vencidas em
janeiro e fevereiro de 2007 nos dias 12/01 e 08/02/2007, conforme
razão analítico da conta contábil de “Despesas com Juros Passivos”
(fls. 487/488 Processo TC 7416/2008), descumprindo a obrigação
estatutária prevista nos artigos 27, “f” e 29, “a” dos estatutos sociais, o que provocou o pagamento juros de mora e multas em
montante de R$ 12.826,72, equivalentes a 7.315,34 VRTE, em prejuízo da Companhia.
Fausto Antonio Possato Almeida (Diretor Presidente entre 15/02 e
31/12/2007) e João Manuel Azeredo (Diretor Administrativo e Financeiro entre 01/01 e 31/12/2007)
Conduta/Nexo: Recolherem em atraso obrigações vencidas entre fevereiro e dezembro de 2007 nos dias 15/03, 27/04, 09/07,
18/07, 10/08, 14/08, 11/10 e 16/10/2007, conforme razão analítico da conta contábil de “Despesas com Juros Passivos” (fls.
487/488 Processo TC 7416/2008), descumprindo a obrigação estatutária prevista nos artigos 27, “f” e 29, “a” dos estatutos sociais,
o que provocou o pagamento juros de mora e multas em montante
de R$ 16.379,43, equivalentes a 9.341,52 VRTE, em prejuízo da
Companhia.
2.5 – CESSÃO IRREGULAR DE PESSOAL
(ITEM 4.1.4.8, RELATÓRIO DE AUDITORIA 014/2009 e item
3.25 da ITI 543/2009)
A equipe de auditoria indicou a existência de dano decorrente da
cessão indevida de pessoal a outros órgãos promovida durante o
exercício de 2007 com ônus para a Codeg, conforme segue:
[...]
4.1.4.8 – Cessão de Pessoal Indevida
Constatamos que as cessões dos 105 (cento e cinco) empregados
tratadas nos itens 3.1.3.2 e 3.5.1.1, ocorreram sem os devidos
termos de cessão, com ônus para CODEG e sem atender os interesse/objetivos sociais da Companhia cedente, configurando ato de
improbidade administrativa.
Ressaltamos que não há norma legal que regulamente a cessão de
pessoal.
Verificamos, também, que não há qualquer documento informativo
que comprove que os empregados estão efetivamente cumprindo
suas atribuições nos órgãos para os quais estão cedidos, tampouco
a CODEG controla a freqüência desses empregados.
Esta situação acarretou um custo, contabilizado como “Custo c/ Serviços Gerais” e “Custo c/ Serviços saúde”, na ordem de
R$ 770.251,54 (setecentos e setenta mil, duzentos e cinqüenta
e um reais e cinqüenta e quatro centavos) que correspondem a
439.290,26 VRTE’s, sendo passível de devolução.
Infringência ao Artigo 37, § 4º da Constituição Federal e Artigo 10, inciso IX c/c Artigo 1º da Lei 8.429/92.
Constituição Federal
Art. 37.A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
Lei 8.429/92
Art. 10 - Constitui ato de improbidade administrativa que causa
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo
1 desta Lei, e notadamente:
Inciso IX – Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento.
Art. 1º – os atos de improbidade praticados por qualquer agente
público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta
ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios, de Territórios, de empresa incor-
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porada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou
custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta
por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma da lei.
Administradores Responsáveis:
Eduardo José Ribeiro (Diretor Presidente)
Fausto Antonio Possato Almeida (Diretor Presidente)
João Manuel Azeredo (Diretor Financeiro)
Luiz José Alledi de Carvalho (Diretor Técnico)
Severino de Oliveira Rezende (Diretor de Iluminação Pública) (grifos da ITI)
A equipe técnica indicou a possibilidade de ocorrência de prejuízo
à Codeg oriundo da elevação de custos operacionais verificados no
exercício da ordem de R$ 770.251,54 (setecentos e setenta mil
duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos). A
argumentação principal se funda no fato de que a cessão de pessoal
seria ilegal, ou seja, não autorizada em lei ou regulamento, e, por
isso, teria caracterizado ato de improbidade administrativa que foi
enquadrado no inciso IX do artigo 10 da Lei Federal 8.429/92 (Lei
de Improbidade Administrativa) que qualifica a conduta de “ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou
regulamento” como ato de improbidade administrativa.
Não que esta legislação tenha sido infringida, mas que a conduta
de ordenar uma despesa da Codeg com pessoal cedido a outros
órgãos da Prefeitura Municipal de Guarapari sem amparo legal ou
regulamentar teria causado danos à Companhia. Vê-se então que,
conforme mencionado no texto da equipe “[...] sem atender os
interesse/objetivos sociais da Companhia cedente [...] restou configurada a infringência ao artigo 3º c/c o parágrafo único do artigo 26
do Estatuto Social da Codeg (fls. 97/107 Processo TC 7416/2008)
que estabeleceu seus objetivos sociais que não listou a locação de
mão de obra como atividade finalística e vedou à diretoria a condução de negócios estranhos às atividades finalísticas da Companhia.
A equipe relatou também que não encontrou norma legal ou regulamentar que tratasse a cessão do pessoal da Codeg a outros órgãos
no âmbito da administração municipal.
Não obstante, ficou evidenciada também a infringência ao artigo
37, II da Constituição Federal uma vez que os funcionários cedidos eram contratados sem o devido concurso público, que se faz
obrigatório no âmbito das empresas estatais. A equipe de auditoria
mencionou este fato no item 4.1.4.4 do Relatório Técnico (fl. 77
Processo TC 7416/2008).
Não foi constatada a existência de documentação que comprovasse
que as pessoas contratadas e cedidas estavam efetivamente prestando serviços nos locais de trabalho e, pior, não existia comprovação da frequência dos empregados nos locais de trabalho que
amparassem os lançamentos na folha de pagamentos. Dessa forma
não restou comprovada a efetiva execução dos serviços prestados
pelos empregados contratados e cedidos pela Codeg a outros órgãos durante o exercício de 2007.
De acordo com os dados apresentados pela equipe (fls. 167/207 do
Processo TC 7416/2008) foram cedidos durante 2007, 105 (cento
e cinco) empregados relativos à prestação de serviços gerais e de
saúde, sendo evidenciado que tal prática teve início em fevereiro de 2007, sendo que os pagamentos tiveram início somente em
março conforme tabela acostada pela equipe no Relatório Técnico
(fls. 39 do Processo TC7416/2008). Ficando, portanto, afastada a
responsabilidade do Sr. Eduardo José Ribeiro por tais pagamentos
que ocupou o cargo de Diretor Presidente da Codeg entre 01/01 e
15/02/2007.
Também neste caso constata-se que as atividades envolviam admissão de pessoal, cessão dos trabalhadores a outros órgãos, processamento da folha e realização de pagamentos, atividades de
cunho administrativo, portanto, que em princípio não se relacionam
com as diretorias técnicas da companhia. Também não foram relatados elementos que permitam avaliar se houve ou não omissão
dos diretores técnicos quanto aos fatos relatados, fato que permitiria a aplicação da responsabilidade solidária aos demais administradores conforme interpretação constante do Prejulgado 1 dada aos
§§ 3º, 4º do artigo 158 da Lei Federal 6.404/76, opina-se, assim,
pelo afastamento da responsabilidade dos senhores Luiz José Alledi
de Carvalho (Diretor Técnico) e Severino de Oliveira Rezende (Diretor de Iluminação Pública).
De acordo com o exposto pode-se concluir as seguintes condutas e
responsabilidades:
Fausto Antonio Possato Almeida (Diretor Presidente entre 15/02 e
31/12/2007) e João Manuel Azeredo (Diretor Administrativo e Financeiro entre 01/01 e 31/12/2007)
Conduta/Nexo: Realizarem pagamentos por despesas estranhas
ao objeto social da Codeg, relativos à contratação e cessão de
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pessoal para outros órgãos municipais, conforme relação de empregados de serviços gerais e de saúde (fls. 181/209 do Processo
7416/2008), sem se certificar da efetiva prestação dos serviços por
parte dos empregados cedidos mediante folhas ou fichas de frequência e sem a realização do devido concurso público, afrontando
o artigo 3º c/c parágrafo único do artigo 26 dos estatutos sociais
da Codeg e artigo 37, II da Constituição Federal, que provocou
prejuízos à Codeg em montante de R$ 770.251,54 (setecentos e
setenta mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro
centavos), correspondentes a 439.290,26 VRTE.
2.6 - PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL OU DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(ITEM 4.1.4.10, RELATÓRIO DE AUDITORIA 014/2009 e
item 3.27 da ITI 543/2009)
A equipe de auditoria apontou a existência de dano decorrente do
pagamento de abonos salariais a parte de seus empregados durante o exercício de 2007, conforme segue:
[...]
4.1.4.10 – Pagamento de Abono Salarial sem prévia autorização da Assembléia Geral ou do Conselho de Administração.
Constatamos, durante a realização dos nossos trabalhos, que a CODEG realizou pagamento de abono salarial a uma parte de seus
funcionários (coleta e varrição) sem qualquer autorização de Assembléia Geral ou Conselho de Administração.
Os pagamentos foram realizados em quatro etapas (07 e 08/02/07
e 13 e 14/03/07), conforme relatório “Histórico de Pagamentos” do
Banestes, no valor total de R$ 144.570,00. (Doc. 21)
Desta forma, entendemos que esses pagamentos de abonos não
autorizados em Assembléia Geral ou Conselho de Administração da
CODEG, não são devidos e estão sujeitos à devolução na sua totalidade, ou seja, R$ 144.570,00, equivalentes a 82.451,24 VRTE’s.
Infringência: alíneas “a” e “b”, § 2º, art. 154 da Lei 6.404/76.
§ 2º É vedado ao administrador:
a) Praticar ato de liberalidade à custa da companhia;
b) Sem prévia autorização da assembleia-geral ou do conselho de
administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha
interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito;
Adminstradores Responsáveis:
Eduardo José Ribeiro (Diretor Presidente)
Fausto Antonio Possato Almeida (Diretor Presidente)
João Manuel Azeredo (Diretor Financeiro)
Luiz José Alledi de Carvalho (Diretor Técnico)
Severino de Oliveira Rezende (Diretor de Iluminação Pública)
[...]
Os pagamentos foram realizados, segundo a equipe técnica, por
liberalidade dos administradores, considerando que nenhuma autorização para tal fim foi obtida junto ao Conselho de Administração
ou à Assembleia Geral da Codeg.
A responsabilidade para efetuar pagamentos pela Codeg, conforme
extraído dos estatutos sociais (ver Nota de Rodapé nº 4) é dos
diretores presidente, administrativo e financeiro. Considerando as
disposições do Prejulgado TC nº 1 (Acórdão TC-644/2013), a responsabilidade na Codeg se equivale à das companhias abertas e a
solidariedade somente pode ser aplicada quando se provar que os
demais administradores tomaram ciência dos fatos e deixaram de
tomar as providências para cessa-los, é o que se extrai da simples
leitura dos §§ 3º, 4º do artigo 158 da Lei Federal 6.404/76. Como
não foram juntados ao processo elementos de prova de tal omissão
opinamos pelo afastamento da responsabilidade solidária apontada
anteriormente na instrução inicial em relação aos Srs. Luiz José
Alledi de Carvalho (Diretor Técnico) e Severino de Oliveira Rezende
(Diretor de Iluminação Pública).
Parte dos pagamentos questionados foi efetuada em 07 e
08/02/2007 (fls. 502/515 Processo TC 7416/2008), em montante
de R$ 83.250,00 (cinquenta e três mil e setecentos reais) equivalentes a 47.479,18 VRTE, e o restante R$ 61.320,00 (sessenta e
um mil trezentos e vinte reais), em 13 e 14/03/2007 (fls. 516/523),
equivalentes a R$ 34.972,05 VRTE. Dessa forma pode-se definir a
responsabilidade dos administradores remanescentes, em função
do tempo de gestão, da seguinte forma:
Eduardo José Ribeiro (Diretor Presidente entre 01/01 e 15/02/2007)
e João Manuel Azeredo (Diretor Administrativo e Financeiro entre
01/01 e 31/12/2007)
Conduta/Nexo: Efetuarem pagamento de abonos salariais sem
autorização do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral em 07 e 08/02/2007 (fls. 502/515 Processo TC 7416/2008),
em montante de R$ 83.250,00 (cinquenta e três mil e setecentos
reais) equivalentes a 47.479,18 VRTE, contrariando alíneas “a” e

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 31 de outubro de 2016
“b”, do parágrafo 2º do artigo 154 da Lei 6.404/76, em prejuízo da
Companhia.
Fausto Antonio Possato Almeida (Diretor Presidente entre 15/02 e
31/12/2007) e João Manuel Azeredo (Diretor Administrativo e Financeiro entre 01/01 e 31/12/2007)
Conduta/Nexo: Efetuarem pagamento de abonos salariais sem
autorização do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral
em 13 e 14/03/2007 (fls. 502/515 Processo TC 7416/2008), em
montante de R$ 61.320,00 (sessenta e um mil trezentos e vinte
reais), equivalentes a R$ 34.972,05 VRTE, contrariando alíneas “a”
e “b”, do parágrafo 2º do artigo 154 da Lei 6.404/76, em prejuízo
da Companhia.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, corroborando o entendimento da área técnica e
do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, VOTO:
3.1 Preliminarmente, com fundamento no art. 71 da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c art. 375 do Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por reconhecer
e declarar a prescrição da pretensão punitiva em relação aos
subitens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,
3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3,13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.20,
3.21, 3.22, 3.24 e 3.26 da ITI 542/2009 (fls.93/133);
3.2 Pelo afastamento da irregularidade indicada no subitem 3.19 da ITI 542/2009 (fls.93/133) e subitem 4.1.4.3 do RAO
14/2009 (Processo TC 7416/2008) - Pagamento indevido dos honorários dos Conselhos Fiscal e de Administração -, pelos motivos
narrados no item 2.3 da Instrução Técnica Inicial 583/2016, transcritos na Fundamentação deste Voto;
3.3 Pelo afastamento da responsabilidade dos senhores Luiz
José Alledi de Carvalho, Diretor Técnico, e Severino de Oliveira
Rezende, Diretor de Iluminação Pública, das irregularidades apontadas nos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 da Instrução Técnica
Inicial 583/2016, pelos motivos narrados nos respectivos itens e
transcritos na Fundamentação deste Voto;
3.4 Pela CITAÇÃO dos agentes responsáveis, na forma do art.
56, III da Lei Complementar 621/2012 para, no PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS, apresentarem justificativas conforme suas responsabilidades, ou recolherem a importância devida, em relação
aos indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 583/2016, quais sejam:
Tabela 1
Sejam os responsáveis notificados de que poderão exercer suas defesas por todos os meios em direito admitidos, e, querendo, exercer
o direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327
da Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada
no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da
Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Registra-se, ainda, que não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012. Na forma do inciso I, do §1º, do artigo 64 da
Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais
ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o
caso, por membro da família ou empregado do responsável ou do
interessado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2529/2008,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de outubro de dois mil e dezesseis, em divergência, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Preliminarmente, com fundamento no art. 71 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c o art. 375 do Regimento Interno deste
Tribunal, por reconhecer e declarar a prescrição da pretensão
punitiva em relação aos subitens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3,13, 3.14,
3.15, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24 e 3.26 da ITI 542/2009
(fls.93/133);
2. Afastar a irregularidade indicada no subitem 3.19 da ITI
542/2009 (fls.93/133) e subitem 4.1.4.3 do RAO 14/2009 (Processo TC-7416/2008) - Pagamento indevido dos honorários dos Conselhos Fiscal e de Administração -, pelos motivos narrados no item 2.3
da Instrução Técnica Inicial 583/2016, transcritos na fundamentação do voto do relator;
3. Afastar a responsabilidade dos senhores Luiz José Alledi de
Carvalho, diretor técnico, e Severino de Oliveira Rezende, dire-
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tor de iluminação pública, das irregularidades apontadas nos itens
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 da Instrução Técnica Inicial 583/2016,
pelos motivos narrados nos respectivos itens e transcritos na fundamentação do voto do relator;
4. Citar os agentes responsáveis, na forma do art. 56, III, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012 para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentarem justificativas conforme suas responsabilidades, ou recolherem a importância devida, em relação aos indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica Inicial ITI
583/2016, quais sejam:
Tabela 2
Abstiveram-se de votar os senhores conselheiros Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges, por suspeição.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, procurador-geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-939/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3051/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - AMADEU BOROTO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2013 – IRREGULAR – FORMAR AUTOS APARTADOS – DETERMINAÇÃO – MULTA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de São Mateus, referente ao exercício de 2013, sob
a responsabilidade do senhor Amadeu Boroto - Prefeito Municipal.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas,
a 4ª Secretaria de Controle Externo fez juntar o Relatório Técnico Contábil RTC 213/2015 (fls. 13/36), cujos indícios de irregularidades, abaixo discriminados, foram apontados na Instrução
Técnica Inicial ITI 1225/2015 (fls. 37/38), sugerindo a citação
do responsável, o que foi acolhido na Decisão Monocrática Preliminar DECM 1076/2015 (fls. 40/41).
Tabela 3
Em 02 de setembro de 2015, o senhor Amauri Pinto Marinho, atual
Secretário Municipal de Finanças de São Mateus, protocolizou Ofício
esclarecendo que, após citação desta Corte (Termo de Citação nº
1347/2015), a Contadoria Geral estaria “analisando cada conta de
dívida flutuante”, existindo saldos os quais não se tinha mais acesso no sistema implementado anteriormente a 2009. Desta forma,
solicitou a cópia integral das prestações de contas anuais (PCA)
relativas aos anos de 2005 a 2008 para análise, bem como a dilação
do prazo para apresentação de resposta por mais 30 (trinta) dias,
em razão da necessidade de análise das referidas PCA.
Devidamente citado (fl. 44), o responsável apresentou suas justificativas tempestivamente (fls. 55/67, com documentação de suporte às fls. 68/792).
Em seguida, deu-se o retorno à 4ª Secretaria de Controle Externo
para análise. Mediante a Manifestação Técnica Preliminar MTP
744/2015 (fls. 796/802), a área técnica sugeriu a autorização para
extração de cópias das prestações de contas anuais dos exercícios
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anteriores, com a consequente dilação do prazo para apresentação
de resposta. Tal opinamento foi acolhido no Voto 2505/2015 (fls.
805/809) e na Decisão TC - 5927/2015 Plenário (fls. 810/811),
que também consideraram prorrogado o prazo limite para apreciação deste processo, nos termos do parágrafo único do art. 77 da Lei
Complementar 621/2012.
Devidamente notificado da Decisão TC 5927/2015 (Termo de Notificação nº 3125/2015 - fls. 812 dos autos), o Chefe do Executivo Municipal de São Mateus protocolizou em 10/12/2015, portanto tempestivamente, justificativas e documentação relativas
ao indicativo de irregularidade registrado no item 3.1.1.1 do RTC
213/2015 (fls. 819/931).
Ato contínuo, os autos retornaram à 4ª Secretaria de Controle Externo para análise. Mediante a Instrução Contábil Conclusiva
ICC 09/2016 (fls. 938/967), a área técnica acolheu as razões de
defesa do gestor, afastando os cinco indícios de irregularidades
apontados no Relatório Técnico Contábil RTC 213/2015 e na Instrução Técnica Inicial ITI 1225/2015, e concluindo, portanto, pela
regularidade das contas no aspecto técnico-contábil, com recomendações.
Foram, então, os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva ITC 193/2016 (fls. 969/970), anuindo aos
argumentos fáticos e jurídicos descritos na Instrução Contábil Conclusiva ICC 09/2016.
Mediante o Parecer 461/2016 (fls. 973/976), da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, o Ministério Público de Contas corroborou o opinamento técnico pelo
afastamento dos indícios de irregularidades apontados no Relatório
Técnico Contábil RTC 213/2015 e na Instrução Técnica Inicial ITI
1225/2015 - itens I.2, I.3, I.4 e I.5 da Instrução Contábil Conclusiva ICC 09/2016.
O Órgão Ministerial divergiu, entretanto, no tocante ao item
I.1 - “Ausência de recolhimento de valores retidos de servidores e
terceiros, indicando apropriação indevida de recursos financeiros”
-, por entender não restar devidamente justificada a inconsistência.
Nesse sentido, pugnou pela irregularidade das contas com aplicação de multa.
É o relatório.
2 Fundamentação
No tocante aos indícios de irregularidades constantes dos itens I.2,
I.3, I.4 e I.5 da Instrução Contábil Conclusiva ICC 09/2016, ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério
Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir
fundamentação exarada na mesma, que aqui se transcreve:
- Instrução Contábil Conclusiva ICC 09/2016
I.2) Divergência entre os demonstrativos contábeis e o Demonstrativo de Dívida Cancelada Geral quanto ao montante
de Dívida Ativa cancelado no exercício (item 3.4.1 do RTC
213/2015).
Base Normativa: artigos 85, 86 e 89 da Lei Federal 4.320/1964.
Quanto aos cancelamentos da Dívida Ativa no exercício de 2013,
os quais totalizaram R$ 5.919.548,72 (cinco milhões, novecentos e
dezenove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e dois
centavos), segundo os demonstrativos contábeis, foi encaminhada
a esta Corte de Contas cópia digital de documentação protocolada
na Prefeitura Municipal de São Mateus sob o nº 006300/2014, pela
Secretaria Municipal de Finanças daquele município. Esta documentação constituiu-se em solicitação de cancelamento de dívidas junto
à Contabilidade Municipal, conforme transcrição seguinte:
“I - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS (insc. Mun.
0004398): foi constatado que o lançamento do valor do débito
inscrito em Dívida Ativa desse contribuinte foi efetuado em “duplicidade” através das inscrições em Dívida Ativa números 0000016 e
0000017, as quais se referiam a um só auto de infração (processo
adm. 328593/2009). Assim, para corrigir isso foi excluído junto ao
sistema o lançamento 00017 a fim de sanar esse problema, ou
seja, a fim do lançamento do valor ficar correto e não em duplicidade como outrora estava.
II - TREINAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA: Haviam 03
(três) lançamentos repetidos desse contribuinte em “Dívida Ativa”,
de um só auto de infração (auto de infração 001309/2004, processo
administrativo n°. 214.242 de 21-07-2004). Assim, o correto seria
somente um lançamento no respectivo valor do auto de infração,
que posteriormente foi parcelado na ocasião do Programa de Recuperação de Débitos Fiscais em atraso (REFIS) constante da Lei
Municipal 1.197/2012, conforme proc. adm. 013535/2013, cujas
parcelas estão sendo pagas pelo mesmo.
III - ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.: o valor outrora lançado em Dívida Ativa, foi quitado na ocasião do REFIS (Lei Municipal
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1.19712012), conforme proc. adm. 006749/2013.
IV - INSTITUTO VALE DO CRICARÉ S/C LTDA.: o valor outrora
lançado em Dívida Ativa já havia sido incluído na apuração de débitos constante do proc. adm. 253.874/2006, porém ainda encontrava-se “em aberto” no software de administração tributária utilizado
por esta Municipalidade. Estes débitos apurados foram parcelados
na ocasião do REFIS – Programa de Recuperação de Débitos Fiscais
em atraso constante da Lei Municipal nº 853/2010, cujas parcelas
já foram pagas pelo mesmo.
V - MARTA DUPLA SOARES PEREIRA: os serviços prestados por
essa contribuinte possuem o regime diferenciado de recolhimento
de ISSQN junto à Municipalidade, através da cobrança por valores
mensais “fixos”, nos termos da Lei n°. 039/2009. Numa ação fiscal (iniciada pela notificação preliminar n°. 0127/2013, proc. adm.
006537/2013) foi apurado que a mesma estava em débito perante
a Municipalidade em face do ISSQN, cujos respectivos valores foram migrados equivocadamente para a Dívida Ativa junto ao sistema aqui operante, ao invés de ter sido feito o “agrupamento de
débitos”, tendo em vista que após a notificação foi firmado o parcelamento do valor total devido/apurado, a pedido da contribuinte.
Nessa situação somente seria inscrito em Dívida Ativa caso após a
notificação a contribuinte não efetuasse o recolhimento do tributo
devido ou efetuado o de parcelamento do mesmo.”
Analisando-se o conteúdo da documentação supramencionada,
constatou-se a apresentação de demonstrativo denominado “07 Dívida Cancelada Geral (00192)”, o qual detalhou as informações
sobre os cancelamentos da Dívida Ativa no período de 01/01/2013
a 31/12/2013, sendo que este evidenciou um montante de cancelamentos da ordem de R$ 5.797.431,08 (cinco milhões, setecentos
e noventa e sete mil, quatrocentos e trinta e um reais e oito centavos). O valor mencionado divergiu em R$ 122.117,64 (cento e vinte
e dois mil, cento e dezessete reais e sessenta e quatro centavos)
do apresentado no Demonstrativo da Dívida Ativa (arquivo digital
DEMDAT), no Balancete de Verificação (arquivo digital BALVER) e
no Demonstrativo de Variações Patrimoniais (arquivo digital DEMVAP), uma vez que nestes foi registrado um cancelamento total de
R$ 5.919.548,72 (cinco milhões, novecentos e dezenove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos).
Diante do apresentado, fez-se necessário que o Responsável promovesse o esclarecimento da divergência entre os registros das
demonstrações contábeis e o Relatório da Dívida Geral.
I.2.1) DA DEFESA APRESENTADA
Após regular citação, o responsável apresentou as seguintes justificativas:
O valor do cancelamento da Dívida Ativa apresentada no Balanço
de 2013 em todos os seus anexos esta em conformidade com a
declaração apresentada.
Aconteceu que o relatório de Cancelamento de Dívida Ativa enviado
pelo Departamento de Cadastro Imobiliário (NOTA EXPLICATIVA 02) não tem a relação dos valores cancelados por contribuinte, ele
apenas justificou com os nomes.
Com isso, estamos enviando em anexo (Anexo 02) relatório de R$
5.797.431,08 justificada pelo sr. Alessandro Cosme e a dívida de R$
122.117,64 justificada pelo sr. Mauro Ribeiro da Silva.
I.2.2) DA ANÁLISE
Segundo o defendente, os demonstrativos contábeis analisados na
Prestação de Contas Anual em tela estão corretos, sendo o montante de cancelamentos efetuados no exercício de 2013, realmente, da
ordem de R$ 5.797.431,08 (cinco milhões, setecentos e noventa e
sete mil, quatrocentos e trinta e um reais e oito centavos).
Conforme esclarecimentos prestados pelo defendente, o Departamento de Cadastro Imobiliário não havia informado os valores
cancelados na nota explicativa que acompanhou o arquivo digital
DEMDAT (Nota Explicativa – 02), tendo apresentado apenas os nomes dos contribuintes respectivos.
Assim sendo, o Agente Responsável encaminhou novo relatório,
acostado às fls. 77/118 dos autos, o qual evidenciou o mesmo montante de cancelamentos da Dívida Ativa apresentado no Demonstrativo da Dívida Ativa (arquivo digital DEMDAT), no Balancete de
Verificação (arquivo digital BALVER) e no Demonstrativo de Variações Patrimoniais (arquivo digital DEMVAP).
Diante do exposto, depreende-se que o gestor logrou êxito em
sua defesa, fato este que nos conduz a sugerir o afastamento
do indicativo de irregularidade apontado no item 3.4.1 do RTC
213/2015.
I.3) Divergência quanto ao Saldo Atual da Dívida Ativa registrado no Balancete de Verificação e Balanço Patrimonial,
comparativamente ao apresentado no Demonstrativo da Dívida Ativa (item 3.4.2 do RTC 213/2015).
Base Normativa: artigos 85, 86 e 89 da Lei Federal 4.320/1964.
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Tomando-se por base o Demonstrativo da Dívida Ativa Tributária
e Não Tributária apresentado em arquivo digital (DEMDAT), constatou-se que a movimentação da Dívida Ativa responsabilizou-se
pelo atingimento de um Saldo Final de R$ 18.610.906,64 (dezoito
milhões, seiscentos e dez mil, novecentos e seis reais e sessenta
e quatro centavos), divergindo em R$ 726.798,76 (setecentos e
vinte e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e seis
centavos) do Saldo Atual registrado no Balanço Patrimonial e Balancete de Verificação encaminhados a este Tribunal, qual seja, de R$
17.884.107,88 (dezessete milhões, oitocentos e oitenta e quatro
mil, cento e sete reais e oitenta e oito centavos), conforme detalhamento na tabela seguinte:
Tabela 10 do RTC 213/2015: Saldo Atual da Dívida Ativa Em R$
1,00
Tabela 4
Fonte: Processo TC 3051/2014 - Prestação de Contas Anual/2013.
Diante do exposto, faz-se necessário que o Responsável promova o
esclarecimento da divergência entre os registros contábeis e o Demonstrativo da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária (DEMDAT).
Vale mencionar, ainda, a necessidade de esclarecimento quanto a
que se refere a movimentação apresentada sob a denominação de
“atualizações a serem inscritas”, no montante de R$ 815.831,49
(oitocentos e quinze mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta
e nove centavos), tendo em vista que não foi identificada tal movimentação na documentação encaminhada (Notas Explicativas 01
e 02 que acompanharam o arquivo digital DEMDAT) e esta compôs
o Saldo Final do Exercício apresentado no Demonstrativo da Dívida
Ativa Tributária e Não Tributária.
I.3.1) DA DEFESA APRESENTADA
Após regular citação, o responsável apresentou as seguintes justificativas:
O setor contábil reconhece ter existido um equivoco contábil ao
registrar o saldo da Dívida Ativa no final do exercício, ao concluir
o balanço de 2013 foi apresentado um saldo na conta de divida
ativa de R$ 17.884.107,88, tal valor não estava de acordo com o
relatório apresentado pelo setor de tributação que apresentou os
seguintes valores;
Dívida Ativa Sobre IPTU R$ 5.870.351,54;
Dívida Ativa Sobre ISSQN R$ 5.145.105,69;
Dívida Ativa Demais Tributos R$ 7.595.449,4;
Total Dívida Ativa R$ 18.610.906,64.
Gerando assim uma diferença de R$ 726.798,76.
Buscando corrigir um equívoco de lançamentos, no ano de 2014,
a Base de dados da Prefeitura começou o ano lançando o valor
original do balanço de 2013, de R$ 17.884.107,88, que foi cancelado uma vez que a arrecadação passa a ser de responsabilidade
da Secretaria de Finanças devido à desconcentração. Ao realizar a
inscrição dos saldos iniciais na Secretaria de Finanças foram feitos
inicialmente dois lançamentos;
Primeiro lançamento de R$ 17.887.107,88, conta contábil Créditos
Não Previdenciários Inscritos.
Segundo Lançamento R$ 1.000.000,00 conta contábil Divida Ativa
do IPTU.
Totalizando R$ 18.887.107,88, valor esse também equivocado,
no que se refere ao montante correto e a classificação contábil.
Em relação à diferença do valor do relatório do setor de tributação de R$ 18.610.906,64 e valor lançado na contabilidade de R$
18.887.107,88, gerou uma diferença de R$ 276.201,24. Buscando
acertar tal divergência foi feito um cancelamento do mesmo valor
na conta contábil de Créditos Não Previdenciários Inscritos, dessa
forma o saldo no geral passa a ser o mesmo apresentado na declaração do setor tributário.
A conta contábil de Créditos Não Previdenciários Inscritos,
Apresenta um saldo equivocado de inscrição de R$ 17.610.906,64,
gerando assim um excedente de R$ 10.01 5.457,23, tal divergência
se deu pelo fato que a primeira inscrição, não observou os códigos
contábeis corretos, buscando corrigir tal equivoco foi feito o cancelamento desse valor, trazendo a conta pra o seu saldo real de R$
7.595.449,41, em conformidade com o relatório apresentado pelo
setor tributário.
Em relação à conta contábil Divida Ativa do IPTU, que inicialmente
recebeu um lançamento de R$ 1.000.000,00, foi feito a inscrição de
mais R$ 4.870.351,54, totalizando R$ 5.870.351,54, em conformidade com o relatório apresentado pelo setor tributário.
Em relação à conta contábil Divida Ativa Sobre ISSQN foi feito o
lançamento de R$ 5.145.105,69, em conformidade com o relatório
apresentado pelo setor tributário.
Após as devidas correções a conta de Dívida Ativa para o exercício
de 2014, esta assim descrita;
Créditos Não Previdenciários Inscritos R$ 7.595.449,41,
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Divida Ativa do IPTU R$ 5.870.351,54,
Divida Ativa Sobre ISSQN R$ 5.145.105,69.
Conclui-se, portanto, que sob todos os ângulos que se queira analisar, chegara à outra conclusão, que as justificações, explicações e
os lançamentos contábeis de inscrição e cancelamentos utilizados
no exercício de 2014, são meios contábeis abeis a sanar o equivoco
gerado no Balanço de 2013.
Em anexo (Anexo 03), Balanço Patrimonial com a Inscrição da Dívida Ativa e saldo devidamente contabilizado de acordo com o relatório do Setor de Dívida Ativa”.
I.3.2) DA ANÁLISE
Tomando-se por base as alegações trazidas aos autos pelo defendente, registra-se que o setor contábil reconheceu ter existido a
divergência apontada no RTC 213/2015 (R$ 726.798,76), uma vez
que o saldo da Dívida Ativa apresentado no Balanço Patrimonial de
2013 (R$ 17.884.107,88) não estava condizente com o relatório
apresentado pelo setor municipal de tributação, o qual apresentou
os seguintes valores:
Dívida Ativa Sobre IPTU R$ 5.870.351,54;
Dívida Ativa Sobre ISSQN R$ 5.145.105,69;
Dívida Ativa Demais Tributos R$ 7.595.449,4;
Total Dívida Ativa R$ 18.610.906,64.
Conforme apresentado às fls. 120/122, o defendente informou em
notas explicativas ao Balanço Patrimonial de 2014 que foram tomadas providências contábeis (lançamentos contábeis de ajustes), de
forma que o saldo da Divida Ativa em 31/12/2014 evidenciasse a
real situação do Município quanto aos respectivos valores a receber.
Devido à desconcentração, a Prefeitura fez transferência do saldo da Dívida Ativa para a Secretaria de Finanças no valor de R$
18.610.906,64 (dezoito milhões, seiscentos e dez mil, novecentos
e seis reais e sessenta e quatro centavos), sendo este o saldo inicial apresentado no Demonstrativo da Movimentação da Dívida Ativa (arquivo digital DEMDAT), apresentado na Prestação de Contas
Anual referente ao exercício de 2014 da mencionada Secretaria,
pendente de análise por este Tribunal de Contas.
Diante do apresentado, sobretudo da confirmação de que os lançamentos contábeis de ajuste foram realizados no exercício de 2014,
entende-se que o gestor logrou êxito em sua defesa, fato este que
nos conduz a sugerir o afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item 3.4.2 do RTC 213/2015.
I.4) Arrecadação inexpressiva de Dívida Ativa (item 3.4.3 do
RTC 213/2015).
Base Normativa: artigos. 1°, § 1°, 12, 13 e 14 da Lei Complementar 101/2000; artigo 85 da Lei Federal 4.320/1964
Da análise do Balancete de Verificação e do Demonstrativo da Dívida Ativa, verifica-se que a conta “Divida Ativa Tributaria – Consolidação” (código 112310000000) iniciou o exercício em análise
com saldo de R$ 22.917.942,77 (vinte e dois milhões, novecentos
e dezessete mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e
sete centavos). Foram registrados, na referida conta, segundo o
Demonstrativo da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, recebimentos no montante de R$ 378.317,44 (trezentos e setenta e oito
mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos),
somados a R$ 333.921,10 (trezentos e trinta e três mil, novecentos
e vinte e um reais e dez centavos) decorrentes de recebimentos de
dívidas parceladas, correspondendo a um total de recebimentos de
R$ 712.238,54 (setecentos e doze mil, duzentos e trinta e oito reais
e cinquenta e quatro centavos) e a 0,03% do total a receber. Cabe
mencionar que, de acordo com o Demonstrativo da Dívida Ativa
Tributária e Não Tributária, houve inscrições de R$ 1.508.919,64
(um milhão, quinhentos e oito mil, novecentos e dezenove reais
e sessenta e quatro centavos) em Dívida Ativa, ou seja, 112% do
montante recebido.
O Relatório de Gestão e os demais documentos integrantes da prestação de contas em análise não informam se a Dívida Ativa está
sendo objeto de cobrança administrativa e/ou judicial, nem mesmo
quais providências, porventura, foram tomadas no sentido de tornar eficaz a cobrança e não se caracterizar a renúncia de receitas.
Cabe destacar que a Lei Orçamentária Anual (Lei nº 1.207/2013),
sancionada pelo Prefeito Municipal em 1º de janeiro de 2013 e
constante do Processo TC 1701/2013, estimou em seu Anexo II –
Resumo Geral da Receita, recebimentos da ordem de R$948.000,00
(novecentos e quarenta e oito mil reais), sendo R$537.500,00 (quinhentos e trinta e sete mil e quinhentos reais) referentes a Receitas
da Dívida Ativa Tributária e R$ 410.500,00 (quatrocentos e dez
mil e quinhentos reais) referentes a Receitas da Dívida Ativa Não
Tributária.
Em face da pouca efetividade quanto ao recebimento da Dívida
Ativa, coube ao ordenador responsável esclarecer quais foram as
medidas adotadas com o intuito de aumentar a arrecadação de
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Receitas da Dívida Ativa.
I.4.1) DA DEFESA APRESENTADA
Após regular citação, o responsável apresentou as seguintes justificativas:
O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS firmou o CONVÊNIO N°. 085/2013,
com fulcro na Lei Municipal n° 1239/2013, com o “CARTÓRIO DE
TÍTULOS E PROTESTO DA COMARCA DE SÃO MATEUS - ES - CARTÓRIO ARNALDO BASTOS - 1° Oficio”, o qual possui como objeto
“a remessa a protesto das Certidões de Divida Ativa (CDA) emitidas pela Fazenda Pública Municipal, independentemente do valor do
crédito e das sentenças judiciais condenatórias de quantia certa em
favor do Município desde que transitada em julgado, independentemente do valor do crédito e de prévio depósito de emolumentos,
contribuições ou de quaisquer outras despesas”.
Valendo-se do Convênio em comento a Procuradoria Geral do Município vem realizando o protesto da dívida ativa, relativa ao inadimplemento do IPTU, por parte do contribuinte.
Também através do aludido convênio, o PROCON Municipal está
executando a dívida ativa, oriunda de multas (penalidades) impostas ao fabricante e/ou fornecedor quando do não cumprimento de
seus deveres perante o consumidor.
Que a presente afirmação pode ser comprovada através do Relatório de Títulos Protestados, expedido pelo Cartório de 1° Ofício.
Ademais, diversas ações judiciais de Execução Fiscal estão em tramite perante a Vara da Fazenda Pública - Quarta Vara Cível da Comarca de São Mateus, figurando como exequente o Município de
São Mateus, conforme relatório abaixo: (...)
Portanto, esta Procuradoria vem realizando de forma efetiva a cobrança da dívida ativa do Município de São Mateus, como resta
comprovado através das alegações e dos documentos ora anexados.
I.4.2) DA ANÁLISE
Em resposta ao item 3.4.3 do RTC nº 213/2015, foi encaminhada cópia da Lei Municipal nº 1239/2013, em vigência a partir de
maio de 2013 (fls. 147/149), a qual autoriza o Município estabelecer procedimentos administrativos de “cobrança extrajudicial de
título executivo judicial condenatório de quantia certa transitada
em julgado”, de créditos tributários ou não tributários do Município.
Complementarmente às justificativas apresentadas, foram acostados o ofício OF.0202/2015 PMSM/PG, de lavra da Procuradora Geral,
senhora Tatiana Aparecida Otoni Rodrigues Caetano (fls. 142/146),
no qual foram relacionadas as diversas ações judiciais de Execução Fiscal em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública – Quarta
Vara Cível da Comarca de São Mateus; assim como as cópias das
Certidões de Dívida Ativa (CDA) emitidas pela Fazenda Pública Municipal, protestadas no Cartório de Títulos e Protesto da Comarca
de São Mateus – Cartório Arnaldo Bastos – 1º Ofício (fls. 151/763).
Registrou-se, ainda, o encaminhamento do “Relatório dos Resultados Alcançados (Valores Arrecadados) por meio do protesto em
cartório das CDA emitidas pela Fazenda Pública Municipal” (fls.
764/787), pagos em alguns meses do exercício de 2014 (abril,
maio, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro) e
2015 (fevereiro).
Em que pese a mencionada documentação não ser suficiente para
comprovar uma evolução satisfatória quanto à situação apresentada ao final de 2013 (total de recebimentos equivalente a 0,03% do
total a receber), esta revelou a procedência das afirmações do defendente quanto aos esforços que foram empreendidos na cobrança
da Dívida Ativa do Município de São Mateus.
É importante destacar que a mensuração dos resultados alcançados
a partir da nova metodologia de cobrança, implementada pela Lei
Municipal nº 1239/2013, somente poderá ocorrer a partir da análise
do Processo de Prestação de Contas Anual relativo ao exercício de
2014, pendente de análise pela 4ª Secretaria de Controle Externo.
Vale mencionar, todavia, o Ato Recomendatório Conjunto, assinado
em 19/04/2013 entre o Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo - TCEES, o Ministério Público Especial de Contas do Estado
do Espírito Santo - MPES e a Corregedoria da Justiça do Tribunal
de Justiça do estado do Espírito Santo, publicado Diário Oficial dos
Poderes do Estado, no dia 02/05/2013 (Página 42 – Caderno Municipalidades e Outros), cujas finalidades de expedição foram as
seguintes:
1) “Recomendar aos entes municipais, estaduais a adoção de providência tendentes a aprimorar a sistemática de cobrança da dívida ativa pública, otimizando os procedimentos para promover
a cobrança no menor lapso de tempo possível, encaminhando ou
restituindo os feitos ao Poder Judiciário, acompanhados das manifestações pertinentes;
2) Implementar em seus respectivos âmbitos legislativos a normatização necessária para possibilitar sistema alternativo de cobrança
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da dívida pública, por meio de procedimento administrativo de cobrança extrajudicial de títulos executivos, tendo como referência as
disposições da Lei Estadual 9.876. de 12 de julho de 2012;
3) Estabelecer patamar mínimo para cobrança nas execuções fiscais, sugerindo-se, como referência, os valores que vem sendo praticados pela administração pública estadual, nos termos do art. 1°,
inciso II, da Lei 7.727, de 12 de março de 2004, com a redação
conferida pela Lei 9.747, de 08 de dezembro de 2011.“
Vale registrar, também, a Deliberação Conjunta que foi assinada
pelos mesmos órgãos supramencionados e publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES de 30/09/2015 - Edição nº 502, p. 1, na
qual ficou resolvido o seguinte:
“(...) as Recomendações constantes do ATO RECOMENDATÓRIO
CONJUNTO de 19 de abril de 2013, deverão ser efetivadas até
31 de dezembro de 2015. Após o escoamento deste prazo cada
órgão signatário desta deliberação conjunta adotará as providências sancionatórias necessárias, eventualmente cabíveis, e de acordo com a competência de cada um. (...)”. (grifos da ICC)
Recomenda-se, portanto, que seja providenciado pela Administração Pública de São Mateus (Secretaria Municipal de Finanças,
face à desconcentração), o incremento de medidas para melhorar
a fiscalização, combater a sonegação dos contribuintes e recuperar
seus créditos em Dívida Ativa, tendo em vista que a manutenção
do percentual de recebimento em relação ao saldo apurado (0,03%
do saldo total de dívida ativa no início do exercício) poderá vir a
inviabilizar investimentos e a aplicação de recursos em despesas
essenciais ao Município.
Face ao exposto, sugere-se o afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item 3.4.3 do RTC 213/2015, contudo,
cabe a recomendação à Administração Municipal de São Mateus
(Secretaria Municipal de Finanças, face à desconcentração), de que
a Dívida Ativa seja cobrada na vigência de seu prazo e, até mesmo, de que haja intensificação desta, evitando-se a prescrição dos
créditos lançados, sob pena de afronta ao art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
I.5) Divergência entre o valor apurado no inventário anual
quanto aos Bens em Almoxarifado e o saldo registrado no
Balanço Patrimonial (item 3.5.1 do RTC 213/2015).
Base Normativa: artigos 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 100, 101,
105, 106, II, da Lei Federal nº 4.320/64; art. 37 da CF/88 c/c arts.
94 a 96 da Lei 4.320/64 e IN TC 28/2013.
Da análise do Balanço Patrimonial e do Balancete de Verificação,
constata-se saldo contábil no Grupo 115000000000 - Estoques no
valor de R$ 213.803,28 (duzentos e treze mil, oitocentos e três reais
e vinte e oito centavos). Contudo, o Inventário de Bens em Almoxarifado e o Relatório de Gestão (arquivo digital RELGES) evidenciam
um saldo de R$ 111.903,68 (cento e onze mil, novecentos e três
reais e sessenta e oito centavos), divergindo em R$ 101.899,60
(cento e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) do valor evidenciado nos demonstrativos contábeis.
Tal situação pressupõe falhas na contabilização, nas conciliações e/
ou inventário, na medida em que há divergências entre o inventário
de bens em Almoxarifado e os valores registrados na contabilidade,
motivo pelo qual se fez necessária a citação do gestor responsável
para apresentação das justificativas cabíveis.
I.5.1) DA DEFESA APRESENTADA
Após regular citação, o responsável apresentou as seguintes justificativas:
O setor contábil reconhece ter existido um equivoco contábil ao registrar o saldo no final do exercício de 2013, tal equivoco foi gerando em consequência de não realizamos a baixa de almoxarifado no
final do exercício, o que gerou um saldo irreal ao final do exercício,
reconhecemos que o valor apresentado pelo almoxarifado de R$
111.903,68 esta correto, já consciente do equivoco cometido pelo
setor contábil ao finalizar o exercício de 2014, o saldo contábil no
grupo 1500000000 - Estoque esta em conformidade que o relatório
apresentado pelo setor de almoxarifado (Anexo 05).
Conclui-se, portanto, que sob todos os ângulos que se queira analisar, chegara á outra conclusão, que a declaração, bem como a
documentação apresentada esta de acordo com os valores reais do
almoxarifado no encerramento do exercício de 2014.
I.5.2) DA ANÁLISE
Conforme Declaração da Presidente da Comissão de Inventário,
acostada às fls. 789 dos autos, com referência ao Inventário Anual
dos Bens em Almoxarifado no mês de dezembro de 2014 (exercício subsequente ao desta análise), o valor inicial dos bens em
almoxarifado (saldo de 31/12/2013) foi de R$ 111.903,68 (cento e
onze mil, novecentos e três reais e sessenta e oito centavos), fato
que confirma o valor apresentado no Relatório de Gestão (arquivo
digital RELGES) e Inventário de Bens em Almoxarifado, relatado no
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RTC 213/2015.
Segundo o defendente, houve um equívoco contábil ao registrar o
saldo no final do exercício de 2013, uma vez que não foi realizada
a baixa de almoxarifado e, consequentemente, o saldo apresentado
no Balancete de Verificação e no Balanço Patrimonial apresentou-se
irreal.
O defendente acostou aos autos o Balanço Patrimonial do Exercício
de 2014 (fls. 790/794), no qual estão registrados os saldos do exercício anterior (2013), sendo confirmado, portanto, que no exercício
de 2014 as movimentações do Almoxarifado tiveram como ponto
de referência inicial o saldo de R$ 111.903,68 (cento e onze mil,
novecentos e três reais e sessenta e oito centavos) e, ainda, que
os lançamentos de ajustes referentes ao exercício de 2013 foram
realizados pela Contabilidade Municipal.
Diante do apresentado, sobretudo da confirmação de que os lançamentos contábeis de ajustes foram realizados no exercício de 2014,
entende-se que o gestor logrou êxito em sua defesa, fato este que
nos conduz a sugerir o afastamento do indicativo de irregularidade apontado no item 3.5.1 do RTC 213/2015.
Relativamente ao indício de irregularidade constante do item
I.1 da Instrução Contábil Conclusiva ICC 09/2016 - “Ausência
de recolhimento de valores retidos de servidores e terceiros, indicando apropriação indevida de recursos financeiros” - houve divergência entre o opinamento técnico e o entendimento do Ministério
Público de Contas.
A inconsistência foi apontada no Relatório Técnico Contábil RTC
213/2015 nos seguintes termos:
Da análise do Demonstrativo da Dívida Flutuante do município de
São Mateus verificou-se que não foram repassados, a quem de direito, os recursos retidos dos servidores públicos e terceiros, senão
vejamos:
Tabela 06 do RTC 213/2015: Demonstração das contas com recursos sem repasse a quem de direito Em R$1,00
Tabela.4
Fonte: Processo TC 3051/2014 - Prestação de Contas Anual/2013
Das contas mencionadas, destacaram-se a de INSS e IRRF. Este
último não foi recolhido ao município e o INSS foi retido dos servidores sem, contudo, serem recolhidos à autarquia federal – INSS.
Já as contas “Outros consignatários anteriores a 2005” e “Outros
depósitos Petrobras para instituições” carecem de maiores esclarecimentos e detalhamento quanto à sua composição.
Vale registrar que por ocasião da análise da Prestação de Contas
Anual referente ao exercício de 2012, constante do Processo TC
2966/2013, situação semelhante foi apurada pela 4ª Secretaria de
Controle Externo, sendo apresentadas as seguintes justificativas
pelo gestor responsável:
Vale esclarecer que algumas contas já se encontram devidamente
solucionadas, como por exemplo:
IRRF/Servidores – 13º Salário – Essa conta a partir do ano de 2014
passará a integrar o grupo de contas 218810104001 – IRRF SERVIDORES, sendo que o saldo inicial de R$ 1.070.491,70 foi devidamente reconhecido no exercício de 2014, não restando pendências
de anos anteriores. O saldo existe atualmente no Demonstrativo da
Dívida Flutuante – Anexo XVII refere-se a contribuições de outras
entidades gestoras que será devidamente reconhecida e apresentada no Balanço de 2014 em Nota Explicativa.
INSS – 13º SALÁRIO E INSS – RPPS 13º SALÁRIO – Essa conta a partir do ano de 2014 passará a integrar o grupo de contas
218810102004 – INSS 13º SALÁRIO, sendo que o saldo inicial de
2014 é R$ 233.344,96. Foi realizado parcelamento do INSS, e a
comissão irá analisar se o saldo de 2012 entrou no parcelamento, e
apresentará no Balanço de 2014 em Nota Explicativa.
O saldo existe atualmente no Demonstrativo da Dívida Flutuante –
Anexo XVII, esse será devidamente reconhecido e apresentado no
balanço de 2014 em Nota Explicativa.
INSS – Essa conta a partir de 2014 passará a integrar o grupo de
contas 218810102001 – INSS SERVIDOR. Foi realizado o parcelamento do INSS, e a comissão irá analisar se o saldo de 2012 entrou
no parcelamento em Nota Explicativa.
Após juntada de justificativas e documentos pelo responsável, a
unidade técnica concluiu pelo afastamento da irregularidades (Instrução Contábil Conclusiva ICC 9/2016 - fls. 938/967), nos seguintes termos:
I.1.2) DA ANÁLISE
Depreende-se da defesa apresentada que a Contabilidade Municipal
efetuou uma análise de todas as contas/saldos da Dívida Flutuante, tendo constatado que alguns valores em 31/12/2013 estavam
indevidamente registrados, levando-se em consideração o aspecto
da temporalidade, ou seja, se dívidas classificáveis contabilmente
como de curto ou de longo prazo.
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Relativamente às obrigações previdenciárias, verificou-se que foi
solicitado parecer jurídico quanto ao possível cancelamento na contabilidade de dívidas junto ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) anteriores a 28/02/2013, devido a parcelamento efetuado
através da lei municipal 12.810/2013, uma vez que, com tal parcelamento, a dívida passou de “flutuante” (curto prazo) para “fundada” (longo prazo).
Registrou-se acostado às fls. 843/847 dos autos o parecer jurídico
de lavra da Procuradoria Geral do Município, datado de 10/09/2015,
no qual esta menciona que no que tange a dívida em tela, esta deve
constar na contabilidade do Município apenas como “dívida fundada” e não como “dívida flutuante”.
Face ao opinamento favorável da Procuradoria Geral do Município, a
Contabilidade Municipal efetuou o cancelamento de R$ 658.969,70
(seiscentos e cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e nove
reais e setenta centavos) de consignações de “INSS Servidor” (conta 218810102001) e de R$ 233.344,96 (duzentos e trinta e três
mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos) de “INSS 13º Salário” (conta 218810102004), totalizando R$
892.314,66 (oitocentos e noventa e dois mil, trezentos e quatorze
reais e sessenta e seis centavos), em conformidade ao parcelamento realizado junto à Receita Federal e às normas contábeis vigentes,
conforme se observou às fls. 848, por meio da Nota de Lançamento
Contábil Manual nº 0000002/2015 de 10/09/2015.
Quanto às obrigações relativas ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) - Servidores, o defendente informou que foram recolhidos
R$ 279.842,35 (duzentos e setenta e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos), no mês de novembro
de 2015, sendo acostado aos autos Listagem de Pagamentos (fls.
851/852 dos autos) firmada pela Contadora Municipal.
Verificou-se que não foi informado se a diferença entre o saldo
contábil de 31/12/2013 (R$ 1.088.755,60) e o valor recolhido (R$
279.842,35), equivalente a R$ 808.913,25 (oitocentos e oito mil,
novecentos e treze reais e vinte e cinco centavos) foi contabilmente
considerada como Receita Tributária e se compôs ou não a Receita
Corrente Líquida - RCL para fins de apuração dos limites de que
trata a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale mencionar, também,
que não foi esclarecido se o montante que restou na conta Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) correspondeu em sua totalidade
a “receita do Município” ou a obrigações pendentes junto à Receita
Federal.
Todavia, restou esclarecida a composição da rubrica contábil e
confirmado o lançamento contábil referente ao recolhimento das
obrigações relativas ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
– Servidores.
No que tange à conta “Outros Depósitos-PETROBRÁS/Instituições”,
o defendente informou, através do ofício OF.PMSM/SMF/CMCG nº
115/2015 (fls. 857), que “a Prefeitura recebeu recursos de empresas para repassar para entidades conforme autorização do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente através da conta
bancária 5.693.684 – FUNDO M. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
e em 2012 com a criação do Fundo Municipal de Assistência Social,
passou para a conta 20.849.063 – FIA – FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE”. No mencionado ofício há menção de que no
momento de contabilização das despesas respectivas aos fundos,
alguns pagamentos foram debitados na conta “Outros depósitos
Petrobrás para instituições” e outros não, responsabilizando-se tais
fatos pela manutenção indevida de saldo na rubrica contábil.
Da mesma forma que em relação às obrigações previdenciárias, a
Contabilidade Municipal solicitou a emissão de parecer jurídico à
Procuradoria Geral do Município quanto ao possível cancelamento
de valores inscritos na rubrica contábil “Outros Depósitos-PETROBRÁS/Instituições”, no valor de R$ 525.658,63 (quinhentos e vinte
e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três
centavos).
[omissis]
Em que pese a Procuradoria Geral do Município não ter proferido
parecer conclusivo acerca do tema, dada a ausência de informações suficientes no processo administrativo analisado, a Contabilidade Municipal decidiu por anular (estornar) o saldo da conta
218810499001 – Outros Depósitos – Petrobrás/Instituições, baseando-se no disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o qual
estabelece a prescrição quinquenal de todo e qualquer direito ou
ação contra as fazendas Federal, Estadual ou Municipal.
A anulação correspondeu ao montante de R$ 525.658,63 (quinhentos e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e
sessenta e três centavos), conforme apresentando às fls. 902 dos
presentes autos, por meio da Nota de Lançamento Contábil Manual
nº0000004/2015, datada de 04/12/2015, estando, portanto, em
consonância com as práticas contábeis adotadas no Setor Público.
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Similarmente às situações acima relatadas, a Contabilidade Municipal solicitou, também, a emissão de parecer jurídico à Procuradoria Geral do Município quanto ao possível cancelamento de valores
inscritos na rubrica contábil “Outros Consignatários anteriores a
2005”, no valor de R$ 205.894,96 (duzentos e cinco mil, oitocentos
e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos).
[omissis]
Em que pese a Procuradoria Geral do Município não ter proferido
parecer conclusivo acerca do tema, dada a ausência de informações suficientes no processo administrativo analisado, a Contabilidade Municipal decidiu por anular (estornar) o saldo da conta 218810199067 – OUTROS CONSIGNATÁRIOS ANTERIORES A
2005, baseando-se no disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32,
o qual estabelece a prescrição quinquenal de todo e qualquer direito
ou ação contra as fazendas Federal, Estadual ou Municipal.
A anulação correspondeu ao montante de R$ 203.434,35 (duzentos
e três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos), conforme apresentando às fls. 931 dos presentes autos, por
meio da Nota de Lançamento Contábil Manual nº0000005/2015,
datada de 02/12/2015, em consonância com as práticas contábeis
adotadas no Setor Público.
Em que pese a ausência de esclarecimentos quanto a algumas rubricas contábeis mencionadas no RTC 213/2015 (de menor relevância percentual em relação ao total da Dívida Flutuante), constatou-se face aos documentos e informações apresentados pelo
defendente, que a Contabilidade Municipal adotou medidas saneadoras, representadas pela retificação de lançamentos contábeis
e pagamento de obrigações, no sentido de que os demonstrativos
contábeis pudessem evidenciar o real montante da Divida Flutuante
do Município de São Mateus.
Diante de todo o exposto, sugere-se o afastamento do indicativo
de irregularidade apontado no item 3.1.1.1 do RTC 213/2015,
contudo, cabe a recomendação à Administração Pública de São
Mateus de que proporcione o incremento de medidas para controle
de sua Dívida Flutuante, de modo que seja evitada a manutenção
de recursos financeiros descontados de terceiros sem o devido repasse/recolhimento a quem de direito, sob pena de caracterização
de enriquecimento sem causa do Ente Municipal e apropriação indébita de recursos.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas discorda do entendimento de que o mero cancelamento dos saldos das contas “INSS
Servidor” e “INSS 13 Salário”, em razão do recolhimento de valores
ao INSS por parcelamento, sanearia a irregularidade.
De fato, a partir da análise dos argumentos contidos na Instrução
Contábil Conclusiva ICC 09/2016, verifica-se que o opinamento técnico se restringe às formalidades do lançamento contábil:
Relativamente às obrigações previdenciárias, verificou-se que foi
solicitado parecer jurídico quanto ao possível cancelamento na contabilidade de dívidas junto ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) anteriores a 28/02/2013, devido a parcelamento efetuado
através da lei municipal 12.810/2013, uma vez que, com tal parcelamento, a dívida passou de “flutuante” (curto prazo) para “fundada” (longo prazo).
Registrou-se acostado às fls. 843/847 dos autos o parecer jurídico
de lavra da Procuradoria Geral do Município, datado de 10/09/2015,
no qual esta menciona que no que tange a dívida em tela, esta deve
constar na contabilidade do Município apenas como “dívida fundada” e não como “dívida flutuante”.
Não foi objeto de análise pela unidade técnica o fato do Executivo Municipal não recolher tempestivamente os valores relativos às
contribuições previdenciárias retidas de seus servidores e terceiros.
Como bem ressalta o Ministério Público de Contas, não houve, por
parte da defesa, a juntada de documentação que pudesse levar ao
afastamento da irregularidade, tendo em vista que o responsável
não trouxe aos autos qualquer comprovante de que houve recolhimento tempestivo de todas as contribuições referentes ao exercício
de 2013.
Não se pode olvidar, ainda, o fato de que a Administração reiteradamente deixou de repassar os valores recolhidos de servidores e
terceiros. Conforme documentação anexada aos autos pelo próprio
responsável (fl. 824), a Prefeitura Municipal de São Mateus já havia
feito um acordo de parcelamento de débitos previdenciários existentes no exercício de 2009.
No entanto, no exercício sob análise - 2013 - a Prefeitura sofreu
uma auditoria por parte da Receita Federal, na qual foram verificados débitos que precisaram ser novamente parcelados. Tal fato
demonstra que, nem mesmo compelido por um acordo de parcelamento do débito junto à autarquia federal, o gestor tomou as medidas necessárias para dar cumprimento à lei e regularmente efetuar
o repasse das contribuições recolhidas de servidores e terceiros.
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Isto posto, ratifico integralmente o posicionamento do douto
Órgão Ministerial, tomando como razão de decidir a fundamentação exarada no Parecer PPJC 461/2016 (fls. 973/976),
abaixo transcrito:
Ocorre que o cancelamento dos saldos nas contas “INSS Servidor”
(conta 218810102001) e “INSS 13º Salário” (conta 218810102004),
em razão do recolhimento dos valores ao INSS por parcelamento,
não significa que inexista irregularidade. Senão vejamos.
Às fls. 838/842, o responsável, Sr. Amadeu Boroto – Prefeito –,
relacionou os parcelamentos de dívidas com o INSS, comprovando-se que não houve recolhimento tempestivo de valores retidos
referentes a contribuições previdenciárias relativas, inclusive, ao
exercício de 2013.
Nesse sentido, o ofício da Coordenadora Municipal da Contadoria
Geral daquele Município, à fl. 824, em que consta a seguinte informação:
Para regularização junto à Previdência, a Prefeitura em 2009 fez
um parcelamento dos débitos existentes. Em 2013 a Prefeitura
sofreu uma auditoria por parte da Receita Federal, onde os
débitos encontrados foram novamente parcelados em 2013
através da Lei 12.810/2013.
Ora, se em 2009 a Prefeitura fez o parcelamento dos débitos existentes, o parcelamento realizado em 2013 só pode se referir aos
exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
Outrossim, se o parcelamento foi requerido à Secretaria da Receita
Federal do Brasil tão somente em 13 de junho de 2013 (fl. 825),
inclui valores retidos referentes a contribuições previdenciárias relativas aos meses de janeiro a maio de 2013.
Destaca-se, ademais, que o responsável não trouxe aos autos qualquer comprovante de que houve recolhimento tempestivo de todas
as contribuições previdenciárias referentes ao exercício de 2013.
Nos autos do processo TC 2966/2013, que trata da Prestação de
Contas do exercício de 2012, o corpo técnico, na ITC 2704/2015,
concluiu que “o gestor se ateve a afirmar que a ausência de recolhimento a quem de direito de recursos retidos de servidores e outros
não mais existem no exercício financeiro de 2014”, atestando-se,
destarte, que no exercício de 2013 existiram recolhimentos intempestivos.
Naqueles autos, o Plenário dessa Corte de Contas manteve a irregularidade “Ausência de recolhimento de valores retidos de servidores, indicando apropriação indevida de recursos financeiros (ITEM
5.6 da ICC)”, consoante Parecer Prévio TC-064/2015, in verbis:
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MATEUS - EXERCÍCIO DE 2012 – 1) MANUTENÇÃO
PARCIAL DAS IRREGULARIDADES – 2) PARECER PRÉVIO
PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA - 3) DETERMINAÇÕES –
4) ARQUIVAR.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2966/2013,
RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco
de agosto de dois mil e quinze, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Manter as seguintes irregularidades:
1.1. Ausência de recolhimento de valores retidos de servidores, indicando apropriação indevida de recursos financeiros
(ITEM 5.6 da ICC);
[...]
2. Recomendar à Câmara Municipal de São Mateus a aprovação
com ressalvas das contas do Município de São Mateus, referentes
ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Amadeu Boroto, com fundamento no art. 80, inciso II, da Lei Complementar nº
621/2012; [...]
Ora, quando não há pagamento ou recolhimento tempestivo à previdência social, o responsável fomenta a ocorrência de autênticos
“rombos” nas contas do INSS, incitando um nítido prejuízo para
a administração pública como um todo. Afinal, o sistema previdenciário fundamenta-se no princípio do equilíbrio financeiro
e atuarial – insculpido no caput do art. 201 da Constituição
Federal –, que reflete a existência de reservas monetárias ou de
investimentos, numerário ou aplicações suficientes para o adimplemento dos compromissos atuais e futuros previstos.
Assim, o gestor causa no administrador público do regime previdenciário uma falsa percepção da realidade para a elaboração das
medidas necessárias à correção de desvios do sistema, o que pode
causar prejuízos financeiros.
Nos termos do princípio fundamental de contabilidade denominado
“princípio da competência”, “as receitas e as despesas devem ser
incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem,
sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independen-
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temente de recebimento ou pagamento” (artigo 9º da Resolução
CFC nº 750/1993).
Depreende-se que o “princípio da competência” não está relacionado com pagamentos, mas com o reconhecimento das despesas
incorridas em determinado período, razão pela qual o não recolhimento das contribuições devidas no momento adequado, ou seja,
de forma intempestiva, é irregular.
Portanto, conquanto a posteriori o gestor recolha as contribuições
por intermédio de parcelamento junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, o que permite o cancelamento dos saldos nas contas
“INSS Servidor” e “INSS 13º Salário” – como ocorrido no caso em
exame – tal hipótese de maneira alguma elide ou atenua a conduta
de não recolher contribuições do INSS retidas dos servidores e de
terceiros. Muito pelo contrário: uma vez realizado o parcelamento
do débito, comprova-se que o responsável não recolheu as contribuições previdenciárias devidas ao INSS, atestando-se a conduta
irregular.
Frise-se: a hipótese de parcelamento não é irregular, mas sim o não
recolhimento das contribuições devidas no momento adequado.
Ademais, o atraso no recolhimento das parcelas devidas tem
repercussão para o município em despesas indevidas e desnecessárias com juros e multas, o que representa prejuízo
ao erário municipal.
Aliás, recentemente, o Ministério Público de Contas, nos autos do
processo TC 6602/2015, representou pela condenação ao ressarcimento do dano causado ao erário, no valor de R$ 4.713.921,06
(quatro milhões, setecentos e treze mil, novecentos e vinte e um reais e seis centavos), em razão da incidência de juros, correção
monetária e multa sobre os valores indevidamente compensados, conforme Auto de Infração n. 15586.720.388/201244, lavrado pela Receita Federal do Brasil, em razão das compensações tributárias indevidas de contribuições previdenciárias realizadas por intermédio dos serviços prestados pelo Instituto de Gestão
Pública – URBIS, procedidas em virtude do Contrato 174/2010,
celebrado pelo Município de Guaçuí.
Nessa linha, o Tribunal de Contas Catarinense, no processo nº
02/03501551, Acórdão n. 1765/08, julgou irregulares as contas de
gestão de Prefeito, além de imputar débito, nos termos adiante
reproduzidos:
6.1. JULGAR IRREGULARES, COM IMPUTAÇÃO DE DÉBITO, (…) E
CONDENAR OS RESPONSÁVEIS A SEGUIR DISCRIMINADOS AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE SUA RESPONSABILIDADE, fixando-lhe
o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Acórdão
no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas, para comprovar,
perante este Tribunal, O RECOLHIMENTO DO VALOR DO DÉBITO
AOS COFRES DO MUNICÍPIO, ATUALIZADO MONETARIAMENTE E
ACRESCIDO DOS JUROS LEGAIS (…) calculados a partir da data da
ocorrência do fato gerador do débito (…).
6.1.2. De responsabilidade do Sr. EDGAR SCHNEIDER, ex-Prefeito
Municipal de Meleiro, CPF nº 029.201.079-68 m as seguintes quantias:
6.1.2.1. R$25.483,76 (VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE A
DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DECORRENTES DE ATRASO NO REPASSE DE VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA, em descumprimento ao previsto no art.
4º e no § 1º do art. 12 da Lei (federal) n. 4.320/64 (item III-B.1.1
do Relatório DMU)
Isto posto, o Ministério Público de Contas, pugna, consoante
art. 84, inciso III, “d” e “e”, da LC 621/2012, seja julgada irregular
a presente prestação de contas, sob responsabilidade de Amadeu
Boroto, Prefeito Municipal de São Mateus, em razão da manutenção
da irregularidade “Ausência de recolhimento de valores retidos de servidores e terceiros, indicando apropriação indevida de recursos financeiros (item 3.1.1.1 do RTC 213/2015)”,
sem prejuízo da aplicação de multa, prevista no art. 135, inciso II,
da LC 621/2012.
Requer, outrossim, sejam formados autos apartados, nos termos dos art. 38, parágrafo único, e art. 281 do RITCEES, mediante
a juntada de cópias do RTC, ITI, ICC, ITC e do Acórdão, para quantificação do dano causado ao erário, mediante tomada de contas
especial, referente ao item 3.1.1.1 do RTC 213/2015.
Por derradeiro, propugna que essa Corte de Contas DETERMINE
à atual administração que recolha tempestivamente os valores relativos a contribuições previdenciárias retidas de seus servidores e
terceiros.
Na análise da irregularidade em tela, não se pode olvidar que o
gestor não buscou espontaneamente corrigir seu erro, mas foi compelido pela Receita Federal ao pagamento do débito, acrescido de
juros e multa, os quais constituem despesa indevida que represen-
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ta dano ao erário.
Reitero que a ausência de repasse detectada no exercício de 2013
é agravada pelo fato de que já havia um acordo prévio de parcelamento que não foi honrado pela Administração sob análise.
Destaco, ao final, que o parcelamento posterior não saneia a ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias retidas pela
Administração. Cito, abaixo, precedentes no sentido de que a confissão e o posterior parcelamento fiscal do débito não têm o condão
de, por si só, descaracterizar o ilícito civil invocado:
AC Nº 542814 – PB (2009.82.01.003609-0) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL APELADO: ADEMAR PAULINO DE LIMA ADV/
PROC: THELIO QUEIROZ FARIAS E OUTROS ORIGEM: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA – PB RELATOR: DES. FEDERAL LUIZ ALBERTO
GURGEL DE FARIA
EMENTA ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. OMISSÃO NO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXISTÊNCIA. 1.
Ação de improbidade ajuizada com o fito de imputar ao ex- prefeito
do Município de Areia/PB as sanções da Lei nº 8.429/92, por ato de
improbidade consistente na omissão de recolhimento aos cofres da
Previdência Social das contribuições descontadas de segurados, no
período de março a dezembro de 2004, no valor de R$ 847.164,58.
2. Sentença que julgou improcedente o pedido, considerando, entre
outras razões, o parcelamento da dívida aliado ao regular adimplemento das prestações.
3. Na qualidade de ordenador de despesas do Município,
o réu estava obrigado a providenciar o recolhimento das
contribuições, nos termos dos arts. 15, I, e 30, I, da Lei nº
8.212/91, sendo defeso buscar eximir-se de tal encargo imputando-o a seus subordinados. 4. Conduta omissiva que, além
de criminalizada no Estatuto Repressor como apropriação indébita
previdenciária (arts. 168- A), atenta contra os princípios que norteiam a Administração Pública, notadamente a legalidade e a moralidade administrativas. 5. Uma vez não apontado nenhum motivo
relevante para respaldar o fato ou justificar o emprego emergencial
daqueles recursos, situações em que a Jurisprudência tem afastado
a configuração da figura ímproba aqui imputada (REsp 246746/MG,
DJe 19/05/2010), resta delineada a conduta inserta no art. 11, IV,
da LIA, em sua modalidade dolosa, elemento subjetivo cuja presença advém da ausência daquelas excludentes. Precedentes deste
Regional. (g.n.)
6. A confissão e o posterior parcelamento fiscal do débito
não têm o condão de, por si só, descaracterizar o ilícito civil invocado, mormente quando tais providências foram efetuadas na atual gestão. 7. Perpetração de ofensa ao art. 11 da Lei nº
8.429/92, a acarretar a incidência das sanções previstas no art. 12,
III, do referido diploma legal, com a proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, por três anos, e pagamento de multa civil de R$ 25.000,00
(vinte mil reais). 8. Apelação parcialmente provida. (g.n.)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como
partes as acima identificadas, DECIDE a Terceira Turma do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, por maioria, dar parcial provimento à apelação, nos termos do Relatório, do Voto do Relator e das
Notas Taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o
presente julgado.
Recife, 13 de dezembro de 2012
LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA
Desembargador Federal Relator
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando integralmente o entendimento do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, VOTO:
3.1 Pela manutenção da seguinte irregularidade apontada no
Relatório Técnico Contábil RTC 213/2015:
Tabela 5
3.2 Por julgar IRREGULARES as contas do senhor Amadeu
Boroto, Prefeito Municipal de São Mateus no exercício de 2013,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, pelo cometimento da irregularidade presentificada no item 3.1.1 deste Voto;
3.3 Por aplicar MULTA individual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao senhor Amadeu Boroto, com amparo no artigo 135, inciso
II da Lei Complementar 621/2012;
3.4 Pela formação de autos apartados, nos termos dos art.
38, parágrafo único, e art. 281 do Regimento Interno, mediante a
juntada de cópias do RTC, ITI, ICC, ITC e do Acórdão, para quantificação do dano causado ao erário em razão das despesas indevi-
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das com juros e multas decorrentes do atraso no recolhimento das
parcelas do débito junto à Previdência Social, mediante Tomada de
Contas Especial;
3.5 Pela determinação à atual gestão da Prefeitura Municipal de
São Mateus para que recolha tempestivamente os valores relativos
a contribuições previdenciárias retidas de seus servidores e terceiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3051/2014,
ACORDAM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de São Mateus, sob a responsabilidade do senhor Amadeu
Boroto, referente ao exercício de 2013, com amparo no artigo 84,
inciso III, alíneas “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, pelo cometimento da irregularidade apontada no Relatório Técnico Contábil RTC 213/2015, qual seja, ausência de recolhimento de valores
retidos de servidores e terceiros, indicando apropriação indevida
de recursos financeiros (Base Normativa: artigos 35, 85, 92, 101 e
105 da Lei Federal nº. 4.320/1964; artigos 865 e 868, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) de 1999, alterado pelo inciso I,
alínea “d”, do artigo 70 da Lei 11.196/2005; artigos 37 e 158, inciso
I, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 30 da
Lei nº. 8.212/1991);
2. Aplicar multa individual no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) ao senhor Amadeu Boroto, com amparo no artigo 135, inciso
II da Lei Complementar 621/2012;
3. Formar autos apartados, nos termos dos art. 38, parágrafo
único, e art. 281 do Regimento Interno, mediante a juntada de
cópias do RTC, ITI, ICC, ITC e do Acórdão, para quantificação do
dano causado ao erário em razão das despesas indevidas com juros
e multas decorrentes do atraso no recolhimento das parcelas do
débito junto à Previdência Social, mediante Tomada de Contas
Especial;
4. Determinar à atual gestão da Prefeitura Municipal de São Mateus para que recolha tempestivamente os valores relativos a contribuições previdenciárias retidas de seus servidores e terceiros;
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel
Nader Borges e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o dr. Luciano Vieira, procurador-geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-943/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-393/2014
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
E OBRAS PÚBLICAS - SETOP
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RESPONSÁVEIS - FÁBIO NEY DAMASCENO E JOÃO VICTOR DE
FREITAS ESPÍNDULA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – EXTINÇÃO DO

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

Página 104
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de representação com pedido cautelar, formulada
pelo Ministério Público de Contas em face da Secretaria de Estado
de Transportes e Obras Públicas – SETOP, sob a responsabilidade do
Sr. Fábio Ney Damasceno – Secretário de Estado dos Transportes
e Obras Públicas e do Sr. João Victor de Freitas Espíndula – Presidente da CPL/OBRAS, questionando o edital de pré-qualificação
da Concorrência Pública nº 06/2013, cujo objeto é a realização de
obras e serviços de implantação da ligação entre Vitória e Cariacica
compreendendo a ponte (4ª), acesso a viaduto, com valor estimado
em R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais).
Em síntese, o Representante alega os seguintes indicativos de irregularidades:
Ausência de projeto básico;
Limitação ao número de consorciados como medida restritiva à
competitividade;
Comprovação de patrimônio líquido equivalente a 10% do valor estimado da contratação, o que seria ilegal;
Exigências editalícias que permitem identificar os interessados em
participar do certame;
Presença de critérios desnecessários, arbitrários e desarrazoados
fixados para a qualificação técnica dos potenciais interessados.
Requereu por fim, o acolhimento de Representação, bem como a
suspensão liminar do edital de pré-qualificação para a Concorrência
Pública nº 006/2013 e a adoção de medidas corretivas pertinentes
visando ao saneamento do procedimento licitatório em referência.
Por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM 96/2014,
fls. 78/79, diante da verificação da ausência de dano irreparável
na concessão de prazo, para o fornecimento de subsídios preliminares por parte da Administração Estadual, tendo em vista o aviso
de prorrogação publicado no DIO-ES em 31 de janeiro de 2014,
determinei, no prazo de 05 a notificação dos senhores Fábio Ney
Damasceno e João Victor de Freitas Espíndula, para prestarem
informações que julgarem pertinentes acerca do teor da representação, devendo ainda, remeterem cópia integral do procedimento
administrativo licitatório, a fim de melhor apreciar o pedido de medida cautelar.
Devidamente notificados dos Termos de Notificação Nº 0121/2014
e TC Nº 122/2014, os responsáveis compareceram aos autos trazendo justificativas e farta documentação, fls. 87/524.
Encaminhados os autos a Secretaria Geral de Controle Externo,
para a instrução preliminar do feito, nos termos do §2º do artigo
307 do Regimento Interno desta Casa, foi elaborada a Manifestação Técnica Preliminar MTP 86/2014, fls. 527/528, onde o
Núcleo de Cautelares sugeriu a remessa dos autos ao Núcleo de
Engenharia e Obras Públicas – NEO, para que elaborasse Manifestação Técnica Preliminar, contendo a análise sobre o cumprimento
dos requisitos de concessão da medida cautelar.
O Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO, por meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP 92/2014, fls. 529/538, manifestou-se no seguinte sentido:
“Conforme exposto nas análises das duas questões presentes no
item 2.5 da Representação, entendemos serem procedentes os
questionamentos apresentados pelo Representante e que, as informações prestadas pelos Representantes não contêm elementos
suficientes para afastar de pronto as irregularidades apontadas.
Vemos que, há necessidade de que se apresentem elementos técnicos objetivos (projetos e orçamento), a confirmar os quantitativos
fixados, estudo técnico específico, a justificar a restrição do número
de contratos, bem como eventual aglutinação de serviços de natureza divisível, para habilitação dos licitantes.”
Novamente o Núcleo de Cautelares, por meio da Manifestação
Técnica MTP 94/2014, fls. 539/551, sugeriu, em síntese, o conhecimento e prosseguimento da representação, bem como a
concessão da medida cautelar, determinando à autoridade competente a suspensão do procedimento licitatório de pré-qualificação
da Concorrência Pública nº 06/2013. Por fim, sugeriu a notificação
dos responsáveis para cumprirem a decisão no prazo assinalado e
publicarem extrato na impressa oficial quanto ao teor da decisão e
comunicarem as providências adotadas ao Tribunal.
Analisando os autos e toda documentação encaminhada pelos representados, na sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2014,
proferi voto pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada, com
determinação aos responsáveis e que os autos prossigam sob a
instrução do rito ordinário.
Retornaram os autos a área técnica, que por meio de nova Mani-
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festação Técnica Preliminar Nº MTP 286/2014, fls. 587/613 e
apêndice fls. 614/621, a 1ª Secretaria de Controle Externo, sugeriu
a procedência da presente representação, com determinação à autoridade competente para que proceda a anulação do procedimento
licitatório de Concorrência Pública nº 06/2013, na fase em que se
encontrar, dentre outras tantas determinações, em caso de publicação de novo edital relacionado ao mesmo objeto. Assim, tendo
em vista os indicativos de irregularidades indicados na Manifestação Técnica Preliminar MTP – 286/2014, e em respeito aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a 1ª
Secretaria de Controle Externo, por meio da Instrução Técnica
Inicial ITI 483/2014, fls. 623/625, sugeriu a citação dos Senhores Fábio Ney Damasceno e João Victor de Freitas e a notificação
do Sr. Fábio Ney Damasceno, para que a SETOP publique o ato
de anulação do procedimento licitatório de Concorrência Pública nº
06/2013, dentre outras determinações.
Ato contínuo, na sessão ordinária do dia 10 de junho de 2014, votei
pela citação dos Srs. Fábio Ney Damasceno e João Victor de
Freitas Espíndula, e com relação à sugestão da área técnica no
sentido de notificação determinando a anulação do procedimento
de pré-qualificação, em homenagem ao princípio do contraditório
e da ampla defesa, deixei para apreciá-las em momento oportuno
após a apresentação das respostas dos representados.
Devidamente citados, os representados apresentaram justificativas
e documentação, fls. 638/655. Mais uma vez, encaminhei os autos
a Secretaria Geral de Controle Externo, para instrução. O Núcleo
de Engenharia e Obras Públicas – NEO, por meio da Instrução de
Engenharia Conclusiva IEC 4/2015, fls. 665/711, se manifestou
pela anulação do procedimento de pré-qualificação para a Concorrência Pública nº 06/2013, bem como dos atos subsequentes que
dele derivaram, em razão das irregularidades relatadas com determinações.
Ato contínuo, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, por meio da Instrução Técnica Conclusiva ITC
2098/2015, fls. 712/746, em consonância com o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO, apresentou opinamento conclusivo,
nos seguintes termos:
“3 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
3.1. Levando em conta as análises procedidas e as motivações adotadas, opina-se pela PROCEDÊNCIA dos fatos narrados na presente Representação, com amparo no artigo 95, inciso II c/c art. 99,
§2º, da LC 621/2012, diante da constatação das seguintes irregularidades:
3.1.1. Ausência de elementos técnicos mínimos para préqualificação
Base legal: Artigos 7º, §2º c/c 6º, inciso IX e 114, §2º da Lei
8.666/93.
3.1.2. Quantitativos executados
Base legal: Artigos 30, § 2º da Lei 8.666/93.
3.1.3. Número de contratos
Base legal: Artigo 30, § 5º da Lei 8.666/93.
3.1.4. Ausência de parcelamento
Base legal: Artigo 23, § 1º e Princípios da competitividade, da isonomia e da obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração insculpidos no art. 3º, caput e § 1º, inciso I da Lei 8.666/93
3.1.5. A. Limitação do número máximo de empresas Consorciadas
Base legal: Artigo 33 da Lei 8.666/93.
3.2 Posto isso e diante do preceituado no art. 79, inciso III, da Res.
TC 182/02, conclui-se opinando por:
3.2.1 Rejeitar totalmente as razões de justificativas apresentadas
pelos senhores Fábio Ney Damasceno – Secretário de Estado – e
João Victor De Freitas Espíndula – Presidente da CPL –, em razão
das irregularidades dispostas na IEC 04/2015, dispostas no item
3.1.1 a 3.1.4 e na irregularidade disposta no item 3.1.5 desta Instrução Técnica Conclusiva.
3.2.2 Aplicar multa individual aos senhores Fábio Ney Damasceno
– Secretário de Estado – e João Victor De Freitas Espíndula – Presidente da CPL – com amparo no artigo 135, II, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012;
3.3 Em consulta ao sitio eletrônico da SETOP verificou-se que o
procedimento licitatório ora em análise encontra-se suspenso. Assim, em face das irregularidades acima descritas, sugere-se, na
forma do disposto no art. 57, inciso III, da Lei Complementar nº
621/2012, ao Plenário/Câmara desta E. Corte de Contas, que determine ao Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas
e ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL/OBRAS
a republicação do Edital de Pré-Qualificação para a Concorrência
Pública nº 006/2013, escoimado das irregularidades apontadas nos
itens 3.1.1 a 3.1.5 desta ITC e, que envie cópia do edital e de seus
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anexos a este Tribunal imediatamente após a sua publicação, tendo
em vista a relevância das obras a serem licitadas.
3.4. Determinar, com fundamento no art. 1º, inc. XVI c/c art. 57,
inc. III, ambos da Lei Complementar nº 621/2012, ao atual Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas que:
3.4.1 não inicie procedimento de pré-qualificação sem dispor de
elementos suficientes para definir o objeto em seus aspectos qualitativos e quantitativos;
3.4.2. não exija, para fins de qualificação técnica, que os licitantes
comprovem a execução de itens que não sejam, simultaneamente,
de maior relevância técnica e valor significativo do objeto da licitação;
3.4.3. não estipule número de atestados técnicos a serem apresentados para comprovação de qualificação técnica;
3.4.4.proceda a divisão do objeto em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viáveis, com vistas ao
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à
ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala.
3.3. Finalmente, seja dada ciência ao Representante quanto ao
Acórdão a ser proferido, conforme preconiza o §3º, do artigo 91, da
Resolução TC 182/2002 (Regimento Interno do TCEES).”
O Ministério Público de Contas, por meio de parecer da lavra do
Procurador de Contas, Doutor Luciano Vieira, acompanhando a área
técnica, manifestou-se pela procedência da representação, com
a consectária aplicação de penalidade pecuniária aos responsáveis,
determinando ao Secretário de Estado a anulação do certame ou, alternativamente, a republicação do edital, escoimado dos
vícios apontados nestes autos, bem como para que sejam expedidas recomendações.
Posteriormente, o Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas, Senhor Paulo Ruy Valim Carnelli, encaminhou documentação
a esta Corte de Contas, informando que o procedimento licitatório
em questão foi definitivamente cancelado em 27 de janeiro do corrente, conforme consta no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, considerando que o desenvolvimento do projeto não havia chegado ainda à fase de quantificação dos serviços necessários para a
obra e que o contrato de elaboração do projeto foi paralisado ainda
na gestão anterior.
Em face da comunicação de suspensão do procedimento licitatório
de Concorrência Pública nº 06/2013, encaminhamos os autos para
a equipe técnica para manifestação.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas, por meio de
nova Instrução Técnica Conclusiva nº 1027/2016-9, manifestou-se, nos seguintes termos:
3. CONCLUSÃO:
Assim sendo, diante do preceituado no artigo 307, §6º e 330, incisos III e IV, do RITCEES, c/c art. 485, inciso VI e §3º, do Novo
Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, aplicável subsidiariamente
à espécie, conforme art. 70 da LC 621/2012, conclui-se opinando
que o processo em tela deve ser extinto sem solução de mérito,
por ausência de interesse-necessidade, com o consequente arquivamento dos autos.
Sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao representante do teor da decisão final a ser proferida, conforme mandamento do §7º, do art.
307, da Resolução TC 261/13.
Devolvidos os autos ao Ministério Público de Contas, o Procurador Geral, Doutor Luciano Vieira, entendendo que a melhor técnica
processual indica que deve reconhecer a procedência da representação, com a incidência de medidas cabíveis, na forma do art. 95,
inciso II, da LC n. 621/2012, sendo adequada e suficiente, no caso
vertente, a expedição de determinações ao jurisdicionado, sem
aplicação de qualquer penalidade, opinou, nos seguintes termos:
“Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja julgada procedente representação, na forma dos arts. 94
c/c 99, § 2° e 95, inciso II, da LC n. 621/2012;
2 – nos termos do art. 57, inciso III, da LC n. 621/2012, sejam
expedidas as determinações sugeridas pelo NEC à fl. 745 (item
3.4), bem como para que se abstenha de estabelecer condições
não previstas no art. 33 da Lei n. 8.666/93 ao admitir na licitação a
participação de empresas em consórcio, monitorando-as na forma
do art. 194 e segs. do RITCEES.
Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n. 8.625/1993,
bem como no parágrafo único do art. 53 da LC n. 621/2012, reserva-se o direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento.”
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Tratam os presentes autos de representação com pedido cautelar,
formulada pelo Ministério Público de Contas em face da Secretaria
de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP, sob a res-
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ponsabilidade do Sr. Fábio Ney Damasceno – Secretário de Estado
dos Transportes e Obras Públicas e do Sr. João Victor de Freitas
Espíndula – Presidente da CPL/OBRAS, questionando o edital de
pré-qualificação da Concorrência Pública nº 006/2013, cujo objeto
é a realização de obras e serviços de implantação da ligação entre
Vitória e Cariacica compreendendo a ponte (4ª), acesso a viaduto,
com valor estimado em R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de
reais).
Constatada o cancelamento do procedimento licitatório referente
ao Edital de Concorrência Pública nº 006/2013 (DIO-ES) antes da
concessão de medida cautelar, o processo foi novamente encaminhado à Área Técnica e em seguida ao Ministério Público de Contas para manifestação, verificando-se a ocorrência de divergência
quanto aos fundamentos jurídicos utilizados para a conclusão dos
presentes autos.
A área técnica opina pela extinção dos processos sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, aplicando-se subsidiariamente o art. 485, VI e §3º do Novo Código de
Processo Civil – Lei 13.105/15, com o consequente arquivamento
dos autos. Por sua vez, o Ministério Público de Contas, diante da
constatação de cancelamento do procedimento antes da concessão
da medida cautelar, pugna pela procedência da presente representação, na forma dos artigos 94 c/c 99, §2º e 95, inciso II da LC
621/2012, bem como pela expedição de determinações sugeridas
pelo NEC.
De fato, em casos como o presente, em que a revogação ou anulação do certame ocorre antes da concessão da medida cautelar, o
Plenário desta Corte de Contas tem firmado o seu entendimento,
pela extinção dos autos, sem análise de mérito por perda do objeto
impugnado, em observância ao §6º do artigo 307 do RITCEES:
§6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado quando, determinada a prestação de informações e antes da concessão da
medida cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades
apontadas pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.
Diante do exposto, acompanhando integralmente a área técnica e divergindo do posicionamento do Ministério Público de
Contas, VOTO pela EXTINÇÃO dos presentes autos SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com o seu consequente ARQUIVAMENTO, nos termos do artigo 307, §6º, da Resolução TC 261/2013,
c/c 485, VI do Novo Código de Processo Civil, bem como seja dada
CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão tomada por este
Tribunal de Contas, nos termos do art. 307, §7º da resolução TC
261/2013.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-393/2014,
ACORDAM os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro
de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, extinguir o
presente processo sem resolução de mérito, dando-se ciência
ao Representante do teor da decisão tomada por este Tribunal de
Contas, nos termos do art. 307, §7º da resolução TC 261/2013, e
arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos termos do
artigo 307, § 6º, do Regimento Interno, c/c o art. 485, VI, do Novo
Código de Processo Civil, nos termos do voto do relator, conselheiro
José Antônio Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, José Antônio Almeida Pimentel, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a senhora conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, procuradorgeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
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ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-946/2016 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4091/2005
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA
RESPONSÁVEIS - THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO, JATHIR GOMES MOREIRA, JOSÉ EUGÊNIO VIEIRA E EDUARDO ANTÔNIO MANNATO GIMENES
ADVOGADOS - FERNANDO ALVES AMBROSIO (OAB/ES Nº 4508),
SANTOS FERREIRA DE SOUZA (OAB/ES Nº 3462) E VITOR RIZZO
MENECHINI (OAB/ES Nº 10918)
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA – 1) EXTINÇÃO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO – 2) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FRERIE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Tratam os autos de Auditoria Ordinária de Engenharia realizada na
Prefeitura Municipal de Cachoeiro do Itapemirim, referente ao exercício de 2004, que resultou no Relatório de Auditoria de Engenharia
nº 25/2005, o qual apontou possíveis irregularidades verificadas
em 11 (onze) Contratos:
Contrato nº34/04, de 20/02/2004 (objeto: Fabricação de CBUQ);
Contrato nº228/04, de 21/10/2004, (objeto: Fornecimento de
3.000 toneladas de CBUQ);
Contrato nº161/04, de 06/08/2004 (objeto: aluguel de máquinas
para obras de terraplenagem, pavimentação e drenagem);
Contrato nº162/04, de 06/08/2004 (objeto: aluguel de máquinas
para obras de terraplenagem e pavimentação);
Contrato nº39/04, de 26/02/2004 (objeto: obras de urbanização e
melhoria do meio ambiente, denominado “Nosso Bairro”);
Contrato nº41/04, de 09/03/2004 (objeto: construção de escola e
ginásio poliesportivo coberto no bairro Gilson Caroni);
Contrato nº70/04, de 09/03/2004 (objeto: construção de escola de
ensino fundamental e ginásio poliesportivo coberto no bairro Vila
Rica);
Contrato nº105/04, de 28/06/2004 (objeto: drenagem e muro de
contenção na Rua Valdecy Antônio Savignon);
Contrato nº108/04, de 01/07/2004 (objeto: pavimentação asfáltica
sobre base no bairro Nossa Senhora Aparecida);
Contrato nº114/04, de 07/07/2004 (objeto: construção de campo
de areia no Bairro Coronel Borges);
Contrato nº155/04, de 04/08/2004 (objeto: construção de quadra
poliesportiva na EEEF Fraternidade e Luz).
Em síntese, após diversas sugestões da área técnica e do E. Relator, foram os responsáveis citados por esta Egrégia Corte em três
ocasiões:
ITI 39/2005 (fls.562/578 e apêndices de fls. 579/587), acompanhada pelo Plenário através da Decisão Preliminar TC-0086/2006
(fls.595), determinando a notificação dos Responsáveis, bem com
a citação dos mesmos, conforme Termos de Notificação 338/2006
(THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO), 339/2006 (JATHIR GOMES
MOREIRA), e Termos de Citação 0091/2006 (THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO) e 092/2006 (JATHIR GOMES MOREIRA).
ITI Complementar nº 26/2006 (fls. 1323/1338), acompanhada pelo Plenário através da Decisão Preliminar TC-0910/2006 (fls.
1344), determinando a Citação dos responsáveis THEDORICO
DE ASSIS FERRAÇO e JATHIR GOMES MOREIRA para apresentarem justificativas quanto às irregularidades apontadas, tendo sido
expedidos os Termos de Citação 0625/2006 e 0626/2006 (fls.
1345/1346).
ITI 80/2008 (fls.1576/1595), em decorrência das irregularidades
apontadas no Relatório de Diligência Externa – RDE 01/2008 (fls.
1479/1500), na forma sugerida pela equipe técnica da 9ª Controladoria desta Corte de Contas (fls. 1444/1448 e de fls. 1449/1450) e
autorizada pelo Relator à época (fls. 1452), consubstanciada na Decisão Preliminar TC-0554/2008 (fls.1621), determinando a citação
dos responsáveis EDUARDO ANTÔNIO MANNATO GIMENES e JOSÉ
EUGÊNIO VIEIRA para apresentarem justificativas quanto às irregularidades apontadas, tendo sido expedidos os Termos de Citação
0312/2008 e 0313/2008 (fls. 1622/1623).
Após devidamente citados, os responsáveis apontados apresentaram suas justificativas de defesa, juntamente a documentação de
suporte, sobre as quais o NEO se manifestou às fls. 1871/1966,
através da Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 47/2013
e anexos (fls. 1871/1966), em que foram analisadas apenas as
irregularidades afetas à área de engenharia, conforme conclusão
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abaixo transcrita:
“4 – CONCLUSÃO:
Considerando a documentação do processo,
Considerando o disposto no Relatório de Auditoria Ordinária de Engenharia nº25/2005, as fl. 3 a 29,
Considerando o disposto na Instrução Técnica Inicial ITI nº 39/2005,
as fl. 562 a 578,
Considerando o disposto na Instrução Técnica Inicial ITI nº 26/2006
suplementar, as fl. 1323 a 1338,
Considerando o disposto na Instrução Técnica Inicial ITI nº 80/2008,
as fl. 1576 a 1593,
Considerando as justificativas apresentadas pelos Defendentes Srs.
Theodorico de Assis Ferraço, ex- Prefeito Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, Jathir Gomes Moreira, ex- Prefeito Municipal de Cachoeiro do Itapemirim, Eduardo Antônio Mannato Gimenes, ex- Diretor
Geral do DEERTES) e José Eugênio Vieira, ex- Secretario de Estado
de Educação,
Considerando o exposto nesta Análise Conclusiva de Engenharia,
Entende-se INSUFICIENTES as argumentações de defesa
apresentada mantendo-se as IRREGULARIDES, dos seguintes atos, referidas aos contratos, relativas aos seguintes
responsáveis:
4.1- Em relação ao contrato nº34/ 2004:
De responsabilidade do Sr. Theodorico de Assis Ferraço, exPrefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim:
4.1.1- Pagamento indevido de 4320 toneladas de CBUQ, por
preço superior ao preço superior ao preço de mercado, e as tabelas
de referencia do DERTES e adotadas pelo TCEES, num total de
R$ 38.232,00 (Trinta e oito mil, duzentos e trinta e dois reais),
equivalente a 25.683,19 VRTEs, descumprindo o art. 62 c/c art. 63
da Lei Federal nº 4.320/64, e passível de ressarcimento, conforme
descrito e analisado no item 3.1.1, e consolidado nesta Instrução
de Engenharia Conclusiva.
4.1.2- Pagamento indevido de 4320 toneladas de CBUQ, que
não foi comprovada sua aplicação, considerando o custo das tabelas de referencia do DERTES e adotadas pelo TCEES, num total de
R$ 186.840,00 (Cento e oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta
reais), equivalente a 125.513,91 VRTEs, descumprindo o art. 62
c/c art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, e passível de ressarcimento,
conforme descrito e analisado no item 3.1.2, e consolidado nesta
Instrução de Engenharia Conclusiva.
Observa-se que a soma dos dois pagamentos indevidos, relativos a este contrato nº 34/ 2004, resulta em R$ 225.072,00
(Duzentos e vinte e cinco mil, e setenta e dois reais) equivalente
a 151.197,10 VRTEs.
4.2- Em relação ao contrato nº228/ 2004:
De responsabilidade do Sr. Theodorico de Assis Ferraço, exPrefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim:
4.2.1- Descumprimento da legislação quanto ao NÃO atendimento do artigo 40, inciso X, da Lei 8.666/93, por o edital de licitação não especificar o critério de aceitabilidade dos preços unitários
e global , conforme descrito e analisado no item 3.2.1, e consolidado nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
4.2.2- Pagamento indevido de 1.816,66 toneladas de CBUQ, por
preço superior ao preço superior ao preço de mercado, e as tabelas
de referencia do DERTES e adotadas pelo TCEES, num total de R$
43.817,74 (Quarenta e três mil, oitocentos e dezessete reais,
e setenta e quatro centavos), equivalente a 29.435,54 VRTEs, descumprindo o art. 62 c/c art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64,
e passível de ressarcimento, conforme descrito e analisado no item
3.2.2, e consolidado nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
4.2.3- Pagamento indevido de 1.816,66 toneladas de CBUQ, que
não foi comprovada sua aplicação, considerando o custo das tabelas
de referencia do DERTES e adotadas pelo TCEES, num total de
R$292.264,26 (Duzentos e noventa e dois mil, duzentos e
sessenta e quatro reais, e vinte e seis centavos), equivalente
a 196.334,99 VRTEs, descumprindo o art. 62 c/c art. 63 da Lei
Federal nº 4.320/64, e passível de ressarcimento, conforme descrito e analisado no item 3.2.3, e consolidado nesta Instrução de
Engenharia Conclusiva.
Observa-se que a soma dos dois pagamentos indevidos, relativos a este contrato, resulta em R$336.082,00 (Trezentos e trinta e seis mil, e oitenta e dois reais), equivalente a 225.770,52
VRTEs.
4.2.4- Descumprimento da legislação quanto ao artigo 62 da
Lei 4.320/64, por não constar nos autos as medições que comprovem a perfeita liquidação do material adquirido, conforme descrito
e analisado no item 3.2.4, e consolidado nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
4.3- Em relação aos contratos nº161/ 2004 e nº162/2004:
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De responsabilidade do Sr. Theodorico de Assis Ferraço, exPrefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim:
4.3.1- Descumprimento da legislação quanto ao NÃO atendimento do artigo 40, inciso X, da Lei 8.666/93, por o edital de licitação não especificar de maneira clara o critério de aceitabilidade dos
preços unitários e global , conforme descrito e analisado no item
3.3.1, e consolidado nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
De responsabilidade do Sr. Theodorico de Assis Ferraço, exPrefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, e do Sr. Jathir Gomes Moreira, ex- Prefeito Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim:
4.3.2- Pagamento indevido de R$549.212,00 (quinhentos
e quarenta e nove mil, duzentos e doze reais), equivalente a
368.945,32 VRTEs, à empresa Construtora Moraes Ltda, relativos
a contrato nº162/2004, de serviços de aluguel de máquinas, para
os quais não foram efetivamente comprovadas suas utilizações,
descumprindo o art. 62 c/c art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, e
passível de ressarcimento, conforme descrito e analisado no item
3.3.2, e consolidado nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
4.3.3- Pagamento indevido de R$361.422,20 (Trezentos e
sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e dois reais, e vinte centavos), equivalente a 242.793,36 VRTEs, à empresa Construtora Cardoso Ltda, relativos a contrato nº161/2004, de serviços
de aluguel de máquinas, para os quais não foram efetivamente
comprovadas suas utilizações, descumprindo o art. 62 c/c art. 63
da Lei Federal nº 4.320/64, e passível de ressarcimento, conforme
descrito e analisado no item 3.3.3, e consolidado nesta Instrução
de Engenharia Conclusiva.
Observa-se que a soma dos dois pagamentos indevidos,
relativos aos contratos nº161/2004 e 162/2004, totalizam
R$910.634,20 (Novecentos e dez mil, seiscentos e trinta e
quatro reais, e vinte centavos), equivalente a 611.738,68
VRTEs.
4.4- Em relação ao contrato nº39/2004:
De responsabilidade do Sr. Theodorico de Assis Ferraço, exPrefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim:
- Descumprimento da legislação quanto ao NÃO atendimento
do artigo 3º, § 1º , inciso I da Lei 8.666/93, por estabelecer critérios no edital, relativos a comprovação de capacidade técnica, em
descordo com a legislação e a jurisprudência, restringindo o caráter competitivo da licitação, conforme descrito e analisado no item
3.4.1, e consolidado nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
4.5- Em relação ao contrato nº041/2004:
De responsabilidade do Sr. Theodorico de Assis Ferraço, exPrefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, e do Sr. Jathir Gomes Moreira, ex- Prefeito Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim:
4.5.1- Pagamento indevido de R$264.016,69, (Duzentos e
sessenta e quatro mil, dezesseis reais e sessenta e nove
centavos), equivalente a 177.359,06 VRTEs, à empresa Samid
Construtora Ltda., relativos ao contrato nº41/2004, de serviços que
não tiveram sua execução comprovada, descumprindo o art. 62 c/c
art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, e passível de ressarcimento,
conforme descrito e analisado no item 3.5.1, e consolidado nesta
Instrução de Engenharia Conclusiva.
4.6- Em relação ao contrato nº70/ 2004:
De responsabilidade do Sr. Theodorico de Assis Ferraço, exPrefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, e do Sr. Jathir Gomes Moreira, ex- Prefeito Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim:
4.6.1- Pagamento indevido de R$160.042,09 (Cento e sessenta mil, quarenta e dois reais, e nove centavos), equivalente a 107.511,82 VRTEs, à empresa Millenium Construtora Ltda,
relativos a contrato nº70/2004, de serviços que não tiveram sua
execução comprovada, descumprindo o art. 62 c/c art. 63 da Lei
Federal nº 4.320/64, e passível de ressarcimento, conforme descrito e analisado no item 3.6.1, e consolidado nesta Instrução de
Engenharia Conclusiva.
4.6.2- Pagamento indevido de R$16.403,61 (Dezesseis mil,
quatrocentos e três reais, e sessenta e um centavos), equivalente a 11.019,49 VRTEs, à empresa Millenium Construtora Ltda,
relativos a contrato nº70/2004, de serviços que foram pagos em
quantitativos superiores aos executados, descumprindo o art. 62
c/c art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, e passível de ressarcimento,
conforme descrito e analisado no item 3.6.2, e consolidado nesta
Instrução de Engenharia Conclusiva.
Observa-se que a soma dos dois pagamentos indevidos, relativos ao contrato nº70/2004, totalizam R$176.445,70 (Cento e
setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais, e
setenta centavos), equivalente a 118.631,30 VRTEs.
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4.7- Em relação ao contrato nº105/2004, mantêm-se seguintes irregularidades:
De responsabilidade do Sr. Theodorico de Assis Ferraço, exPrefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim:
4.7.1- Descumprimento da legislação quanto ao NÃO cumprimento do artigo 7°, § 2°, incisos I e o artigo 40°, § 2° , inciso I,
ambos da Lei 8.666/93, por a obra ter sido licitada e executada sem
projeto básico completo, conforme descrito e analisado no item
3.7.1, e consolidado nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
4.7.2- Descumprimento da legislação quanto ao NÃO atendimento do artigo 40, inciso X, da Lei 8.666/93, por o edital de licitação não especificar o critério de aceitabilidade dos preços unitários,
conforme descrito e analisado no item 3.7.2, e consolidado nesta
Instrução de Engenharia Conclusiva.
4.7.3- Descumprimento da legislação quanto ao NÃO atendimento do artigo 48, §1°a da Lei 8.666193, por o edital de licitação
estabelecer cláusula sobre a proposta de preço, em desacordo com
especificado na legislação, conforme descrito e analisado no item
3.7.3, e consolidado nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
4.7.4- Descumprimento da legislação quanto ao NÃO atendimento do artigo 66, da Lei 8.666/93, por o contrato e a obra ter
sido executados em desacordo com o especificado no projeto básico
e especificações, visto os furos de drenagem previstos no projeto
não terem sido executados, conforme descrito e analisado no item
3.7.4, e consolidado nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
De responsabilidade do Sr. Theodorico de Assis Ferraço, exPrefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, e do Sr. Jathir Gomes Moreira, ex- Prefeito Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim:
4.7.6- Pagamento indevido de R$10.343,60 (Dez mil, trezentos e quarenta e três reais, e sessenta centavos), equivalente
a 6.948,54 VRTEs, à empresa Construtora Art Center Ltda., relativos a contrato nº105/2004, de serviços que foram pagos em
quantitativos superiores aos executados, descumprindo o art. 62
c/c art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, e passível de ressarcimento,
conforme descrito e analisado no item 3.7.6, e consolidado nesta
Instrução de Engenharia Conclusiva.
4.8- Em relação ao contrato nº108/ 2004:
De responsabilidade do Sr. Theodorico de Assis Ferraço, ex- Prefeito
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim:
4.8.1- Descumprimento da legislação quanto ao NÃO atendimento do artigo 40, inciso X, da Lei 8.666/93, por o edital de convite não especificar o critério de aceitabilidade dos preços unitários e
ainda estabelece limite inferior para preço total, conforme descrito
e analisado no item 3.8.1, e consolidado nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
4.8.2- Pagamento indevido de R$18.095,83 (Dezoito mil,
noventa e cinco reais, e oitenta e três centavos), equivalente a
12.156,27 VRTEs, à empresa Compactar Construções, Pavimentação e Terraplenagem Ltda., relativos a contrato nº108/2004, de
serviços que foram pagos em quantitativos superiores aos executados, e de serviços que foram com valores unitários superiores
aos preços de mercado e as tabelas de referência do TCEES, e demostrado em planilha às fl. 39, descumprindo o art. 62 c/c art. 63
da Lei Federal nº 4.320/64, e passível de ressarcimento, conforme
descrito e analisado no item 3.8.2, e consolidado nesta Instrução
de Engenharia Conclusiva.
4.9- Em relação ao contrato nº108/ 2004:
De responsabilidade do Sr. Theodorico de Assis Ferraço, exPrefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim:
4.9.1- Descumprimento da legislação quanto ao NÃO cumprimento do artigo 7°, § 2°, incisos I e o artigo 40°, § 2° , inciso 1,
ambos da Lei 8.666/93, por o projeto básico se apresentar incompleto, conforme descrito e analisado no item 3.9.1, e consolidado
nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
4.9.2- Descumprimento da legislação quanto ao NÃO atendimento do artigo 40, inciso X, da Lei 8.666/93, por o edital de convite não especificar o critério de aceitabilidade dos preços unitários,
conforme descrito e analisado no item 3.9.2, e consolidado nesta
Instrução de Engenharia Conclusiva.
De responsabilidade dos Srs. Theodorico de Assis Ferraço,
ex-Prefeito Municipal de Cachoeiro do Itapemirim, e do Sr.
Jathir Gomes Moreira, ex-Prefeito Municipal de Cachoeiro do
Itapemirim.
4.9.3- Pagamento indevido de R$ 7.118,46 (Sete mil, cento e dezoito reais, e quarenta e seis centavos), equivalente a
4.781,98 VRTEs, à empresa Construtora Caiçara Ltda., relativos a
contrato nº114/2004, de serviços que foram pagos em quantitativos superiores aos executados, e demostrado em planilha às fl......,
descumprindo o art. 62 c/c art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, e
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passível de ressarcimento, conforme descrito e analisado no item
3.9.3, e consolidado nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
4.9.4- Pagamento indevido de R$ 5.807,20 (Cinco mil, oitocentos e sete reais, e vinte centavos), à empresa Construtora
Caiçara Ltda., equivalente a 3.901,12 VRTEs, relativos a contrato
nº114/2004, de serviços com bitola inferior a definida em projeto,
e planilhas de contratação e de medição, e demostrado em planilha às fl......, descumprindo o art. 62 c/c art. 63 da Lei Federal nº
4.320/64, e passível de ressarcimento, conforme descrito e analisado no item 3.9.4 e consolidado nesta Instrução de Engenharia
Conclusiva.
Observa-se que a soma dos dois pagamentos indevidos, relativos ao contrato nº114/2004, totalizam R$12.925,66 (Doze mil,
novecentos e vinte e cinco reais, e sessenta e seis centavos),
equivalente a 8.683,10 UFIR.
4.10- Em relação ao contrato nº155/2004, mantêm-se seguintes irregularidades:
De responsabilidade do Sr. Theodorico de Assis Ferraço, exPrefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim:
4.10.1- Descumprimento da legislação quanto ao NÃO cumprimento do artigo 30 e 3º, § 1o , inciso I, ambos da Lei 8.666/93,
por o edital prever exigência de qualificação técnicas das empresas
licitantes, incompatíveis com a legislação, conforme descrito e analisado no item 3.10.1, e consolidado nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
4.10.2- Descumprimento da legislação quanto ao NÃO atendimento do artigo 40, inciso X, da Lei 8.666/93, por edital estabelece limites inferiores para os preços unitários e para o preço total,
em desconformidade com a Lei de Licitações, conforme descrito e
analisado no item 3.10.2, e consolidado nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
De responsabilidade do. Sr. Jathir Gomes Moreira, ex-Prefeito Municipal de Cachoeiro do Itapemirim, e solidariamente
do Sr. José Eugênio Vieira, ex- Secretario de Estado de Educação.
4.10.3- Pagamento indevido de R$4.867,45 (Quatro mil oitocentos e sessenta e sete reais, e quarenta e cinco centavos),
equivalente a 3.269,82 VRTEs, à empresa Construtora Cachoeiro
Vídeo e Construções Ltda., relativos ao contrato nº155/2004, de
serviços que foram pagos em quantitativos superiores aos executados, e demostrado no item 3.1 da planilha às fl.1932, descumprindo o art. 62 c/c art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, e passível
de ressarcimento, conforme descrito e analisado no item 3.10.3, e
consolidado nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
De responsabilidade do Sr. Jathir Gomes Moreira, ex-Prefeito Municipal de Cachoeiro do Itapemirim:
4.10.4- Pagamento indevido de R$20.860,66 (Vinte mil, oitocentos e sessenta e sete reais, e sessenta e seis centavos),
equivalente a 14.013,61 VRTEs, à empresa Construtora Cachoeiro Vídeo e Construções Ltda., relativos ao contrato nº155/2004, de
serviços que foram pagos em quantitativos superiores aos executados, e demostrado na planilha às fl. 1932, excetuando-se o item
3.1, descumprindo o art. 62 c/c art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64,
e passível de ressarcimento, conforme descrito e analisado no item
3.10.3, e consolidado nesta Instrução de Engenharia Conclusiva.
Observa-se que a soma dos dois pagamentos indevidos, relativos ao contrato nº155/2004, totalizam R$25.728,11 (Vinte e
cinco mil, setecentos e vinte e oito reais, e onze centavos)
equivalente a17.283,43 VRTEs.
Concluindo, considerando que o Defendente Sr. Eduardo Antônio Mannato Gimenes, ex- Diretor Geral do DEERTES) foi citado
por irregularidades de alguns dos contatos auditados, mas todos
referidos aos Convênios nº018/2004 e nº003/2004, firmados entre o DERTES e a Prefeitura Municipal de Cachoeiro do Itapemirim, considerando que Sr. Eduardo Antônio Mannato Gimenes ter
demonstrado tomar às providencias saneadoras quanto ao convênio nº018/2004, e argumenta que também tomou as providências
quanto ao convênio nº003/2004, e considerando o transcurso de
prazo, sugere-se, smj, que a analise de sua responsabilização seja
feita quando da analise das prestações de contas destes convênios
referidos, em tramitação nesta Corte de Contas.
Por fim, ressalta-se que esta analise se ateve somente aos aspectos referentes à Engenharia, cabendo ao NEC (Núcleo de Elaboração de Conclusivas), os demais pontos.
Apêndices:
Juntamos aos autos:
Folha 1960: Tabela com valores de Valores de Referência do Tesouro Estadual.
Folha 1961 a 1965: Transcrição da tabela que demonstra as diferenças de quantitativos e preços verificados no contrato nº41/2004.
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Folha 1966: Transcrição da tabela que demonstra as diferenças de
quantitativos e preços verificados no contrato nº108/2004.”
Na forma regimental, foram os autos encaminhados ao NEC, que
concluiu seus trabalhos com a elaboração da peça conclusiva - Instrução Técnica Conclusiva – ITC 23/2016 (fls. 1988/2049),
cujos termos finais reproduzo:
5. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
5.1. Com relação ao presente Processo TC 4091/2005, que trata
do Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 25/2005 e das ITIs
39/2005, 26/2006 e 80/2008, levando-se em conta as análises
procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto às irregularidades formais não passíveis de ressarcimento de danos ao
erário, em relação a seus respetivos responsáveis, conforme fundamentado no subitem 3.1 desta ITC, bem como pela manutenção
da irregularidade descrita no subitem 4.1, alíneas a, b, c, d, e, f,
g, h, j, k, l, m, n, desta ITC, conforme segue:
5.1.1. PAGAMENTO INDEVIDO (item 4.1, desta ITC)
Base legal: artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64
Responsáveis:
a) Referência: Subitens 1.1.1 da ITI 39/2005, 1.1.1 da ITI 80/2008
e 4.1, alínea a), desta ITC.
CONTRATO 34/04
Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito
Ressarcimento: R$ 38.232,00 ou 25.683,19 VRTE
b) Referência: Subitens 3.1 A) da ITI 26/2006, 1.1.2 da ITI 80/2008
e 4.1, alínea b), desta ITC.
CONTRATO 34/04
Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito
Ressarcimento: R$ 186.840,00 ou 125.513,91 VRTE
c) Referência: Subitens 1.2.3 da ITI 39/2005 e 1.2.3 da ITI 80/2008
e 4.1, alínea c), desta ITC
CONTRATO 228/04
Jathir Gomes Moreira – Ex-prefeito
Eduardo Antônio Mannato Gimenes – Ex-diretor Geral do DERTES
Ressarcimento: R$ 43.817,74 ou 29.435,54 VRTE
d) Referência: Subitens 3.2 A) da ITI 26/2006 e 1.2.4 da ITI
80/2008 e 4.1, alínea d), desta ITC.
CONTRATO 228/04
Jathir Gomes Moreira – Ex-prefeito
Eduardo Antônio Mannato Gimenes – Ex-diretor Geral do DERTES
Ressarcimento: R$ 292.264,26 ou 196.334,99 VRTE
e) Referência: Subitens 3.1 B) e 3.2 B) da ITI 26/2006 e 1.3.6 da
ITI 80/2008 e 4.1, alínea e), desta ITC.
CONTRATOS 161/04 e 162/04
Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito
Jathir Gomes Moreira – Ex-prefeito
Eduardo Antônio Mannato Gimenes – Ex-diretor Geral do DERTES
Ressarcimento: R$ 549.212,00 ou 368.945,32 VRTE relativos ao
Contrato 161/04
R$ 361.422,20 ou 242.793,36 VRTE relativos ao Contrato 162/04
f) Referência: Subitem 3.5 da ITI 39/2005 e 4.1, alínea f), desta
ITC.
CONTRATO 41/04
Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito
Jathir Gomes Moreira – Ex-prefeito
Ressarcimento: R$ 264.016,69 ou 177.359,06 VRTE
g) Referência: Subitens 3.1 C) e 3.2 C) da ITI 26/2006 e 4.1, alínea
g), desta ITC.
CONTRATO 70/04
Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito
Jathir Gomes Moreira – Ex-prefeito
Ressarcimento: R$ 160.042,09 ou 107.511,82 VRTE
h) Referência: Subitem 4.2 da ITI 39/2005 e 4.1, alínea h), desta
ITC.
CONTRATO 70/04
Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito
Jathir Gomes Moreira – Ex-prefeito
Ressarcimento: R$ 16.403,61 ou 11.019,49 VRTE
i) Referência: Subitem 5.6 da ITI 39/2005 e 4.1, alínea j), desta
ITC.
CONTRATO 105/04
Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito
Jathir Gomes Moreira – Ex-prefeito
Ressarcimento: R$ 10.343,60 ou 6.948,54 VRTE
j) Referência: Subitens 6.2 da ITI 39/2005 e 3.2 da ITI 80/2008 e
4.1, alínea k), desta ITC.
CONTRATO 108/04
Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito
Ressarcimento: R$ 18.095,83 ou 12.156,27 VRTE
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k) Referência: Subitem 7.3 da ITI 39/2005 e 4.1, alínea l), desta
ITC.
CONTRATO 114/04
Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito
Jathir Gomes Moreira – Ex-prefeito
Ressarcimento: R$ 7.118,46 ou 4.781,98 VRTE
l) Referência: Subitem 7.4 da ITI 39/2005 e 4.1, alínea m), desta
ITC.
CONTRATO 114/04
Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito
Jathir Gomes Moreira – Ex-prefeito
Ressarcimento: R$ 5.807,20 ou 3.901,12 VRTE
m) Referência: Subitens 8.8 da ITI 39/2005 e 4.8 da ITI 80/2008
e 4.1, alínea n), desta ITC.
CONTRATO 155
Jathir Gomes Moreira – Ex-prefeito
José Eugênio Vieira – Secretário de Estado de Educação
Ressarcimento: Jathir Gomes Moreira–R$ 25.728,11 ou 17.283,43
VRTE
José Eugênio Vieira–R$ 4.867,45 ou 3.269,82 VRTE
5.2. Por todo o exposto, sugere-se a conversão do processo em
Tomada de Contas Especial, na forma do artigo 201 da Resolução
261/2013, e, diante do preceituado no art. 319, parágrafo único,
inciso IV, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por:
5.2.1. Extinguir o processo, desde logo, por ausência de
justa causa, quanto às irregularidades formais não passíveis de
ressarcimento de danos ao erário, em relação a seus respectivos
responsáveis, mediante deliberação do Colegiado, com fundamento
no art. 319, parágrafo único, inciso IV, c/c o art. 375, ambos da
Res. TC nº 261/2013.
5.2.2. Apurar a responsabilidade do Sr. Eduardo Antônio Mannato
Gimenes, ex- Diretor Geral do DERTES e DER-ES, sobre os convênios nº 18/2004 e nº 003/2004, nos processos de análises de
prestação de contas dos mesmos, nesta Corte de Contas, conforme
sugestão da IEC 47/2013.
5.2.3. Rejeitar as razões de justificativas/defesa e julgar irregulares as contas do senhor Theodorico de Assis Ferraço – Ex
-prefeito de Cachoeiro do Itapemirim, no exercício de 2004, com
amparo no artigo no artigo 59, inciso III, alínea b, da Lei Complementar Estadual 32/93 e no artigo 374 da Res. TC nº 261/2013,
tendo em vista o cometimento das graves infrações às normas legais, presentificadas no subitem 5.1.1, alíneas a, b, e, f, g, h, i,
j, k e l, condenando-o ao ressarcimento de 1.086.614,06 VRTE,
sendo 923.260,69 VRTE, solidariamente com o senhor Jathir Gomes Moreira.
5.2.4. Rejeitar as razões de justificativas/defesa e julgar irregulares as contas do senhor Jathir Gomes Moreira – Ex-prefeito de
Cachoeiro do Itapemirim, no exercício de 2004, com amparo no artigo no artigo 59, inciso III, alínea b, da Lei Complementar Estadual
32/93 e no artigo 374 da Res. TC nº 261/2013, tendo em vista o
cometimento das graves infrações às normas legais, presentificadas no subitem 5.1.1, alíneas c, d, e, f, g, h, i, k, l e m, condenando-o ao ressarcimento de 1.166.314,65 VRTE, sendo 923.260,69
VRTE solidariamente com o senhor Theodorico de Assis Ferraço, e
3.269,82 VRTE solidariamente com o senhor José Eugênio Vieira .
5.2.5. Rejeitar as razões de justificativas/defesa e julgar irregulares as contas do senhor José Eugênio Vieira – Secretário de Estado de Educação, no exercício de 2004, com amparo no artigo no
artigo 59, inciso III, alínea b, da Lei Complementar Estadual 32/93
e no artigo 374 da Res. TC nº 261/2013, tendo em vista o cometimento da grave infração à norma legal, presentificada no subitem
5.1.1, alínea m), condenando-o ao ressarcimento de 3.269,82
VRTE, solidariamente com o senhor Jathir Gomes Moreira.
5.3. Que seja dada CIÊNCIA aos interessados do teor da decisão
final a ser proferida.
Em sequência, o MPEC se manifestou por intermédio do Parecer –
PPJC 183/2016 (fls. 2052/2057), pugnando pela reabertura da
instrução processual, com a citação das empresas contratadas, em
solidariedade com os gestores, em decorrência de pagamentos indevidos, pois diretamente teriam se beneficiado dos pagamentos
realizados sem a efetiva comprovação de execução dos serviços, de
eventual recebimento em quantidades superiores as executadas,
além da falta de comprovação de aplicação pelo contratado de bens
adquiridos.
É o Relatório. Passo ao voto.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
II.1 – Da Prescrição Administrativa:
Como destacado na peça conclusiva, a última citação válida efetivada nos presentes autos ocorreu em 25/09/2008, através dos
Termos de Citação 0312/2008 e 0313/2008 (fls. 1622/1623), con-
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forme contrafés encartadas às fls. 1625/1626.
Nesse sentido, em consonância com a área técnica, verifico no
caso analisado que a pretensão punitiva por parte deste Tribunal
foi consumada pela prescrição administrativa quinquenária, atingindo as irregularidades não passíveis de ressarcimento ao erário,
nos termos do § 4º, inciso I, do artigo 71 da LC 621/2012, haja
vista que transcorreram mais de 05 anos desde a última citação
(25/09/2008), não havendo até a presente data, decisão definitiva,
nem interposição de recurso.
Como bem asseverou a área técnica, somente devem ser mantidas
as irregularidades em que foi apontado dano ao erário e, consequentemente, ressarcimento imposto aos Responsáveis, restando
prescritas as seguintes irregularidades apuradas na auditoria, nos
termos do artigo 71, caput e parágrafos, da LC 621/2012:
-REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO COM PROJETO BÁSICO INCOMPLETO (itens 5.1 da ITI 39/2005 e 7.1 da ITI 39/2005)
Base legal: artigos 7º, §2º, inciso I e 40, §2º, inciso I, da Lei
8.666/93.
Referências: CONTRATOS 105/04 e 108/04
Responsável: Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito
-ESTIPULAÇÃO DE PREÇO MÍNIMO PARA PROPOSTA NO EDITAL (item 5.3 da ITI 39/2005)
Base legal: artigo 48, §1º, da Lei 8.666/93.
Referência: CONTRATO 105/04
Responsável: Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito
-AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
UNITÁRIOS NO EDITAL (itens 1.2.2, 1.3.4, 5.2, 6.1 e 7.2 da
ITI 39/2005, 1.2.2, 1.3.4 e 3.1 da ITI 80/2008)
Base legal: artigo 40, inciso X, da Lei 8.666/93.
Referências: CONTRATO 228/04, 161/04, 162/04, 105/04, 108/04,
114/04
Responsáveis:Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito e Eduardo
Antônio Mannato Gimenes – Ex-diretor Geral do DERTES
-ESTABELECIMENTO NO EDITAL DE CRITÉRIOS RELATIVOS
À COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM DESACORDO
COM A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA, RESTRINGINDO O
CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO (itens 2.1. da ITI
39/2005 e 2.1 da ITI 80/2008)
Base legal: artigo 3º, §1º, inciso I, da Lei 8.666/93.
Referência: CONTRATO 39/04
Responsáveis: Jathir Gomes Moreira – Ex-prefeito e Eduardo Antônio Mannato Gimenes – Ex-diretor Geral do DERTES
-EXIGÊNCIA NO EDITAL DE COMPROVANTE DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO, RESTRINGINDO O CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO (itens
8.4. da ITI 39/2005 e 4.4 da ITI 80/2008)
Base legal: artigos 30, inciso I e 3º, §1º, inciso I, da Lei 8.666/93.
Referência: CONTRATO 155/04
Responsáveis:
Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito
José Eugênio Vieira – Secretário de Estado de Educação
-ESTABELECIMENTO NO EDITAL DE PREÇOS MÍNIMOS UNITÁRIO E GLOBAL EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO (itens
8.7. da ITI 39/2005 e 4.7 da ITI 80/2008)
Base legal: artigo 40, inciso X, da Lei 8.666/93.
Referência: CONTRATO 155/04
Responsáveis:
Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito
José Eugênio Vieira – Secretário de Estado de Educação
-COBRANÇA PARA AQUISIÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO (itens 1.2.1, 1.3.2, 2.6,
4.3 e 3.2 da ITI 39/2005 e 1.2.1, 1.3.2, 2.6 e 8.3 da ITI
80/2008)
Base legal: artigo 32, §5º, da Lei 8.666/93.
Referências: CONTRATO 228/04, 161, 162/04, 39/04, 155/04,
41/04
Responsáveis:
Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito
Eduardo Antônio Mannato Gimenes – Ex-diretor Geral do DERTES
-AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXIGÊNCIA DE ÍNDICES ECONÔMICOS NO EDITAL, CAUSANDO RESTRIÇÃO Á
COMPETIVIDADE DA LICITAÇÃO (itens 1.3.1, 2.3, 8.5 da ITI
39/2005 e 1.3.1, 2.3, 4.5 da ITI 80/2008)
Base legal: artigo 31, §5º, da Lei 8.666/93.
Referências: CONTRATOS 161, 162/04, 39/04, 155/04
Responsáveis:
Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito e Eduardo Antônio Mannato Gimenes – Ex-diretor Geral do DERTES
-EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO DA GARANTIA DE PROPOSTA
TRÊS DIAS ANTES DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (itens
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1.3.3, 2.4, 3.3, 8.6 da ITI 39/2005 e 1.3.3, 2.4, 4.6 da ITI
80/2008)
Base legal: artigo 3º, §§ 1º, inciso I, e 3º, da Lei 8.666/93
Referência: CONTRATOS 161, 162/04, 39/04, 41/04, 155/04
Responsáveis:
Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito
Eduardo Antônio Mannato Gimenes – Ex-diretor Geral do DERTES
-DESRESPEITO AO PRAZO MÍNIMO ENTRE A PUBLICAÇÃO
DO EDITAL E O PRIMEIRO ATO FORMAL DA LICITAÇÃO
(itens 1.3.5, 2.5, 3.4 e 8.2 da ITI 39/2005 e 1.3.5, 2.5 e 4.2
da ITI 80/2008)
Base legal: artigo 21, § 2º, incisos II e III, da Lei 8.666/93.
Referência: CONTRATOS 161, 162/04, 39/04, 41/04, 155/04
Responsáveis: Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito e Eduardo
Antônio Mannato Gimenes – Ex-diretor Geral do DERTES
-EXIGÊNCIA NO EDITAL DE VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA (itens 2.2, 3.1 e 8.1 da ITI 39/2005 e 2.2 e 4.1 da ITI
80/2008)
Base legal: artigos 30 e 3º, § 1º, incisos I, da Lei 8.666/93.
Referência: CONTRATOS 39/04, 41/04, 155/04
Responsáveis:
Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito
Eduardo Antônio Mannato Gimenes – Ex-diretor Geral do DERTES
-DESRESPEITO AO PROJETO BÁSICO (item 5.4 da ITI
39/2005)
Base legal: artigo 66 da Lei 8.666/93
Referência: CONTRATO 39/04
Responsáveis:
Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito
Eduardo Antônio Mannato Gimenes – Ex-diretor Geral do DERTES
-AUSÊNCIA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS (itens
1.2.5 da ITI 39/2005 e 1.2.5 da ITI 80/2008)
Base legal: artigo 62 da Lei 4.320/64
Referência: CONTRATO 228/04
Responsável:
Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito
-FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS,
ACARRETANDO O RECEBIMENTO DE SERVIÇOS DE MÁ QUALIDADE (itens 9.1 da ITI 39/2005)
Base legal: artigos 66 e 67 da Lei 8.666/93
Referência: TODOS OS CONTRATOS INCLUÍDOS NA AUDITORIA
Responsáveis:
Theodorico de Assis Ferraço – Ex-prefeito
Jathir Gomes Moreira – Ex-prefeito
II.2 - Da ausência da matriz de responsabilidade e de inexistência de elementos fáticos e jurídicos suficientes para
desenvolvimento válido e regular do processo:
Compulsando os autos constatei que toda a instrução deste processo se volta para os Ordenadores de Despesas, na pessoa dos ex
-prefeitos (Theodorico de Assis Ferraço e Jathir Gomes Moreira), do
ex- diretor Geral do DERTES (Eduardo Antônio Mannato Gimenes),
bem como do ex-Secretário de Estado da Educação (José Eugênio
Vieira), ambos dirigentes máximos dos Órgãos que se vinculavam
à época.
Nesta linha, os Ordenadores de Despesas foram chamados sem a
devida caracterização do nexo de causalidade entre as irregularidades apontadas no Relatório Técnico de Engenharia nº 25/2005 – 9ª
CT - (fls. 03 a 29) e sua conduta, culminando em uma modelagem
de responsabilização objetiva, hodiernamente rechaçada neste Tribunal.
Nessa esteira de entendimento, importa ressaltar que os indicativos de irregularidades ora apreciados referem-se a “Pagamentos de itens com preços acima do mercado” e “Pagamentos
de itens além da quantidade executada”, não cabendo a responsabilização do Ordenador de Despesas, neste caso concreto os
Prefeitos, Diretor do DERTES e Secretário de Estado da Educação,
pelos motivos que seguem:
Quanto aos preços de execução das obras estarem superiores aos
de mercado, conforme calculado pela equipe técnica de auditoria,
verifico também que, de fato, não caberia ao Prefeito, muito menos
ao Diretor do DERTES e Secretário de Estado da Educação, dirigentes dos Órgãos concedentes dos recursos, a responsabilidade
de arguir perante as empresas licitantes sobre os preços por elas
ofertados.
Assim, se o preço de execução das referidas obras estava acima
do praticado no mercado, e esta foi precedida de um procedimento
licitatório, há que se questionar a ausência de citação da Comissão
Permanente de Licitação ou mesmo do autor do termo de referência
para apresentação de justificativas.
Em relação à execução dos itens que se mostram superiores aos
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efetivamente contratados, entendo por afastar a responsabilização
proposta pela área técnica, pois há na documentação de acompanhamento e execução das referidas obras a assinatura do engenheiro responsável e da pessoa representante da Gerência Municipal, bem como da Secretaria Municipal de Obras.
Neste contexto, não é crível imaginar que o dirigente máximo da
municipalidade possa ser responsabilizado por acompanhar tais
serviços técnicos e específicos de engenharia, muito pior, se prestar
a aferição da qualidade e quantidade dos materiais empregados.
Deste modo, portanto, verifico nas inconsistências supracitadas a
presença de terceiros validando a consecução das despesas e que
serviram para respaldar a decisão do então prefeito, cuja conduta,
por derradeiro, foi somente a homologação do certame e a autorização de pagamento do que lhe foi atestado.
Lado outro, com intuito de fornecer elementos de convicção para
se reiniciar ou não uma instrução processual, ressalto que os itens
que ensejaram ressarcimento (itens 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.5 da ITC
23/2016), devem ser ponderados pelo grau de reprovabilidade
da conduta do agente, bem como sob a ótica da materialidade, risco e relevância, e por fim, analisando-se a oportunidade
e a efetividade da medida de se reabrir a instrução processual,
após doze anos de execução das obras em apreço.
Entendo que o longo prazo de tramitação desse processo – 12 anos,
já não autoriza mais a sua continuidade em face da garantia aos
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, na
esteira do posicionamento do TCE, do STF e do votos já proferidos
por mim neste Colegiado.
Com o objetivo, inclusive, de reforçar a necessidade desta Corte
de Contas conformar-se à jurisprudência do STF, destaco a lição da
Corte Suprema sobre a matéria – duração razoável do processo, da
lavra do Sr. Ministro Celso de Mello, ao examinar a ocorrência de
excesso de prazo em um caso de prisão preventiva:
“O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário – não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu – traduz situação anômala
que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar
evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um
direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução
do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII) e com todas
as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela
privação cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior
àquele estabelecido em lei.” (HC 85.237, Rel. Min. Celso de Mello,
julgamento em 17-3-05, Plenário, DJ de 29-4-05).
Nesse sentido, invoco, como fundamento para não determinar a
reabertura de instrução processual e para considerar iliquidáveis
essas contas (digo contas, pois embora seja um processo de fiscalização, há indicação de dano ao erário), o disposto no art. 5º
LXXVIII da CRFB, segundo o qual:
Art. 5º
[...]
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação
Tenho por referência, ainda, os termos da IN 71/2012 do TCU, que
dispensa a instauração da tomada de contas especial quando transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente (art. 6º, inciso II, da IN 71/2012).
E para finalizar, trago à colação os argumentos expendidos pelo
Em. Ministro do TCU Ubiratan Aguiar ao relatar o processo TC009.200/2006-1 (Acórdão nº 2.647-2007-TCU-Plenário), que levaram o TCU a expedir a Instrução Normativa nº 56/2007, que dispõe
sobre instauração e organização de processo de tomadas de contas
especial, aperfeiçoada posteriormente pela IN 71/2012, cujo trecho
importante para o debate passo a reproduzir:
“40. Sob o aspecto da racionalidade administrativa e da enfocada
economia processual, deve-se buscar eliminar procedimentos que
não possuem utilidade para o desfecho do processo e que provocam perda de eficiência. Isso se verifica porque, no ordenamento
vigente, independentemente de se exaurir o contraditório e a ampla
defesa na fase interna da TCE, será necessário repetir todo o procedimento no âmbito do TCU, haja vista que constitui procedimento legal indispensável à apenação dos responsáveis, ao qual esta
Corte está adstrita.
41. Ademais, os resultados produzidos não vinculam a atuação do
TCU, ou seja, via de regra, o exame da defesa no âmbito dos órgãos jurisdicionados ou do Controle Interno, em nada contribuiriam
para o julgamento de mérito da TCE, mas, a contrário-senso, e sem
dúvida alguma, prejudicaria ainda mais a condução do processo,
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inviabilizando o julgamento pelo decurso do prazo.
42. Essa situação pode ser percebida mais claramente no Relatório
que apresentei sobre as contas do Governo relativas ao exercício de
2006, quando fiz consignar expressamente o caos que assola a gestão de recursos oriundos de transferências voluntárias, que revela
um atraso médio de 3,9 anos para a apresentação das prestações
de contas, e a idade média de 5,4 anos de processos aguardando
análise.
43. Acredito que esse cenário elucida em parte a grande incidência
de processos de TCE submetidos à apreciação deste Plenário ultrapassados mais de dez anos da expiração do prazo para prestação
de contas. Essa ocorrência tem levado o Tribunal a considerar iliquidáveis as contas dos responsáveis, ordenando seu trancamento,
em razão do óbice intransponível ao exercício do contraditório e da
ampla defesa.
44. Tal diagnóstico, por si só, constitui atesto irrefragável da incapacidade atual de a Administração Pública assegurar a boa e regular aplicação dos recursos provenientes de transferências voluntárias. Assim, pode-se perceber que a exigência do contraditório
e da ampla defesa na fase interna da TCE, além de não vincular o
Tribunal e não contribuir para o julgamento do mérito do processo,
poderia inviabilizar por completo a apreciação dos processos que
hoje ainda teriam alguma chance de alcançarem a finalidade para a
qual foram constituídos.
45. Considero essa situação muito grave, pois, após movimentar
a máquina administrativa durante anos, os processos inviabilizados
pelo decurso do tempo, acabam por agravar os resultados negativos, referentes aos danos não ressarcidos, pela adição de custos
processuais que não asseguram o julgamento do processo ou mesmo a obtenção de algum resultado positivo.
46. Com essa preocupação, já sinalizei no item 7 do Voto condutor
do Acórdão 2.805/2007 – 2ª Câmara, no sentido de que o Tribunal
deve adotar por analogia o prazo prescricional de 10 anos previsto
no art. 205 do Código Civil Brasileiro, para promover o arquivamento sumário de TCE no âmbito desta Corte e na origem, quando não
houver interrupção de prazo por meio de notificação resultante de
alguma ação de controle, conforme a seguir reproduzo:
‘7. Com efeito, deparo com a necessidade de evoluir meu pensamento, a fim de dar o mesmo tratamento a situações similares,
sem embargo de reconhecer que irregularidades impugnadas após
dez anos da expiração da obrigação de prestar contas deveriam ser
tidas como prescritas, aplicando-se subsidiariamente o art. 205 do
Código Civil Brasileiro, desde que não tenha havido interrupção por
meio de notificação expressa do gestor...’.
47. Por considerar este assunto de suma importância, resolvi incluir esta previsão no projeto substitutivo que apresentei, por entender que representa medida de eficiência e
de estrita observância ao princípio da segurança jurídica,
estatuído na Constituição Federal, com o fito de preservar,
estabilizar e harmonizar as relações sociais e jurídicas constituídas no ‘seio estatal’.”
(grifei).
O fato deste Tribunal levar tanto tempo na instrução - 12 anos, e só
agora levantar hipótese que enseje o chamamento aos autos das
empresas contratadas e agentes públicos supostamente envolvidos
nas obras em questão, como foi proposto pelo Parquet de Contas, me parece medida que coíbe a defesa plena, desrespeitando
princípios basilares do direito e de justiça.
De fato, entendo que os possíveis envolvidos podem não atuar mais
como técnico/engenheiro junto à PMCI, não tendo acesso a documentação de defesa, ou mesmo os dirigentes das empresas contratadas podem ser prejudicados, ante a dificuldade de se manter
até os dias atuais o estado de conservação das obras quando de
sua realização e entrega, assim como da documentação probatória
das mesmas.
Nota-se, por fim, que não se está tratando aqui de abdicar do poder
conferido ao Tribunal de Contas para julgar os atos e fatos que lhes
são competentes exclusivamente, mas sim de avocar a realidade
dos fatos que envolvem o julgamento do presente processo de fiscalização, sinalizando a melhor decisão diante do caso concreto.
Na oportunidade, cito como precedente os votos proferidos nos autos do Processo TC 3210/1998 e do Processo TC 1312/2001 desta
Corte de Contas, que versam a respeito de caso semelhante.
III – CONCLUSÃO
Na forma do exposto, divergindo da área técnica e do MPEC, VOTO
para que este Colegiado profira julgamento nos seguintes termos:
I – Pela decretação da prescrição da pretensão punitiva por
parte deste Tribunal, com o afastamento da sanção a ser
aplicada nas irregularidades apontadas na ITC e dispostas
no item II.1 deste voto;
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II – Pelo afastamento da responsabilidade dos ordenadores
de despesas, nos termos da motivação constante no item
II.2 deste voto;
III - Aplicar ao caso, por analogia, as disposições do art. 90, da Lei
Complementar 621/12, considerando iliquidáveis as contas que decorrem do presente relatório de auditoria, ordenando o seu trancamento e determinando o consequente arquivamento do processo.
IV – Pela ciência aos interessados e, após os trâmites legais, arquivamento dos autos.
VOTO DO RELATOR APÓS VISTA DO MPEC
Proferi o voto neste processo na 24ª sessão ordinária do Plenário,
em 12 de julho de 2016, o qual está encartado nos autos às fls.
2065/2082 e inserido regularmente do sistema e-tcees.
No debate que se sucedeu em Plenário o Em. Cons. Carlos Ranna apresentou algumas informações que estão inseridas na ata da
sessão correspondente, de modo que desde logo determino à Secretaria Geral das Sessões que providencie a juntada das notas
taquigráficas a estes autos.
Referidas informações foram apresentadas pelo Em. Conselheiro
como um contraponto aos argumentos que fundamentaram o meu
voto. Para maior clareza do Plenário e para que não haja equívoco
de interpretação sobre o que, de fato e verdadeiramente, consta
dos autos, profiro o presente voto complementar.
Passo a fazer alguns destaques na fala do Em. Conselheiro, extraídos das notas taquigráficas:
“[...] Acredito que, nesse ponto, todos os possíveis responsáveis
já, inclusive as empresas e a comissão de licitação, apresentaram
documentação. Decisão Preliminar 554/2008 determinou a citação
de mais responsáveis para apresentar justificativas apontadas na
ITI-80/2008. [...]”
Aqui há duas inconsistências: primeiro porque as empresas e a comissão de licitação NÃO apresentaram qualquer informação a esse
Tribunal. E nem poderiam, pois jamais foram citadas para compor
essa relação processual. Segundo, porque ao contrario do que afirmou o Conselheiro Carlos Ranna, a Decisão 554/2008 não determinou “a citação de MAIS responsáveis”. Citou os MESMOS responsáveis por novos itens.
O quadro a seguir, extraído do nosso antigo sistema de consultas
demonstra que apenas foram citados neste processo os Senhores
Eduardo Antonio M. Gimenes, José Eugênio Vieira, Jathir Gomes
Moreira e Theodorico de Assis Ferraço: Outro trecho que me cumpre destacar das notas taquigráficas é o seguinte:
“[...] Está robusto de informação, todos foram chamados ao
processo e apresentaram justificativas: os empreiteiros, os
pregoeiros, ex-prefeitos e os agentes da Sedu e do Dertes
que foram citados. Acredito que o processo está apto para julgamento.”
Grifei
Como visto e provado aqui, essa informação não é procedente. O
que houve foi uma troca de ofícios extra-autos, entre o ex-prefeito
Theodorico Ferraço e as empresas e também com o então Presidente da CPL. Não houve contraditório aqui no Tribunal de Contas
e nem mesmo se sabe em que circunstâncias ocorreu essa troca de
correspondências, pois não houve um adequado processo de tomada de contas especial na instância administrativa.
Apenas foram citados os ex-prefeitos, o Diretor do DERTES e o
Secretário de Educação. Nada de empresas, nada de fiscais dos
contratos, ou engenheiros ou secretários de obras, ou membros da
CPL, enfim, a instrução toda se deu apenas a partir dos dirigentes
máximos dos órgãos. E não porque se constituiu prova do nexo
de causalidade entre os atos/omissões dos mesmos em relação às
irregularidades, mas pelo simples fato deles serem os gestores máximos das instituições auditadas.
Com o devido respeito às convicções do Em. Conselheiro Carlos
Ranna, os elementos dos autos não corroboram a sua fala na sessão anterior e, objetivando que o Plenário não incorra em erro na
interpretação desses fatos, é que trago essas constatações para
afastar de uma vez por todas possível dúvida acerca da forma como
o processo foi instruído.
O acervo em questão foi todo instruído pela Área Técnica dissociando-se de um comando elementar de nossa legislação, que é a
definição da responsabilidade individual ou solidária de quem tenha
concorrido para o dano ao erário. Não logrou êxito a “acusação”
em demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o ato
praticado por esses três responsáveis chamados aos autos e as
irregularidades.
E que não se diga que isso não foi mencionado nas defesas e por
esse motivo não possa ser considerado por este Colegiado!
Ora, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é matéria de ordem pública,
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podendo ser conhecida de ofício pelo Tribunal e está prevista a hipótese de arquivamento em nossa Lei Orgânica, conforme art. 142,
§4º ora transcrito:
“Art. 142
[...]
§ 4º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, determina a
sua extinção pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou o seu arquivamento
por racionalização administrativa e economia processual.”
Sendo assim, o presente caso impõe o reconhecimento da ausência
de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista que não se procedeu à identificação e qualificação
dos agentes verdadeiramente responsáveis, tampouco das pessoas
jurídicas contratadas, nem mesmo à descrição do nexo de causalidade entre a conduta de cada qual e o resultado ou, ainda, da indicação do elemento subjetivo (dolo ou culpa), do indício de boa-fé
(erro de fato ou erro de direito escusável - art. 157, §2º, RITCEES)
e da participação individualizada de cada agente.
Por tais motivos, admite-se, inclusive, conjugar a medida de arquivamento por critérios de racionalização administrativa e de
economia processual, já que o corolário da duração razoável do
processo aliado à segurança jurídica e a outras garantias constitucionais como a ampla defesa e o contraditório não recomendam o
saneamento do feito, sendo nociva a reabertura tardia da instrução
processual na fase em que se encontra, ainda que se cogite a responsabilidade de outros agentes, o que não foi devidamente abordado quando oportuno e nem se requer, uma vez que ganha relevo
a extinção deste feito sem julgamento do mérito.
Revejo o voto anteriormente proferido tão somente para excluir a
parte que trata da prescrição, posto que essa matéria sucede o exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo e também o trecho que trata da analogia com
contas iliquidáveis do art. 90 da LC 621/2012, passando a considerar o seguinte dispositivo como conclusão do voto:
III CONCLUSÃO
Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo inciso V,
do artigo 29, da Resolução TC 261/2013, VOTO pela EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO com fundamento o §4º,
do art. 142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do
RITCEES, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo, determinando o
seu ARQUIVAMENTO, também por medida de racionalização administrativa e economia processual.
Dê-se ciência aos interessados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4091/2005,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de outubro de dois mil e dezesseis, por maioria, extinguir o processo
sem julgamento do mérito, com fundamento no §4º, do artigo
142 da Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo 166 do RITCEES, e arquivando os presentes autos, nos termos do Voto do
Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Vencido o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou pela diligência externa sugerida pelo Ministério Público Estadual
de Contas para reabertura da matriz de responsabilização.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José
Antonio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e a senhora conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, procuradorgeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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ACÓRDÃO TC-948/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3006/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - VEREADOR CELSO ANDREON (CARIACICA –
ES)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA – NÃO CONHECER – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de representação apresentada pelo vereador Celso Andreon, em face do Prefeito Municipal de Cariacica, Sr. GERALDO LUZIA
DE OLIVEIRA JR., onde relata indícios de irregularidades, tendo em
vista o não cumprimento do art. 90, XXXII, da Lei Orgânica do
Município, ou seja, por não ter comparecido no mês de março do
corrente ano, a fim de apresentar relatório de administração ao
legislativo municipal.
Submetido o feito à área técnica, observou-se que o expediente
não atendeu ao requisito de admissibilidade referente à apresentação de indícios de prova e que, portanto, descumpriu a exigência
prevista no artigo 94, inciso III da Lei Complementar 621/2012 (Lei
Orgânica do TCEES) e no artigo 177, inciso III e parágrafo único c/c
artigo 182, parágrafo único da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES). Sendo assim, a área técnica sugeriu o não
conhecimento da representação (Instrução Técnica Conclusiva ITC
1692/2016-8, fls. 59/66).
Ademais, ainda argumenta que a suposta ausência do Prefeito à
Câmara possui natureza meramente formal, sendo que o deslocamento da força de trabalho deste TCEES violaria o Princípio da
Eficiência, pois o custo da autuação superaria o benefício.
Seguindo a tramitação regimental, o Ministério Público Especial de
Contas pronunciou-se no mesmo sentido.
Pelo exposto, acompanho o entendimento técnico e ministerial e,
nos termos do parágrafo único do art. 182 combinado com o §2º
do art. 177 do RITCEES, NÃO CONHEÇO esta representação pelos
referidos fundamentos e SUBMETO MINHA DECISÃO AO PLENÁRIO, nos termos do §3º do art. 177 do Regimento Interno.
Por fim, que seja dada CIÊNCIA ao representante, ARQUIVANDO-SE o feito após o seu trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3006/2016,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de
outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, não conhecer a
presente Representação, arquivando-se os autos, após o trânsito
em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José
Antonio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e a senhora conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, procuradorgeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-949/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3462/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ASSUNTO - DENÚNCIA
EMENTA:DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIANA – NÃO CONHECER – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
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DE ADMISSIBILIDADE – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Tratam os presentes autos de Representação, relatando supostas
irregularidades no âmbito da Prefeitura de Viana, no que diz respeito à quebra da ordem cronológica de pagamento de precatórios
judiciais.
A SecexDenúncias, por meio da ITC 1342/2016-1, fls. 10/13, ante
a constatação de inexistência de outro processo em trâmite que
tratasse da situação narrada pelo representante, apresentou as seguintes considerações que destaco:
“Analisando a documentação constante dos autos, verifica-se que
a matéria trata de possível quebra de ordem cronológica de precatórios judiciais.
(...)
Segundo o art. 97, § 4.º, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT) compete aos Tribunais de Justiça controlar o
pagamento dos precatórios:
(...)
Assim, de imediato, percebe-se que a matéria tratada pelo representante não é de competência desta Corte de Contas, ou seja,
descumpre-se o requisito exigido pelo RITCEES em seu art. 177,
caput.
Ademais, relativamente ao inciso III do art. 177 do RITCEES, não
foram cumpridos os requisitos.
Explicando: o representante informa que houve um acordo extrajudicial entre as partes, mas juntou, fl. 3, cópia desse suposto acordo
que não contém assinatura do representante municipal, o que não
serve como indício de prova da irregularidade.
Também é importante destacar que se o Judiciário é o Poder competente para controlar a ordem de pagamento dos precatórios e se
o acordo extrajudicial foi homologado na Justiça, logo, o próprio
Judiciário deu o aval para o ajuste, de forma que, analisando de
forma superficial, não parece ter havido irregularidade.
Sendo assim, pelo descumprimento do caput e do inciso III do art.
177 do RITCEES, opina-se pelo não conhecimento da representação, com fulcro no art. 177, § 1.º, do RITCEES.”
Opinou no mesmo sentido o Ministério Público Especial de Contas,
por meio da manifestação de fls. 17, da lavra do Procurador-Geral
de Contas, Dr. Luciano Vieira.
CONCLUSÃO:
Na forma do exposto, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e por tudo
mais que dos autos consta, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas
VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO da Representação, em virtude
do não atendimento aos requisitos mínimos de admissibilidade dispostos no art.177, da Resolução TC 261/2013, com o consequente
ARQUIVAMENTO dos autos, conforme art. 176, §3º, inc. I c/c art.
186 da mesma Resolução.
Dê-se ciência ao interessado do teor da presente decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3462/2016,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de
outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, não conhecer a
presente representação, arquivando-se os autos, após o trânsito
em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José
Antonio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e a senhora conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, procuradorgeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
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Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-950/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3518/2016
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
ASSUNTO - DENÚNCIA
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CARIACICA – NÃO CONHECER – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de denúncia (fls. 02/04) acompanhada dos
documentos de folhas 05 a 65, encaminhada pela Senhora Maria da Penha Teixeira, protocolizada em 18/05/2016 nesta Corte de
Contas, em face do Presidente da Câmara Municipal de Cariacica
– ES, Senhor Ângelo César Lucas, onde noticia possíveis irregularidades praticadas na Câmara Municipal de Cariacica, nos exercícios
de 2015 e 2016, relativas ao descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF em seus artigos 15,17 e 21.
O feito foi encaminhado à Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações – Secex Denúncias para análise e instrução, que opinou por meio da Instrução Técnica Conclusiva Nº ITC
1346/2016-1, pelo não conhecimento da presente denúncia, pelos
seguintes fundamentos (fls. 69/72):
“Que não seja conhecida a Denúncia em razão de não estarem
presentes na peça inaugural os requisitos previstos nos incisos I,
II e IV dp artigo 177, do Regimento Interno do nosso Tribunal de
Contas do Estado do ES – RITCEES.“
Da mesma forma opinou o Ministério Público Especial de Contas,
por meio do Parecer nº 2061/2016-8 de fls. 75, da lavra do Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira.
É o relatório. Passo à análise.
II - DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Na forma do art., 177, caput, incisos e § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - RITCEES
(Resolução TC Nº 261/2013), em que pese à matéria em análise
esteja inserida na competência desta Corte de Contas, bem como
se refira a responsável sujeito à jurisdição deste Tribunal, a denúncia não está redigida com clareza, bem como, não constam nos
autos a qualificação e endereço da denunciante em se tratando de
pessoa natural; e a requerente não comprovou objetivamente as
alegações apresentadas, as informações sobre o fato são evasivas,
não havendo indícios de prova capazes de sustentar as alegações e
permitir a apreciação do mérito.
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal: I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção; III - estar acompanhada de indício de
prova; IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação
e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação
de que os signatários têm habilitação para representá-la. § 1º A
denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos
de admissibilidade previstos neste artigo. § 2º Caberá ao Relator
o juízo de admissibilidade da denúncia. § 3º Na hipótese de não
conhecimento, a decisão deverá ser submetida ao Plenário. § 4º
Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato será
comunicado ao Ministério Público para as medidas legais cabíveis.
III - CONCLUSÃO:
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acompanhando integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas VOTO para que o Colegiado
adote a seguinte decisão:
I – Pelo NÃO CONHECIMENTO da Denúncia, em virtude do não
atendimento aos requisitos mínimos de admissibilidade dispostos
no art. 177, incisos I, II e IV do RITCEES;
II - Pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Dê-se ciência ao interessado do teor da presente decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3518/2016,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de
outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, não conhecer a
presente representação, arquivando-se os autos, após o trânsito
em julgado, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun.
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Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José
Antonio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e a senhora conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, procuradorgeral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC- 1005/2016 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2604/2014
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADORES
RESPONSÁVEIS - ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA E SÉRGIO
ALVES PEREIRA
ADVOGADOS - EDMAR LORENCINI DOS ANJOS (OAB-ES 12.122)
E ADILSON JOSÉ CRUZEIRO (OAB-ES 12.149)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADORES
- EXERCÍCIO DE 2013 – 1) REGULAR COM RESSALVA – 2)
DETERMINAÇÃO - 3) INCLUSÃO NO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2017 – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, referente ao exercício financeiro de 2013,
sob a responsabilidade dos senhores André Albuquerque Garcia –
Secretário de Estado (01/01 a 03/03/2013) e Sergio Alves Pereira
– Secretário de Estado (04/03 a 31/12/2013).
O Relatório Técnico Contábil RTC 425/2014 (fls. 47-65) identificou
indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI 58/2015 (fl. 66-67), nos termos da qual foi
prolatada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 72/2015, (fl. 6970), promovendo-se a citação dos responsáveis para apresentação
de justificativas e documentos. Devidamente citados, os responsáveis André Albuquerque Garcia e Sérgio Alves Pereira juntaram
tempestiva justificativa/documentação às fls. 82-112 e as fls. 115132, respectivamente.
A Instrução Contábil Conclusiva ICC 84/2015 (fls. 142-155) concluiu:
III CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, tendo em vista que os indícios de irregularidades
apontados na análise técnica contábil não foram sanados e/ou justificados, sugerimos ao Exmº Conselheiro Relator que a Prestação de
Contas Anual da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), que teve
os Senhores André de Albuquerque Garcia e Sérgio Alves Pereira
como ordenadores de despesas no exercício de 2013, seja julgada
irregular.
Vitória – E.S., 16 de junho de 2015.
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO:
José Carlos Viana Gonçalves – Matr. 203.031
No mesmo sentido, a Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
3041/2015 (fls. 157/158) lançou a seguinte conclusão:
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na ICC 84/2015
e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da
Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por Julgar IRREGULARES as contas dos senhores André Albuquerque Garcia – Secretário
de Estado (01/01 a 03/03/2013) e Sergio Alves Pereira – Secretário
de estado (04/03 a 31/12/2013), frente à Secretaria de Estado da
Justiça - SEJUS, no exercício de 2013, na forma do inciso III, alínea
“c” do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista as
seguintes irregularidades:
- Divergência de R$ 13.036.471,96 entre os valores apurados no
inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos registrados
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no balanço patrimonial (item 3.5.1 do RTC 425/14).
(Base Legal: 6.404/96, art. 177 e Lei 4.320/64, arts. 94 e 96)
- Ausência de recolhimento no valor de R$ 1.160.506,85 de contribuições previdenciárias retidas dos servidores relativas ao RGPS
(item 3.1.2.2 do RTC 425/14).
(Base Legal: Lei nº 8.212/91, art. 30).
Vitória, 19 de junho de 2015.
Respeitosamente,
Júnia Paixão Martins Alvim - 203.040
Auditora de Controle Externo
Posteriormente a elaboração da Instrução Técnica Conclusiva, o Sr.
Secretário da Justiça, Sr. Eugênio Coutinho Ricas, juntou os documentos de fls. 162/1313. Por este motivo, os autos retornaram à
área técnica para averiguar se tais documentos contemplam fatos ensejadores de modificação do entendimento veiculado na ITC
3041/2015.
A Manifestação Técnica de Chefia – MTC nº 67/2015 (fl. 1317) e a
Manifestação Técnica Preliminar – MTP 853/2015 (fl. 1318/1319)
se manifestaram no sentido que os novos documentos juntados
não modificam o entendimento veiculado pela área técnica, bem
como pugnaram pelo desentranhamento do referido documento de
fls. 162/1313.
Em sequência ao trâmite regimental, foram os autos encaminhados
ao representante do Ministério Público Especial de Contas, Dr. Luciano Vieira, que lançou parecer às fls. 1322/1325. Posteriormente,
o Parquet formulou pedido de vista à fl. 1334 e, em seguida, exarou
o parecer de fls. 1338/1339 e pugnou:
Posto isso, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja a presente prestação de contas julgada REGULAR COM
RESSALVA, na forma do art. 84, inciso II, da LC n. 621/12, dandose quitação aos responsáveis;
2 – seja determinado ao atual gestor para que nas próximas prestações de contas adote os procedimentos contábeis necessários à
correta avaliação e escrituração da situação patrimonial do Órgão,
e;
3 – seja submetida, ao egrégio Plenário, proposição para que se
deflagre procedimento fiscalizatório específico com a finalidade de
apurar o cumprimento pela SEGER das obrigações previdenciárias
do Estado perante o INSS.
Por fim, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n. 8.625/93,
bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei Complementar nº
621/12, reserva-se, ainda, este Parquet ao direito de manifestar-se
oralmente em sessão de julgamento.
Vitória, 1º de setembro de 2016.
LUCIANO VIEIRA
Procurador-Geral
Ministério Público de Contas
Foi realizada sustentação oral, pelo advogado, Dr. Edmar Lorencini dos Anjos, na 36ª Sessão Ordinária do Plenário e, em seguida,
foram juntadas as notas taquigráficas de fls. 1350/1352, oportunidade em que alegou que não merecem prosperar os indicativos de
irregularidades.
É o relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se que os relatórios conclusivos da
Unidade Técnica (Instrução Contábil Conclusiva ICC 84/2015 e a
Instrução Técnica Conclusiva - ITC 3041/2015) assinalaram as seguintes irregularidades:
- Divergência de R$ 13.036.471,96 (treze milhões trinta e seis mil e
quatrocentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos) entre
os valores apurados no inventário anual dos bens em almoxarifado
e os saldos registrados no balanço patrimonial (item 3.5.1 do RTC
425/14). (Base Legal: 6.404/96, art. 177 e Lei 4.320/64, arts. 94
e 96)
- Ausência de recolhimento no valor de R$ 1.160.506,85 (um milhão cento e sessenta mil, quinhentos e seis reais e oitenta e cinco centavos) de contribuições previdenciárias retidas dos servidores relativas ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS (item
3.1.2.2 do RTC 425/14). (Base Legal: Lei nº 8.212/91, art. 30).
Ao final, a área técnica opinou por julgar IRREGULARES as contas dos senhores André Albuquerque Garcia – Secretário de Estado
(01/01 a 03/03/2013) e Sergio Alves Pereira – Secretário de estado
(04/03 a 31/12/2013), frente à Secretaria de Estado da Justiça SEJUS, no exercício de 2013.
Todavia, acerca de tais indícios de irregularidades, divirjo do entendimento do corpo técnico e encampo a argumentação elaborada pelo Ministério Público Especial de Contas, conforme os
argumentos que seguem:
No tocante a Divergência de R$ 13.036.471,96 (treze milhões trinta e seis mil e quatrocentos e setenta e um reais e noventa e seis
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centavos) entre os valores apurados no inventário anual dos bens
em almoxarifado e os saldos registrados no balanço patrimonial,
encampo os argumentos trazidos pelo Parquet no parecer
de fls. 1338/1339, eis que, nos termos do art. 94 da Lei nº.
4.320/64, a contabilidade deverá manter registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos
necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos
agentes responsáveis pela sua guarda e administração.
Tais normas visam, portanto, prevenir desfalque ou desvio de bens
públicos, sendo indispensável sua observância para a demonstração da fiel situação patrimonial do Ente Público.
O Parquet assinalou que, num primeiro momento, entendeu que
incidiria, na espécie, o permissivo constante da referida instrução
normativa para que Estado e Municípios efetuassem, em determinado prazo, o “reconhecimento, mensuração e evidenciação dos
bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou
exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens
do patrimônio cultural e de infraestrutura)”.
Todavia, em posterior análise, o Ministério Público de Contas concluiu que este não é o alcance da norma, uma vez que o prazo nela
concedido é para que os entes públicos procedam ao reconhecimento, à mensuração e à evidenciação, e outras medidas, de bens móveis e imóveis que jamais tenham sido registrados no patrimônio do
Ente/Órgão. Inclusive, esta é a razão pela qual deve ser rechaçado
o precedente suscitado em sustentação oral (TC-2474/2014), uma
vez que se refere a entendimento equivocado de interpretação da
norma e que, portanto, deve ser superado por esta corte.
Nesse sentido, concluiu o Parquet: “Não ampara, portanto, a situação daqueles bens, móveis e imóveis, já devidamente reconhecidos
e registrados na contabilidade. A situação destes deverá estar devidamente demonstrada e evidenciada.”
Contudo, há de mencionar que deixar de reconhecer, mensurar e
evidenciar bens móveis e imóveis na contabilidade do Ente é situação mais grave que divergências e/ou outras impropriedades
encontradas nos registros daqueles bens já reconhecidos e evidenciados.
Neste caso, por questão de equidade, razoabilidade e proporcionalidade, devem as contas ser objeto de ressalva, com a expedição
de determinação para a adoção das medidas corretivas, cuja observância deve ser analisada nas futuras prestações de contas, devendo a omissão no cumprimento deste dever sofrer os rigores da lei.
No que tange a ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias retidas dos servidores relativas ao Regime Geral de
Previdência Social - RGPS, encampo, de igual modo, os argumentos trazidos pelo Parquet no parecer de fls. 1322/1325,
pois assiste razão aos defendentes ao aduzirem que a folha de pagamento de pessoal e a Guia da Previdência Social são disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos
- SEGER, cabendo a Secretaria de Estado da Justiça apenas realizar
o respectivo pagamento, nos moldes dos artigos 2º, 8º e 17 da
Lei Complementar n. 312/05, alterada pela Lei Complementar n.
327/05.
E, nesse sentido, complementou, acertadamente, o Parquet de
Contas:
Com base nas competências supracitadas, o Poder Executivo Estadual, por meio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos adotou o Sistema Integrado de Administração de Recursos
Humanos do Espírito Santo – SIARHES que “tem como objetivo
dotar o Governo do Estado do Espírito Santo de instrumento para
gerenciamento e controle das atividades de administração
de RH e de Previdência, integrando as unidades setoriais de
pessoal da Administração Direta, Autarquias e Fundações
por uma rede corporativa de computadores.” (g.n.)
Consta, ainda, do Manual de Procedimentos Operacionais – SEDU/
SRE’s, elaborado pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos que “o produto pagamento de pessoal é gerado pelas unidades gestoras da folha de pagamento SEGER, autarquias e fundações a partir da base de dados cadastrais dos
servidores, sobre a qual são aplicadas regras para cálculo da folha
de pagamento, implementadas segundo legislação vigente. A execução da rotina de folha de pagamento, por sua vez, gera um
conjunto de dados que é utilizado na confecção da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, Relação Anual de
Informações Sociais RAIS, Declaração de Informações a Receita Federal DIRF e Declaração de Rendimentos.”
O Anexo VI do referido manual descreve ainda as seguintes rotinas:
Rotina Mensal da Folha de Pagamento: executada mensalmente, pelos órgãos gestores de folha de pagamento, segundo cronograma anual. O calendário de execução da rotina é registrado no
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SIARHES para que todos os usuários conheçam as respectivas datas
limites para registro de dados que serão considerados quando do
cálculo da folha de pagamento. Esta rotina consiste de um conjunto
de processos que são executados em três fases distintas: Pré-Folha, Auditoria e Pós-Folha. Estas fases são executadas segundo procedimentos operacionais que combinam a interação entre as entidades Gestora, Co-Gestora e Executora. Os produtos resultantes
da execução da Rotina Mensal de Folha de Pagamento são os
relatórios de apoio à realização da auditoria de folha de pagamento;
relatórios operacionais utilizados para homologação do resultado
do cálculo e contabilização da folha de pagamento; arquivos para
crédito bancário; e dados financeiros registrados na base de
dados SIARHES, a serem utilizados para geração de produtos gerenciais e demais documentos de obrigação legal, tais
como GFIP, RAIS, DIRF e Declaração de Rendimentos.
Rotina Mensal de Geração da GFIP: executada mensalmente
para fins de remessa de informações sobre pagamento de FGTS
para os servidores celetistas e de informações sobre contribuição
previdenciária para o Regime Geral de Previdência Social
INSS, referente a servidores celetistas, comissionados, residentes e designados temporariamente. No SIARHES existem
processos que geram os arquivos SEFIP, que depois de validados
por programa específico da CAIXA, possibilita o envio dos arquivos
a CAIXA e ao INSS através do sistema Conectividade Social, operado através da Internet.
Portanto, conforme ressalta o Parquet de Contas, verifica-se que
a execução da folha de pagamento dos servidores do Executivo
Estadual, notadamente da administração direta, encontra-se diretamente sobre a responsabilidade da SEGER, inclusive para gerar
informações a serem prestadas ao Instituto do Seguro Social e
guias de recolhimentos de contribuições sociais a serem feitos pelas
respectivas unidades gestoras.
Seguindo essa linha de raciocínio, não é razoável imputar responsabilidade aos gestores da SEJUS por atos que estão sobre a exclusiva
responsabilidade de outra secretaria, cabendo àquela apenas o pagamento das guias de recolhimento de contribuição previdenciária,
não lhes sendo exigível qualquer espécie de controle sobre os documentos gerados pela SEGER.
Sendo assim, encampo integralmente os argumentos do representante do Ministério Público Especial de Contas, uma vez que as
irregularidades em tela não têm o condão de macular as contas
apresentadas.
Todavia, no que se refere a quantia que deixou de ser recolhida
ao INSS, conforme demonstrou a unidade técnica, encampo a sugestão do Parquet de Contas no sentido de instaurar procedimento
fiscalizatório específico para apurar os procedimentos da SEGER no
tocante ao cumprimento desta obrigação social do Estado.
III- DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando integralmente o entendimento do Parquet de Contas e divergindo da área técnica, VOTO
nos seguintes termos:
Que este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULAR COM RESSALVA as contas dos senhores André Albuquerque Garcia – Secretário de Estado (01/01 a 03/03/2013) e Sergio Alves Pereira –
Secretário de Estado (04/03 a 31/12/2013), frente à Secretaria de
Estado da Justiça - SEJUS, no exercício de 2013, na forma do artigo
84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Que seja expedida determinação ao atual gestor para que, nas próximas prestações de contas, adote os procedimentos contábeis necessários à correta avaliação e escrituração da situação patrimonial
do Órgão.
Que, após a verificação de operacionalidade pela Secretaria Geral
de Controle Externo - SEGEX, seja deflagrado procedimento fiscalizatório específico com a finalidade de apurar o cumprimento pela
SEGER das obrigações previdenciárias do Estado perante o INSS,
por meio de inclusão no Plano Anual de Fiscalização de 2017.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do Ministério Público de
Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2604/2014,
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de
outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto
do Relator, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Julgar regular com ressalvas as contas dos senhores André de
Albuquerque Garcia – Secretário de Estado (01/01 a 03/03/2013) e
Sergio Alves Pereira – Secretário de Estado (04/03 a 31/12/2013),
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frente à Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, no exercício de
2013, na forma do artigo 84, II da Lei Complementar Estadual
621/2012;
2. Determinar ao atual gestor da Secretaria de Estado da Justiça
para que nas próximas prestações de contas sejam adotados os
procedimentos contábeis necessários para a correta avaliação e escrituração da situação patrimonial do órgão;
3. Após verificação de operacionalidade pela Secretaria Geral de
Controle Externo - SEGEX, incluir no Plano Anual de Fiscalização de 2017, para procedimento fiscalizatório específico de apuração do cumprimento pela SEGER das obrigações previdenciárias do
Estado perante o INSS;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes a sessão plenária do julgamento os senhores conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, vice-presidente no exercício da
Presidência, Sérgio Manoel Nader Borges, relator, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, e a conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Luciano
Vieira, Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 12 de abril de 2016.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Vice-Presidente no exercício da Presidência
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-931/2015 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO -TC-746/2009
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO
PRETO
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA
RESPONSÁVEIS - CARLOMAN BASTOS SOARES
EMENTA: FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA – 1) CONSIDERAR
PREJUDICADA A ANÁLISE DETERMINADA NA DECISÃO PRELIMINAR TC 446/2009 – 2) RECONHECER PRESCRIÇÃO - EXTINGUIR O PROCESSO – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Versam os autos sobre Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura
Municipal de Dores do Rio Preto, relativa ao exercício de 2008, sob
a responsabilidade do senhor Carloman Bastos Soares - Prefeito
Municipal.
Em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria Ordinária
20/2009 (fls. 01/04), foi elaborado o Relatório de Auditoria Ordinária 79/2009 (fls. 05/28), no qual foram apontados os seguintes indícios de irregularidades:
a) Nulidade das contratações diretas firmadas pelas comissões organizadoras dos eventos: “Festa de Emancipação Política” e “VII
Carnaval nas Montanhas” (item .1.1);
b) Ausência de formalização dos processos de dispensa (item
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5.3.1);
c) Deficiência no controle dos gastos com combustível (item 5.3.2);
d) Inexistência de necessidade temporária de excepcional interesse
público e ausência de concurso público (item 5.4.1.1).
Tendo em vista os indícios de irregularidades apontados, foi produzida a Instrução Técnica Inicial ITI (fls. 347/354), com proposta
de citação do responsável.
No entanto, o então Conselheiro Relator Elcy de Souza proferiu
Voto (fls. 362/372) pela conversão do julgamento em diligência,
a fim de que fossem explicitados diversos itens, dentre os quais a
análise da execução física das obras e serviços de engenharia. Tal
entendimento foi acolhido pelo Plenário na Decisão Preliminar TC
- 446/2009 (fls. 373/374).
Em 06/05/2016, os autos foram encaminhados à Secex Municípios
para análise dos itens delineados no Voto de fls. 362/372.
Mediante a Manifestação Técnica 370/2016 (fls. 379/387), a
área técnica encaminhou a seguinte Proposta de Encaminhamento:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante ao exposto, com fundamento nos arts.71 e 142, § 4º da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012 e arts. 198, §1º, art. 174,
§ 5º, art. 330, I e art. 373, §§ 1º e 2º, inciso II, do Regimento
Interno desta Corte (Resolução TC 261/2013) c/c art. 487, II do
Novo Código de Processo Civil Brasileiro, submeto a consideração
superior a seguinte proposta de encaminhamento:
3.1. Considerar prejudicada a análise dos itens apontados no voto
do Conselheiro Relator Elcy de Souza (fl. 372), em razão da inviabilidade da realização da instrução probatória após o decurso de mais
de seis anos da ocorrência dos fatos, a ausência de recursos humanos suficientes e a inexistência de elementos que demonstrem a
ocorrência de dano ao erário;
3.2. Declarar a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de
Contas em relação aos fatos apontados como irregulares na ITI
522/2009 (fls. 347/354), com a consequente extinção do processo;
3.3 Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas
609/2016 - fl. 391).
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de
decidir fundamentação exarada na Manifestação Técnica
370/2016 (fls. 379/387), que aqui se transcreve:
2. DA ANÁLISE TÉCNICA
2.1. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE IRREGULARIDADE SUJEITA A DANO
AO ERÁRIO
Das quatro irregularidades apontadas no RAO 79/2009 e ITI
522/2009 apenas uma descreveu hipótese de ocorrência de suposto dano ao erário: nulidade das contratações diretas firmadas
pelas comissões organizadoras dos eventos: “festa de emancipação
política” e “VII carnaval nas montanhas”.
Passo a reproduzir a referida irregularidade descrita no item 5.1.1
do RAO 79/2009:
5.1.1 — NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES DIRETAS FIRMADAS PELAS COMISSÕES ORGANIZADORAS DOS EVENTOS: “FESTA DE
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA” E “VII CARNAVAL NAS MONTANHAS”
Base Legal: artigo 37, caput e inciso XXI, da CRFB/88, artigo 145,
inciso I, do Código Civil, artigos 2º e 54 da Lei nº 8.666/93 e artigo
2º da Lei nº 4.717/65.
O Prefeito Municipal, por meio do Decreto Nº 1.818/2008 (Doc. 03),
nomeou uma Comissão Organizadora para a “Festa de Emancipação Política” do Município, sendo esta composta por três membros.
Entretanto, tal Decreto nada dispõe sobre as atribuições e poderes
da mesma, nem mesmo, delega qualquer tipo de poder ou competência.
Da mesma forma, por meio do Decreto Nº. 1.782/2008 (Doc. 04),
instituiu uma “Comissão de Organização do VII Carnaval nas Montanhas”, composta por três pessoas, duas das quais, também componentes da comissão criada pelo Decreto nº. 1.818/2008.
Cumpre destacar, que não existe nenhum Diploma Legal que regulamente expressamente as atribuições das mencionadas “Comissões Organizadoras”. Nesse passo, podemos concluir que houve
ofensa ao Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
previsto no artigo 37, “caput”, da CRFB, segundo o qual, só é dado
à Administração Pública agir de acordo com o previsto em Lei.
Analisando a prestação de contas referente à Festa de Emancipação do Município, constatamos que a Comissão Organizadora
contratou diretamente a empresa A.C.O. Silva — ME, para a realização de shows e sonorização de acordo com a nota fiscal nº. 097
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(Doc. 05), no valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), cujo
pagamento foi realizado por meio do Cheque nº. 000009, em 04 de
abril de 2008.
No que tange ao VII Carnaval nas Montanhas, observamos na
sua prestação de contas a contratação da Empresa A.C.O. Silva —
ME para a realização de shows com todo o aparato técnico (palco,
som iluminação etc.), no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco
mil reais), conforme nota fiscal nº. 000078 (Doc. 06), cujo pagamento foi realizado por meio de 02 cheques, sendo o primeiro no
valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), na data de 30 de
janeiro de 2008, e o segundo, no valor de R$20.000,00 (vinte mil
reais) (Doc. 07), na data de 06 de fevereiro de 2008.
Entretanto, as referidas Comissões não são dotadas de personalidade jurídica própria, uma vez que, somente a União, Estados, Distrito Federal e Municípios compõem a Administração Direta Estatal,
sendo, nos termos do Decreto-lei 200/67, dotados de personalidade jurídica de direito público interno.
Sabe-se ainda, que de acordo com a Lei da Ação Popular, Lei nº
4717/1965, que os elementos que compõem o ato administrativo
são a competência, finalidade, forma, motivo e objeto, sendo nulos
quaisquer atos lesivos ao patrimônio público, que sejam desprovidos desses elementos, senão vejamos:
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
No caso em tela, as contratações firmadas pelas referidas Comissões Organizadoras, com a Empresa A.C.O. Silva — ME, são nulas,
em virtude de não possuírem capacidade jurídica para a sua
realização, e por serem desprovidas de competência para tanto.
Diz o Código Civil em seu art. 145:
É nulo o ato jurídico: I. quando praticado por pessoa absolutamente
incapaz;...
Da mesma maneira que os contratos de natureza privada, os contratos Administrativos são considerados negócios jurídicos, respeitadas as suas peculiaridades, e ainda, devendo ser aplicadas supletivamente as normas de sua teoria geral.
Dispõe a Lei de Licitações, em seu art. 54:
Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulamse pelas
suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado.” (grifos da MT)
Entendemos, ainda, que estas contratações diretas burlam o
princípio geral da obrigatoriedade de licitação previsto no artigo 37, XXI, da CRFB e no artigo 2º da Lei nº 8.666/93.
Diante do exposto, entendemos ser passível de devolução os valores acima mencionados, que totalizam a soma de: R$ 45.000,00 +
R$32.000,00= R$77.000,00 (setenta e sete mil reais), equivalentes
à 42.510,91 VRTE´s, montante depositado na conta das Comissões de Festas para contratar a empresa A.C.O. Silva — ME, em
virtude da nulidade absoluta ocorrida nestas contratações.
No caso em tela, pedimos vênia para respeitosamente dissentir da
conclusão exposta no RAO 79/2009 e reproduzida na ITI 522/2009,
no qual a área técnica sugere a devolução no valor de 42.510,91
VRTE em face da contratação direta, supostamente irregular.
Não é possível extrair dos autos elementos aptos para a formação
de um juízo de ocorrência de dano ao erário. A contratação direta,
por si só, não constitui elemento suficiente que resulte em dano ao
erário. Ao contrário, se a equipe descrevesse a ausência da prestação de serviço, por exemplo, isso poderia ter como consequência a
ocorrência de dano ao erário, mas não foi o que ocorreu.
Acrescenta-se a isso que o próprio Tribunal de Contas da União,
nas suas decisões mais recentes, vem reconhecendo que cabe ao
próprio Tribunal o ônus da prova em processos de auditorias:
Direito Processual. Prova (Direito). Ônus da prova. Auditoria. Fundamentação.
Em processos de auditoria, o ônus da prova sobre ocorrências
consideradas ilegais cabe ao TCU, devendo tais ocorrências estar acompanhadas de fundamentação que permita a identificação
do dano, da ilegalidade, do responsável
por sua autoria e da entidade ou empresa que tenha contribuído
para a prática do ato ilegal.
Acórdão AC-0721-10/16-P; Processo 030.778/2012-3; Relator VITAL DO RÊGO
Nesse mesmo sentido, o STJ tem afastado sistematicamente a tese
de “dano presumido” ao Erário, conforme demonstra o seguinte
precedente:
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ADMINISTRATIVO - ATO DE IMPROBIDADE - CONFIGURAÇÃO
1. Esta Corte, em precedente da Primeira Seção, considerou ser
indispensável a
prova de existência de dano ao patrimônio público para que
se tenha configurado o fato de improbidade, inadmitindo o
dano presumido. Ressalvado
entendimento da relatora.
2. Após divergências, também firmou a Corte que é imprescindível,
na avaliação do
ato de improbidade, a prova do elemento subjetivo.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido.
(REsp 621.415/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 30/
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido.
(REsp 621.415/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 30/05/2006, p. 134)
Dessa forma, pelos fundamentos expostos pela área técnica, entende-se tratar de uma irregularidade (itens 5.1.1, fls. 10/12, do Relatório RAO 79/2009) sujeita a citação para apresentação de razões
de justificativa (art. 157, inciso III, do RITCEES, aprovado pela Res.
261/2013), contudo, em face do tempo transcorrido da ocorrência
do fato (2008) e a realização desta manifestação técnica, sugere-se
a declaração de prescrição de ofício, nos termos do art. 373,
§1º c/c § 2º, inciso II, do RITCEES, uma vez que transcorreram
mais de cinco anos da ocorrência do fato.
2.2. PRESCRIÇÃO
Das quatro irregularidades apontadas no Relatório RAO 79/2009 e
reproduzidas na ITI 522/2009, uma já foi descrita no item 2.1 desta
manifestação técnica, motivo pelo qual, vamos discorrer apenas
sobre as outras três:
a) Ausência de formalização dos processos de dispensa;
b) Deficiência no controle dos gastos com combustível;
c) Inexistência de necessidade temporária de excepcional interesse
público e ausência de concurso público.
Os fatos apurados ocorreram em 2008 e não resultaram em dano
ao erário, conforme é possível extrair das referidas manifestações
técnicas.
Ante o exposto, apesar de constatada as irregularidades nos itens
5.3.1 (fls.19/20), itens 5.3.2 (fls. 20/21) itens 5.4.1.1 (fls. 24/25)
do Relatório RAO 79/2009 opina-se pela declaração de prescrição nos termos do art. 373, §1º c/c § 2º, inciso II, do RITCEES,
uma vez que transcorreram mais de cinco anos da ocorrência do
fato.
2.3 DA DISPENSA DAS DILIGÊNCIAS ELENCADAS NA DECISÃO
PRELIMINAR TC 446/2009
Como acima demonstrado, a ITI 522/2009 apontou a existência
de algumas irregularidades de natureza formal e material, durante o exercício de 2008, em contratações/convênios realizados pelo
município de Dores do Rio Preto, sugerindo, assim, a citação do
Prefeito para apresentar esclarecimentos quanto aos aspectos ali
abordados.
Ante a discordância do Exmo. Conselheiro Relator à época, que
entendeu pela necessidade de complementação da auditoria e instrução técnica, houve a conversão dos autos em diligência para:
1 – Análise da execução física das obras e serviços de engenharia,
com os respectivos quantitativos de material e serviço, inclusive
análise de eventual ocorrência de superfaturamento;
2 – Análise dos procedimentos realizados com recursos provenientes de Convênio firmados com o Estado do Espírito Santo;
3 – Análise quanto à presença de interesse público para o município
de Dores do Rio Preto/ES no repasse de valores a título de subvenção social par a APAE localizada no município de Espera Feliz,
Estado de Minas Gerais;
4 – Atendimento ao quantitativo exigido no Plano e Programa de
Auditoria Ordinária nº 20/2009 no tocante a repasse de verbas públicas a entidades provadas (mínimo de 03 - três);
5 – Informar se os valores dos combustíveis e derivados contratados pelo Município de Dores do Rio Preto estão compatíveis com os
valores praticados pelo mercado à época do fato;
6 – Fazer constar na Instrução Técnica Inicial o valor total das despesas passíveis de ressarcimento pela ausência de comprovação
do controle de gastos com o combustível (ausência regular de liquidação);
7 – Informar se houve contratação direta por prazo determinado
por excepcional interesse público (Lei 604/2007), referente aos
Programas de Saúde da Família e Bucal (PSF/PSB), bem como de
substituição de servidores efetivos nas hipóteses de afastamento
legal e vacância.
Ocorre que, compulsando os autos, a diligência determinada em
2009 está pendente de realização e, na análise deste subscritor,
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não se monstra mais razoável desencadear uma fiscalização específica frente às demandas atuais existentes.
Neste particular, constata-se que, de fato, as irregularidades apontadas na ITI 522/2009 não trazem indicativos de dano ao erário,
conforme fundamentado nos itens 2.1 e 2.2 desta manifestação
técnica.
No que tange aos procedimentos de fiscalização entende-se que
há inviabilidade da análise neste momento, pois o tempo decorrido
impossibilitaria, ou ao menos, dificultaria a verificação in loco das
obras e serviços de engenharia, não sendo razoável sua realização,
mormente quanto à eficácia dos resultados a serem alcançados,
quando em cotejo com o dispêndio de mão de obra e material a ser
utilizado para tal mister.
Importante salientar ainda que o próprio Regulamento Interno do
TCEES – Res. TC 261/2013, autoriza que, na ausência de recursos
humanos e materiais necessários, a realização de auditorias e fiscalizações do Tribunal de Contas seja submetida à análise do Plenário.
Assim, vejamos.
Art. 198. As auditorias, as inspeções, os levantamentos, os acompanhamentos e os monitoramentos poderão ser realizados independentemente de programação, observada a disponibilidade dos
recursos humanos e materiais necessários, mediante:
(...)
§ 1º Quando houver indisponibilidade de recursos humanos e materiais necessários, os instrumentos de fiscalização previstos no inciso II serão submetidos à deliberação do Plenário.
Em idêntico sentido, o art. 174, em seu § 5º, determina a observância da disponibilidade de recursos humanos e materiais para a
realização de auditorias e fiscalizações, como se vê a seguir:
Art. 174. Cabe, ainda, ao Tribunal, no exercício de suas competências:
(...)
§ 5º Na realização de auditorias e inspeções, quando não inclusas
no plano de fiscalização, o Tribunal observará a disponibilidade dos
recursos humanos e materiais necessários.
Destaca-se que esta Corte de Contas, em caso semelhante (acórdão 1473/2015, processo TC 4816/2009-1), já declarou prejudicada a análise dos itens apontados
no voto do Conselheiro Relator Elcy de Souza, em razão da inviabilidade da realização da instrução probatória após o decurso de mais
de seis anos da ocorrência dos fatos, a ausência de recursos humanos suficientes e a inexistência de elementos que demonstrem a
ocorrência de dano ao erário, bem como reconhecendo a prescrição
da pretensão punitiva e arquivando os autos.
O tema regular instrução processual e prescrição foi objeto do Informativo 33/2016 desta Corte de Contas. O Plenário (Acórdão
207/2016, processo TC 345/2003) reconheceu que passados
mais de 14 anos no processo, mostrou-se impossível colacionar dados plausíveis para a regular instrução e até mesmo que se possibilite o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ao final, concluiu
que o decurso do lapso temporal atraíra a prescrição reconhecendo
a improcedência da denúncia, arquivando os autos.
Ante o exposto, após a análise do contexto fático e jurídico que
ora se apresenta, e considerando a inviabilidade da realização da
instrução probatória após o decurso de mais de seis anos da ocorrência dos fatos, a ausência de recursos humanos suficientes e a
inexistência de elementos que demonstrem a ocorrência de dano ao
erário, não se justifica a atuação desta E. Corte de Contas no caso
concreto, sugerindo-se assim a extinção do feito com o consequente arquivamento do processo, com base no disposto no art. 198,
§ 1º e no art. 174, § 5º1, c/c art. 330, inciso I2 todos do RITCEES,
aprovado pela Res. TC 261/2013.
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante ao exposto, com fundamento nos arts.71 e 142, § 4º da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012 e arts. 198, §1º, art. 174,
§ 5º, art. 330, I e art. 373, §§ 1º e 2º, inciso II, do Regimento
Interno desta Corte (Resolução TC 261/2013) c/c art. 487, II do
Novo Código de Processo Civil Brasileiro, submeto a consideração
superior a seguinte proposta de encaminhamento:
3.1. Considerar prejudicada a análise dos itens apontados no voto
do Conselheiro Relator Elcy de Souza (fl. 372), em razão da inviabilidade da realização da instrução probatória após o decurso de mais
de seis anos da ocorrência dos fatos, a ausência de recursos humanos suficientes e a inexistência de elementos que demonstrem a
ocorrência de dano ao erário;
3.2. Declarar a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de
Contas em relação aos fatos apontados como irregulares na ITI
522/2009 (fls. 347/354), com a consequente extinção do processo;
3.3 Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
3 DISPOSITIVO
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Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, VOTO:
3.1 Por considerar prejudicada a análise dos itens apontados
no Voto de fls. 362/372, determinada pela Decisão Preliminar TC
- 446/2009 (fls. 373/374), em razão da inviabilidade de realização
da instrução probatória após o decurso de mais de seis anos da
ocorrência dos fatos, a ausência de recursos humanos suficientes e
a inexistência de elementos que demonstrem a ocorrência de dano
ao erário;
3.2 Por declarar a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas em relação aos fatos apontados como irregulares
na ITI 522/2009 (fls. 347/354), com a consequente extinção do
processo;
3.3 Pelo arquivamento dos presentes autos, após o trânsito em
julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-746/2009,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e oito de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo:
1. Considerar prejudicada a análise determinada pela Decisão Preliminar TC - 446/2009, em razão da inviabilidade de
realização da instrução probatória após o decurso de mais de seis
anos da ocorrência dos fatos, a ausência de recursos humanos suficientes e a inexistência de elementos que demonstrem a ocorrência
de dano ao erário;
2. Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas em relação aos fatos apontados como irregulares na
ITI 522/2009, com a consequente extinção do processo;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, e a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-956/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-7271/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO
LOURENÇO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - MIGUEL LOURENÇO DA COSTA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 2º BIMESTRE DE 2015 – SANEAMENTO DA OMISSÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 2º bimestre de 2015 da Prefeitura de Divino de São
Lourenço.
Na Instrução Técnica 00038/2016-1 (fls. 73), a área técnica
verificou que a Prefeitura de Divino de São Lourenço apresentou a Prestação de Contas Bimestral referente ao 2º bimestre de
2015, estando o jurisdicionado em conformidade com a Resolução
TCEES 247/2012, sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas através do Em. Luciano Vieira que declarou sanada
a omissão relativa ao envio da prestação de contas bimestral.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
Após as providências de estilo, encaminha-se ao Ministério Público
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Especial de Contas, para acompanhamento e monitoramento da cobrança dos débitos e das multas, atendendo o que pressupõe o art.
305, parágrafo único da Resolução TC nº 261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7271/2015,
ACORDAM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
cinco de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, tendo
em vista o saneamento da omissão, arquivar o presente processo, com fundamento no art. 330, IV do Regimento Interno, após,
encaminhar ao Ministério Público Especial de Contas, para acompanhamento e monitoramento da cobrança dos débitos e das
multas, atendendo o que pressupõe o art. 305, parágrafo único
do Regimento Interno, nos termos do voto do relator, conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação o senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da presidência, o conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, convocado
nos termos do artigo 10, §5º, do Regimento Interno, e a senhora
conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de
contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Convocado nos termos do artigo 10, §5º, do Regimento Interno
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-957/2016 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-12162/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO
SUL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 3º BIMESTRE DE 2015 – SANEAMENTO DA OMISSÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 3º bimestre de 2015 da Prefeitura de Rio Novo do
Sul.
Na Instrução Técnica 00014/2016-1 (fls. 49/50), a área técnica verificou que a Prefeitura de Rio Novo do Sul apresentou a
Prestação de Contas Bimestral referente ao 3º bimestre de 2015,
dada a perda do objeto, concluiu pelo saneamento dos autos, sendo
acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas através do
Em. Luciano Vieira que declarou sanada a omissão relativa ao envio
da prestação de contas bimestral.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
Após as providências de estilo, encaminha-se ao Ministério Público
Especial de Contas, para acompanhamento e monitoramento da cobrança dos débitos e das multas, atendendo o que pressupõe o art.
305, parágrafo único da Resolução TC nº 261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-12162/2015,
ACORDAM os srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
cinco de outubro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, tendo
em vista o saneamento da omissão, arquivar o presente processo, com fundamento no art. 330, IV do Regimento Interno, após,
encaminhar ao Ministério Público Especial de Contas, para acompanhamento e monitoramento da cobrança dos débitos e das
multas, atendendo o que pressupõe o art. 305, parágrafo único
do Regimento Interno, nos termos do voto do relator, conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
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Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação os senhores conselheiros Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da presidência, José Antônio Almeida Pimentel, convocado nos termos do
artigo 10, §5º, do Regimento Interno, e a senhora conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 05 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Convocado nos termos do artigo 10, §5º, do Regimento Interno
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

[Outras Decisões - 1ª Câmara]
DECISÃO – 1ª CÂMARA 03123/2016-7
PROCESSO TC-06938/2016-6
Responsável: Paulo Lemos Barbosa
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1° SEMESTRE DE 2016) –
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE –
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 Alegre, sob a
responsabilidade do senhor Paulo Lemos Barbosa.
Vê-se à folha 02, a Instrução Técnica Inicial ITI Nº 773/20166 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 52,80% 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 Alegre ultrapassou os limites para alerta e
prudencial estabelecidos no § 1º, inciso II do artigo 59 e Parágrafo
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único do artigo 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
Paulo Lemos Barbosa, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura
Municipal de Alegre, conforme demonstrado na Instrução Técnica
Inicial Nº 773/2016-6, 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 6938/20166, 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 Alegre, referente
ao 1º semestre de 2016, por ter ultrapassado o limite para alerta,
conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial 00773/2016-6.
2. Determinar ao gestor que execute as providências previstas
nos artigos 9º da Lei Complementar nº 101/2000, sob pena de
multa prevista no inciso II, do artigo 135 da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
3. 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.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO – 1ª CÂMARA 03124/2016-1
PROCESSO TC-07070/2016-1
Responsável: Dalton Perim
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3°
BIMESTRE DE 2016) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE – 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 Venda Nova do
Imigrante, referente ao 3º bimestre de 2016, sob a responsabilidade do Senhor Dalton Perim.
Vê-se à folha 02 a Instrução Técnica Inicial ITI Nº 851/20162, 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 ao descumprimento das metas fiscais estabelecidas para o 3º Bimestre de 2016.
É o relatório.
2-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$ 33.735.500,04 (trinta
e três milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos reais e
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quatro centavos), tendo realizado no período o montante de R$
26.989.622,52 (vinte e seis milhões, novecentos e oitenta e nove
mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois 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 Dalton Perim, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de
Venda Nova do Imigrante, conforme demonstrado na Instrução
Técnica Inicial nº 851/2016-2, 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 7070/20161, 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 03125/2016-6
PROCESSO TC-06965/2016-3
Responsável: Paulo Lemos Barbosa
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3°
BIMESTRE DE 2016) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE – 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 Alegre, referente
ao 3º bimestre de 2016, sob a responsabilidade do Senhor Paulo
Lemos Barbosa.
Vê-se à folha 02 a Instrução Técnica Inicial ITI Nº 797/20161, 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.
2 - 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$ 76.127.780,00 (setenta e seis milhões, cento e vinte e sete mil e setecentos e oitenta reais), tendo
realizado no período o montante de R$ 67.096.911,55 (sessenta
e sete milhões, noventa e seis mil, novecentos e onze reais e cinquenta e cinco 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
Lemos Barbosa, Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal
de Alegre, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial
nº 797/2016-1, 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 6965/2016Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
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3, 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 03132/2016-6
PROCESSO TC-06942/2016-2
Responsável: Jair Ferraço Junior
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1° SEMESTRE DE 2016) –
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO –
ALERTAR – DETERMINAR – ARQUIVAR
A EXMA. SRA. RELATORA CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 1º semestre de
2016, da Prefeitura de Castelo, sob a responsabilidade do Sr.
Jair Ferraço Júnior.
Acolho a manifestação da Secretaria de Controle Externo de Contas,
consubstanciada na Instrução Técnica Inicial nº 775/2016, 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.
Considerando que, conforme a citada ITI, o percentual alcançado
de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida está
em 52,88% (cinquenta e dois vírgula oitenta e oito por cento),
superando os limites de alerta e prudencial estabelecidos pelos artigos 20 e 22, § único e 59, § 1º, inciso II, da LC 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), VOTO por que, além do alerta, seja
DETERMINADO 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, in verbis:
Constituição Federal
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder
os limites estabelecidos em lei complementar.
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal,
a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta
ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder
público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único,
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender
às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida
neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão
imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou
estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não
observarem os referidos limites. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base
neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida
no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
adotarão as seguintes providências: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com
cargos em comissão e funções de confiança; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
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II - exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior
não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado
de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão
ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo
anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de
remuneração por ano de serviço. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores
será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou
função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas
na efetivação do disposto no § 4º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF)
Subseção II
Do Controle da Despesa Total com Pessoal
Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da
despesa com pessoal e não atenda:
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com
pessoal inativo.
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta
dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder
ou órgão referido no art. 20.
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos
arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a
95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao
Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação
de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a
revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento
de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de
pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação,
saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na
lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão
referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo
artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres
seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3o e 4o
do art. 169 da Constituição.
§ 1o No caso do inciso I do § 3o do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções
quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. (expressão com
eficácia suspensa por provimento cautelar dado na ADI 2.238-DF)
§ 2o É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com
adequação dos vencimentos à nova carga horária. (parágrafo com
eficácia suspensa por provimento cautelar dado na ADI 2.238-DF)
§ 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:
I - receber transferências voluntárias;
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao
refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das
despesas com pessoal.
§ 4o As restrições do § 3o aplicam-se imediatamente se a
despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou
órgão referidos no art. 20.
Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão
duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do
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Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual
por período igual ou superior a quatro trimestres.
§ 1o Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres.
§ 2o A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a
substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB
nacional, estadual e regional.
§ 3o Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas
previstas no art. 22.
§ 4o Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado
Federal, o prazo referido no caput do art. 31 poderá ser ampliado
em até quatro quadrimestres.
Por fim, deve-se alertar que o descumprimento dos limites em
questão e a não adoção das medidas corretivas imperativamente
ordenadas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade
Fiscal são condutas gravíssimas que podem ensejar a prática
de ato de improbidade administrativa pelo gestor, sujeitando-o
à aplicação de sanções administrativas e penais, conforme ilustrado na tabela anexa.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 6942/20162, DECIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, na 36ª sessão da Primeira Câmara, realizada no
dia dezenove 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 Municipal de Castelo,
referente ao 1º semestre de 2016, por ter ultrapassado o limite
para alerta, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial
00775/2016-5.
Determinar 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.
Alertar, ainda, que o descumprimento dos limites em questão e
a não adoção das medidas corretivas imperativamente ordenadas
pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal são
condutas gravíssimas que podem ensejar a prática de ato
de improbidade administrativa pelo gestor, sujeitando-o à aplicação de sanções administrativas e penais, conforme ilustrado na
tabela anexa ao voto da relatora.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 2016.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente

[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-934/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3074/2013
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO
DO SUL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA E PAULO ROBERTO VIVAS
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EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2012 – 1) IRREGULAR – MULTA PARA PAULO ROBERTO VIVAS – 2) TORNAR SEM EFEITO A REVELIA DE MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA – 3) DEIXAR DE APLICAR MULTA – 4) RECOMENDAÇÕES – 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
RELATÓRIO:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, referente ao exercício
financeiro de 2012, sob a responsabilidade dos Senhores Paulo
Roberto Vivas e Marcos Oliveira Souza.
A 5ª SCE – Secretaria de Controle Externo, através da Instrução
Técnica Inicial nº 250/2014 de fl. 56, acolhendo o Relatório Técnico Contábil RTC 107/2014 (fls. 45/55), opinou pela citação
dos responsáveis.
Atendendo DECM nº 381/2014, o responsável Paulo Roberto Vivas
devidamente citado apresentou justificativas e documentos visto
às fls. 63/76.
Quanto ao Sr. Marcos Oliveira Souza, foi declarada sua revelia consoante se vê à fl. 81.
Instada a se manifestar a 5ª Secretaria de Controle Externo, por
meio da Instrução Contábil Conclusiva nº 137/2014 de fls. 83/92,
afastou algumas impropriedades apontas da ITI permanecendo as
irregularidades de:
Divergência nos saldos dos extratos;
Não recolhimento das contribuições INSS serviços de terceiros.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC às fls.
94/96, acolhendo a manifestação técnica contábil, assim manifestou-se:
“Assim, à vista das conclusões técnicas expressas no RTC e na ICC
137/2014 e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único,
inciso IV, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando por:
1 - Julgar IRREGULARES as contas do senhor Paulo Roberto
Vivas – Secretário Municipal de Saúde (2012) frente ao Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, no exercício de 2012, tendo em
vista as seguintes irregularidades:
1.1 Divergência Nos Saldos Dos Extratos - Base Legal: Art.
105, Inc. III, c, da Res. 182/02. (item 3.2.2 do RTC 107/2014).
2.2 Não Recolhimento Das Contribuições INSS Serviços De
Terceiros - Base Legal: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I
alíneas a e b e art. 37 da Constituição da República, art. 32 da Lei
Municipal nº 34/1992; (item 4.1 do RTC 107/2014).
2 - Por oportuno, sugere-se DETERMINAR:
2.1 Ao atual gestor que, nas próximas PCA, encaminhe os documentos contábeis contendo assinatura do contador responsável;
2.2 – Ao atual gestor que regularize as contas que constam do passivo, pertinentes às contribuições devidas ao INSS.
2.3 - Ao atual Prefeito que dote o Fundo Municipal de Saúde com
recursos suficientes para acobertar o seu passivo financeiro;
2.4 – Ao atual gestor que zele para que as retificações contábeis
observem as normas brasileiras de contabilidade.
3 – Por fim, opina-se para que seja condenado o atual gestor, Marcos Oliveira de Souza, ao pagamento de MULTA por não atender
ao Termo de Citação 815/2014, nos termos do art. 389, VIII, da
Resolução TCEES 261/13.
O Ministério Público Especial de Contas, pronunciando-se às
fls. 99/101 por meio de Parecer nº 5282/2015 de fls. 99/101, através da lavra do Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva, assim
sugeriu:
“Isto posto, o Ministério Público de Contas anui à proposta da área
técnica constante na ITC 8447/2014, pugnando, outrossim, seja
DETERMINADO ao atual gestor, tomar as medidas administrativas
necessárias, nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de
apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, bem como a
responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do município, tendo
em vista que tal despesa é considerada ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se a sua glosa, informando a essa Corte de
Contas sobre o resultado obtido”.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
As contas foram encaminhadas a este Tribunal por meio da documentação de fls. 01/42, sendo autuadas em 01/04/13, atendendo
as disposições contidas no art. 105 do RITCEES, compostas por
arquivos digitais, e pelas demonstrações contábeis e demais peças
e documentos que integram a referida Prestação de Contas Anual,
à exceção da ausência de alguns extratos bancários com saldo de
31/12/2012. Constata-se, ainda, que os arquivos foram assinados
eletronicamente pelo responsável Marcos Oliveira Souza.
Analisando as contas apresentadas, a unidade técnica apontou ini-
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cialmente as seguintes irregularidades:
Ausência de assinatura do contador responsável;
Divergência no saldo do exercício anterior;
Divergência nos saldos dos extratos;
Divergência no resultado patrimonial;
Déficit no resultado financeiro;
Não recolhimento das contribuições do INSS e INSS serviços de
terceiros.
Em manifestação conclusiva, analisando a documentação acostada
nos autos, entendeu por sanados alguns itens, que ora acolho o
entendimento fazendo parte integrante deste voto, permanecendo
as seguintes irregularidades:
Divergência nos Saldos dos Extratos:
Inicialmente constatou a unidade técnica que havia divergência em
três extratos bancários sendo dois do Banco do Brasil e um da Caixa
Econômica Federal. Após análise dos documentos acostados pelo
responsável foi sanada uma divergência permanecendo a divergência nos extratos referente a conta nº 7216-8 do Banco do Brasil, no
valor de R$ 2.337,12 e 40-8 da CEF, no valor de R$ 50,00, por não
ter sido encaminhados os extratos bancários de aplicação.
Pois bem, observo que as divergências apontadas nos extratos bancários em razão de ausência de encaminhamento de extratos, não
prejudicaram a análise das contas, o que entendo ser impropriedade de cunho formal, sem desdobramentos materiais, devendo ao
meu sentir ser relevada.
Não recolhimento das contribuições do INSS e do INSS serviços de terceiros:
Analisando o Anexo 17 a unidade técnica evidenciou a princípio que
havia indícios de falta de recolhimento de contribuições do INSS
e INSS de serviços de terceiros, anteriores ao período de dezembro/2012.
Em justificativa o responsável Paulo Roberto Vivas informou que
as contas vêm passando por conciliações para apurar seus saldos,
acrescenta que quanto ao INSSS serviços de terceiros está com saldo a recolher mensalmente devido à contratação de médicos para
substituição através de recibo de pagamento autônomo.
Analisando os documentos e argumentos trazidos em sede de defesa, a equipe técnica verificou pelo Anexo XVII (Demonstrativo da
Dívida Flutuante) que a conta INSS de servidores foi regularizado e
quanto a conta INSS serviços de terceiros o saldo continuava sem
regularização.
Vejo que após análise da documentação apresentada pelo Responsável, restou sanada a irregularidade quanto à ausência de recolhimento do INSS, de outra banda, não ficou demonstrada a regularização da conta INSS serviços de terceiros permanecendo a
ausência de recolhimento no valor total de R$ 14.983,77.
Feitas estas observações a defesa do gestor não encontra razão em
sua totalidade, se impondo a mantença da irregularidade.
CONCLUSÃO:
Assim, encampando os fundamentos e conclusões explicitadas pelo
corpo e pelo digno Ministério Público Especial de Contas e VOTO
pela IRREGULARIDADE das contas do Fundo Municipal de Saúde
de Mimoso do Sul, referente ao exercício financeiro de 2012, sob
a responsabilidade do senhor Paulo Roberto Vivas, na forma do
inciso III, alínea “d” do art. 84, da Lei Complementar nº 621/2012,
aplicando-lhe multa no valor de 500 VRTE, nos termo do art. 62 da
LC 32/93, vigente à época.
Quanto ao senhor Marcos Oliveira Souza – Secretário Municipal
de Saúde (responsável pelo envio da PCA), citado para encaminhar
documentos, nos termos regimentais, não deveria ter sido citado e
sim notificado, nesse contexto se impõe, nesta oportunidade, tornar sem efeito a revelia a ele aplicada.
Em relação à sugestão de aplicação de multa ao Sr. Marcos Oliveira Souza, em razão do não atendimento ao encaminhamento
dos extratos bancários apresentando saldo em 31/12/2012 deixo
de aplica-la face ao equívoco quanto à citação já explicitada, não
havendo alerta quanto a possível aplicação de penalidade em caso
de descumprimento.
Por fim, quanto à determinação sugerida pela área técnica e o
Ministério Público de Contas, diante da apreciação destas contas
referente ao exercício de 2012 onde pode ter sido adotadas providências e sendo certo que o administrador público tem o dever de
cumprir os prazos de pagamento de suas obrigações, inclusive as
previdenciárias e caso configurada situação de atraso no recolhimento das contribuições, com possível aplicação de juros e multa
RECOMENDO ao atual gestor do Fundo que:
Nas próximas PCA, encaminhe os documentos contábeis contendo
assinatura do contador responsável;
Regularize as contas que constam do passivo pertinentes às contribuições devidas ao INSS, inclusive com adoção de providências
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visando ressarcimento ao erário ante a ausência de recolhimento;
Dote o Fundo Municipal de Saúde com recursos suficientes para
acobertar o passivo financeiro;
Zele para que as retificações contábeis observem as normas brasileiras de contabilidade.
Após o trânsito em julgado dos presentes autos, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3074/2013,
ACORDAM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e oito de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida:
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, relativa ao exercício financeiro
de 2012, sob a responsabilidade do senhor Paulo Roberto Vivas, na
forma do inciso III, alínea “d” do art. 84, da Lei Complementar nº
621/2012, aplicando-lhe multa no valor de 500 VRTE, nos termo
do art. 62 da LC 32/93, vigente à época;
2. Tornar sem efeito a revelia aplicada ao senhor Marcos Oliveira
Souza, citado para encaminhar documentos, nos termos regimentais, uma vez que não deveria ter sido citado e sim notificado;
3. Em relação à sugestão de aplicação de multa ao senhor Marcos
Oliveira Souza, em razão do não atendimento ao encaminhamento
dos extratos bancários apresentando saldo em 31/12/2012, deixar
de aplicar multa face ao equívoco quanto à citação já explicitada,
não havendo alerta quanto a possível aplicação de penalidade em
caso de descumprimento;
4. Recomendar ao atual gestor do Fundo Municipal de Saúde de
Mimoso do Sul que:
4.1. Nas próximas PCA, encaminhe os documentos contábeis contendo assinatura do contador responsável;
4.2. Regularize as contas que constam do passivo pertinentes às
contribuições devidas ao INSS, inclusive com adoção de providências visando ressarcimento ao erário ante a ausência de recolhimento;
4.3. Dote o Fundo Municipal de Saúde com recursos suficientes
para acobertar o passivo financeiro;
4.4. Zele para que as retificações contábeis observem as normas
brasileiras de contabilidade;
5. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento da multa aplicada, nos termos do art. 454, inciso I,
do Regimento Interno deste Tribunal.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio
Almeida Pimentel, relator, e Domingos Augusto Taufner. Presente,
ainda, o dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, procurador especial
de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-935/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4027/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAÇU
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - GISELI VIEIRA CREMA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Ibiraçu, referente ao exercício financeiro de
2014, sob a responsabilidade da Sra. Gisele Crema Vieira, gestora
Fundo no exercício em análise.
Concluída a Análise Inicial de Conformidade AIC n° 436/2015,
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constante às fls. 06/10, verificou-se a inconsistência de determinados arquivos da Prestação de Contas, tendo sido, portanto, elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 1901/2015 (às fls. 11), na qual
restou sugerida a Notificação da responsável, realizada por ocasião
do Termo de Notificação 2660/2015. Em resposta, a responsável
apresentou justificativa e a documentação que julgou pertinentes
aos 12/11/2015.
Considerado apto o processo para análise e instrução, de acordo
com a 4ª Secretaria de Controle Externo (Manifestação Técnica
Preliminar – MTP 1025/2015, às fls. 30/32), foram os autos para
a SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que
através da Instrução Técnica Inicial ITC 4027/2015-1, às fls. 46/47,
diante do que foi apontado no Relatório Técnico RT 55/2016-9, de
fls. 33/45, sugeriu a citação da Sra. Gisele Crema Vieira, para
apresentar as justificativas que entendesse necessárias em razão
do que foi apontado no item 4.1.2.1 e 4.1.2.2 do RT 55/2016-9.
Conforme o Termo de Citação n° 631/2016-1 e o respectivo
Aviso de Recebimento, às fls. 50 e 52, a responsável foi devidamente citada, comparecendo com suas justificativas e documentos,
os quais foram acostados aos autos às fls. 55/70.
Ato contínuo, o feito foi novamente remetido à SecexContas para
instrução, que analisando a defesa apresentada, elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 2242/2016-1, às fls. 75/82, em
que foram acolhidas as justificativas apresentadas, considerando
afastados os indicativos de irregularidade inicialmente apontados no RT 55/2016-9, razão pela qual opinou pela regularidade
das contas sob análise, no que diz respeito ao aspecto técnico
contábil e ao disposto na legislação pertinente, ora analisados.
Os autos foram, então, encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas, que se manifestou através de Parecer da lavra
do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, que endossou a
proposição da área técnica, ITC 2242/2016-1.
FUNDAMENTAÇÃO
Ressalte-se que durante a análise contábil da presente Prestação
de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Ibiraçu, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da Sra. Gisele
Crema Vieira, então gestora do Fundo, foram detectados dois indicativos de irregularidade relacionados à: i) ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos servidores
ao RPPS (item 4.1.2.1 do RTC 55/2016); e ii) divergência entre
as contribuições previdenciárias retidas do servidor e as recolhidas
ao RPPS (item 4.1.2.2 do RTC 55/2016), resultando na citação da
gestora responsável.
Contudo, as supostas inconsistências foram alvo de reanálise pela
área técnica competente através da Instrução Técnica Conclusiva ITC 2242/2016-1, tendo sido totalmente afastadas após a
apresentação das justificativas e documentação trazidas aos autos
pela responsável.
Saliente-se que o prazo para entrega das contas em análise foi realizada neste Tribunal em 12/11/2015 e, portanto, dentro do prazo
estabelecido pela Resolução TC 261/2013, RITCEES, conforme certifica o Secretário Geral das Sessões às fls. 21.
Ademais, o indicativo de irregularidade relativo ao não recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos servidores ao Regime Próprio de Previdência – RPPS foi superado após a completa
instrução do feito, quando se apurou o efetivo adimplemento da
integralidade do valor devido a esse título, a saber, R$ 24.629,65
(vinte e quatro mil e seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e
cinco centavos), ocorrido no início do exercício de 2015, exatamente aos 30/01/2015.
Já no tocante ao indicativo de irregularidade referente à divergência entre as contribuições previdenciárias retidas do servidor e as
recolhidas ao RPPS, também após a fase instrutória, constatou-se
que o saldo remanescente das mencionadas contribuições retidas
no exercício de 2014 foram recolhidas ao RPPS em 30/01/2015.
Desse modo, considerando que o Ministério Público Especial de
Contas acompanhou integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião da Instrução Técnica Conclusiva ITC
2242/2016-1, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas
pelo corpo técnico e endossadas pelo MPC, tornando-os parte integrante do presente voto.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, VOTO pela REGULARIDADE DAS CONTAS de responsabilidade da Sra. GISELE CREMA VIEIRA, gestora do Fundo
Municipal de Saúde de Ibiraçu no exercício financeiro de 2014,
dando-lhe a devida QUITAÇÃO, nos termos do artigo 84, inciso I,
c/c o artigo 85, da Lei Complementar nº 621/2012.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4027/2015,
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ACORDAM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e oito de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, julgar
regular a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde
de Ibiraçu, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da
senhora Giseli Vieira Crema, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio
Almeida Pimentel, relator, e Domingos Augusto Taufner. Presente,
ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, procurador especial
de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, dando-lhes a devida quitação, nos termos do art. 85
do mesmo diploma legal, arquivando-se os presentes autos após
o trânsito em julgado, nos termos da proposta de voto do relator,
auditor João Luiz Cotta Lovatti.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara de julgamento o senhor conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, o senhor auditor
João Luiz Cotta Lovatti, relator, e os senhores conselheiros José
Antônio Almeida Pimentel e Domingos Augusto Taufner. Presente,
ainda, o Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, procurador especial
de contas em substituição ao procurador-geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
DR. LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

ACÓRDÃO TC-936/2016 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3290/2015
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE GUAÇUÍ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA E WAGNER JOSÉ
MARTINHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí - SAAE, relativa ao exercício
de 2014, sob a responsabilidade dos Senhores José Maria de Oliveira e Wagner José Martinho, cima qualificados.
As peças contábeis, tempestivamente encaminhadas a esta Corte
de Contas, foram analisadas pela Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu relatório constante às folhas 26/36 (Relatório
Técnico Contábil 00246/2016-5) concluindo pela regularidade da
prestação de contas.
Prosseguindo, nos termos regimentais, essa unidade técnica elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 02046/2016-3, às folhas 38/39,
opinando por julgar REGULARES as Contas em exame, nos termos
dos artigos 84, inciso I da Lei Complementar nº 621/2012.
O douto representante do Ministério Público de Contas, Luciano
Vieira, à folha 43, manifestou-se de acordo com a área técnica.
É o relatório.
No compulsar dos autos, vejo que a presente Prestação de Contas
foi considerada regular pelos técnicos deste sodalício, bem como
pelo digno representante do Ministério Publico de Contas; assim,
encampo os fundamentos e conclusões explicitadas por ambos, que
me permito acolhê-las, passando a fazer parte integrante deste
voto.
Ante todo o exposto, observados os trâmites processuais e legais,
concordando plenamente com a área técnica e o Ministério Público
de Contas, PROPONHO VOTO pela REGULARIDADE das contas
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí, referente ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do
Senhor José Maria de Oliveira (período de gestão: 01/05/2013
a 19/11/2014) e do Senhor Wagner José Martinho (período de
gestão: a partir de 20/11/2014), na forma do Inciso I do art. 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Transitado em julgado, ARQUIVE-SE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3290/2015,
ACORDAM os srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e oito de setembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, julgar
regular a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Guaçuí, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade dos srs. José Maria de Oliveira e Wagner José Martinho,
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TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 9098/2016
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
o Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições
legais, torna público que nos autos do Processo TC nº 9098/2016,
RATIFICOU a contratação da empresa FUNCAMP – Fundação de
Desenvolvimento da UNICAMP, visando à inscrição da servidora
desta Corte de Contas, para participação no evento “Curso –
Projeto e Dimensionamento de Usinas Solares e Sistemas
Fotovoltaicos de Geração – com PVSYST”, no valor total
de R$ 1.323,00 (mil, trezentos e vinte e três reais), por
inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II, §1º c/c
art. 13, VI da Lei 8.666/93.
Vitória-ES, 26 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Resumo do Contrato nº 027/2016
Processo TC-4176/2016
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda..
OBJETO: Contratação de assinatura anual para acesso ao sistema
BANCO DE PREÇOS - ferramenta de pesquisa e comparação de
preços praticados pela Administração Pública, contemplando 01
(uma) licença padrão e 01 (uma) licença fornecida a título gratuito.
VALOR GLOBAL: R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa
reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados do dia seguinte ao da
publicação no DOE-TCEES.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Ação: 2017
Elemento de Despesa: 4.4.90.39
Vitória, 20 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
AVISO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
134/2016
Processo: TC - Nº 9134/2016
Órgão Adeso: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –
TCEES.
Órgão Gerenciador: 4º Batalhão de Engenharia de Construção –
Exército Brasileiro – Ministério da Defesa
Contratada: Abra Informática Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de 03 (três) licenças da Marca Corel – Modelo/
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Versão X8
Valor – R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais)
Vitória, 27 de outubro de 2016.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
TERMO DE PADRONIZAÇÃO
Processo TC nº 7039/2016
O Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais,
torna público que nos autos do Processo TC nº 7039/2016 DECIDIU
pela padronização do software Autodesk Autocad no âmbito do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 15,
inciso I da Lei 8.666/93. Abre-se prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar
da publicação no DOE_TCEE, para manifestação de interessados.
Vitória-ES, 24 de outubro de 2016.
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[LICITAÇÕES]
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2016
PROC. TC 6448/2016
Diante da necessidade de retificação do Termo de Referência, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento
de microcomputadores, informamos que o certame está suspenso,
com nova data para a Sessão Pública ainda a ser definida.
Vitória, 27 de outubro de 2016.
DANIEL SANTOS DE SOUSA
Pregoeiro - TCEES
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