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[ATOS DO PLENÁRIO]

[Acórdãos e Pareceres - Plenário]
PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral
das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O
inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-016/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4243/2016 (APENSO: TC-1157/2015)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - MARCELO DE SOUZA COELHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – 1) APROVAÇÃO – 2) DETERMINAÇÃO – 3) RECOMENDAÇÃO – 4) 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 Aracruz, referente ao exercício de 2015, sob
a responsabilidade do senhor Marcelo de Souza Coelho - Prefeito
Municipal.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 42/2017 (fls.
08/43) opinando pela regularidade das contas quanto ao aspecto
técnico-contábil.
Demonstrou, ainda, o atendimento aos limites constitucionais e legais, nos seguintes termos:
No mesmo sentido concluiu o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira
(Parecer do Ministério Público de Contas 1170/2017 - fls.
50/51).
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do

Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão
de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico
42/2017 (fls. 08/43), abaixo transcrito:
5 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Constatou-se que no decorrer da execução orçamentária de 2015,
ocorreram aberturas de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 01: Créditos adicionais abertos no exercício Em R$ 1,00
Leis
3.884/2014
3.913/2015
3.918/2015
3.925/2015
3.986/2015
Total

Créditos adicio- Créditos adiTotal
nais suplemen- cionais espetares
ciais
89.029.937,84
375.144,57 89.405.082,41
0,00
375.145,14
375.145,14
2.030.000,00
0,00
2.030.000,00
0,00
410.000,00
410.000,00
1.512.000,00
0,00
1.512.000,00
92.571.937,84
1.160.289,71 93.732.227,55

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
Em análise à dotação inicial e às movimentações de créditos orçamentários constata-se que houve elevação na autorização das
despesas de R$ 38.772.624,90 (trinta e oito milhões setecentos
e setenta e dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa
centavos) conforme segue:
Tabela 02: Despesa total fixada Em R$ 1,00
Dotação inicial – LOA
Créditos adicionais suplementares
Créditos adicionais especiais
Anulação de dotações
Despesa total fixada atualizada

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
As fontes para abertura dos créditos adicionais foram as seguintes:
Tabela 03: Fontes de Créditos Adicionais Em R$ 1,00
Excesso de arrecadação
Anulação de dotações
Superávit Financeiro de Exercício Anterior
Total

3.114.275,73
54.959.602,65
35.658.349,17
93.732.227,55

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
Considerando que a autorização contida na LOA para abertura
de créditos adicionais foi de R$ 116.894.439,40 (cento e dezenove milhões oitocentos e noventa e quatro mil quatrocentos e
trinta e nove reais e quarenta centavos), e a abertura foi de R$
93.732.227,55 (noventa e três milhões setecentos e trinta e dois
mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos),
constata-se que a limitação foi observada.
5.2 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
A política fiscal dos entes públicos abrange a administração das receitas, do orçamento e da despesa pública, assim como dos ativos
e passivos.
Neste contexto, o resultado primário, obtido pela diferença entre
receitas e despesas primárias, tem como objetivo principal indicar a
capacidade que o município tem em gerar receitas suficientes para
custear as despesas correntes e de investimentos, sem que haja
comprometimento da capacidade de administrar a dívida existente.
As receitas primárias são aquelas não financeiras, resultantes basicamente da arrecadação de tributos e prestação de serviços. As
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despesas primárias são aquelas necessárias à prestação dos serviços públicos (deduzidas das despesas financeiras).
Por seu turno o resultado nominal possibilita acompanhar a evolução da dívida fiscal líquida, indicando a necessidade ou não de
financiamento do setor público junto a terceiros.
A Lei Complementar 101/00 estabelece regras em relação às metas
de resultados primário e nominal. Estabelece o parágrafo 1º do art.
4º:
§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo
de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em
valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o
exercício a que se referirem e para os dois seguintes.
Consta também do art. 9° a medida corretiva de limitação de empenho quando comprometido o atingimento das metas estabelecidas na LDO:
Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais,
os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos
montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de
empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados
pela lei de diretrizes orçamentárias.
O acompanhamento da evolução do cumprimento ou não das metas
estabelecidas na LDO para resultados primário e nominal é feito por
meio do Relatório resumido da Execução Orçamentária, na forma
estabelecida pela Lei Complementar 101/00.
A meta estabelecida na LDO para Resultados Primário e Nominal
do município e o resultado obtido da execução do orçamento estão
detalhados no quadro a seguir:
Tabela 04: Resultados Primário e Nominal Em R$ 1,00
Rubrica
Receita Primária
Despesa Primária
Resultado Primário

Meta LDO
325.322.320,93
345.336.551,25
-20.014.230,32

Execução
383.138.776,04
383.039.384,02
99.392,02

Resultado Nominal

-15.655.067,00

-332.953,78

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
Observa-se da tabela 4 que o município atingiu as metas fiscais de
resultado primário e nominal, estabelecidas na LDO.
5.3 RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EXECUTADAS
No que tange às receitas orçamentárias, verifica-se que houve
uma previsão original de R$ 389.648.131,36 (trezentos e oitenta e nove milhões seiscentos e quarenta e oito mil cento e trinta e um reais e trinta e seis centavos) e uma arrecadação de R$
408.895.882,60 (quatrocentos e oito mil oitocentos e noventa e
cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos),
equivalendo a 104,94% (cento e quatro vírgula noventa e quatro
pontos percentuais) da receita prevista:
Tabela 05: Execução orçamentária da receita Em R$ 1,00
Unidades
gestoras
Prefeitura
Municipal
SAAE
IPASMA
Totais

Previsão

Arrecadação

336.048.131,36

%
Arrecadação
342.988.179,59
102,06%

17.600.000,00
36.000.000,00
389.648.131,36

17.889.065,16
48.018.637,85
408.895.882,60

101,64%
133,38%
104,94%

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
A receita orçamentária consolidada prevista e realizada, segundo a
classificação por categoria econômica é a que segue:
Tabela 06: Receita Orçamentária por categoria econômica Em R$
1,00
Receita Corrente
Receita de Capital
Totais

Previsão
373.546.542,04
16.101.589,32
389.648.131,36

Arrecadação
405.627.412,56
3.268.470,04
408.895.882,60

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
A execução orçamentária consolidada das despesas, composta pelas unidades gestoras integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social do município sob análise, apresenta-se no Balanço
Orçamentário evidenciando um montante de R$387.564.083,30
(trezentos e oitenta e sete milhões quinhentos e sessenta e quatro
mil oitenta e três reais e trinta centavos), cujo resultado representa
90,45% (noventa vírgula quarenta e cinco pontos percentuais) em
relação às despesas autorizadas, conforme evidenciado na tabela
a seguir:
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Tabela 07: Execução orçamentária da despesa Em R$ 1,00
Unidades
gestoras
Prefeitura
Municipal
IPASMA
SAAE
Câmara
Municipal
Totais

Autorização

Execução

% Execução

354.903.394,71

334.821.014,27

94,34%

36.000.000,00
24.075.057,64
13.516.000,00

25.619.914,87
17.231.121,90
9.892.032,26

71,16%
71,57%
73,19%

428.494.452,35

387.564.083,30

90,45%

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
A despesa orçamentária consolidada orçada, atualizada, empenhada, liquidada e paga, segundo a classificação por categoria econômica é a que segue:
Tabela 08: Despesa orçamentária por categoria econômica Em R$
1,00
Orçada
Corrente
De Capital
Totais

325.931.325,17

Autorizada
370.293.597,84

Empenhada
350.806.230,21

Liquidada
341.054.322,59

Paga
337.043.866,42

63.716.806,19

58.200.854,51

36.757.853,09

32.992.640,12

31.928.208,07

389.648.131,36

428.494.452,35

387.564.083,30

374.046.962,71

368.972.074,49

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
O resultado da execução orçamentária evidencia um superávit orçamentário de R$21.331.799,30 (vinte e um milhões trezentos e
trinta e um mil setecentos e noventa e nove reais e trinta centavos), conforme demonstrado a seguir:
Tabela 09: Resultado da execução orçamentária Em R$ 1,00
Receita total arrecadada
408.895.882,60
Despesa total executada (empenhada)
387.564.083,30
Resultado da execução orçamentária (déficit/
21.331.799,30
superávit)
Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
6 EXECUÇÃO FINANCEIRA
A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias,
bem como, os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados ao saldo do exercício anterior, resultará
no saldo para o exercício seguinte.
Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro
que integra a prestação de contas anual consolidada do município,
relativa ao exercício de 2015:
Tabela 10: Síntese do Balanço Financeiro Em R$ 1,00
Saldo em espécie do exercício anterior
Receitas orçamentárias
Transferências financeiras recebidas
Recebimentos extraorçamentários
Despesas orçamentárias
Transferências financeiras concedidas
Pagamentos extraorçamentários
Saldo em espécie para o exercício seguinte

122.644.158,75
408.895.882,60
460.143.162,59
66.270.577,34
(387.564.083,30)
(351.701.250,92)
(81.308.052,81)
237.380.394,25

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
Destaca-se que o saldo contábil das disponibilidades, constantes
nos Termos de Verificação são os que seguem:
Tabela 11: Disponível por unidades gestoras Em R$ 1,00
Unidades gestoras
Prefeitura Municipal
IPASMA
SAAE
Câmara Municipal
Totais

Saldo
96.185.571,47
130.519.518,93
10.369.801,49
305.502,36
237.380.394,25

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
7 EXECUÇÃO PATRIMONIAL
As alterações quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos
elementos patrimoniais, refletindo em resultados aumentativos ou
diminutivos no patrimônio líquido.
A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP consolidada, que
integra a prestação de contas sob análise, evidencia um resultado
patrimonial de R$371.354.919,98 (trezentos e setenta e um milhões trezentos e cinquenta e quatro mil novecentos e dezenove
reais e noventa e oito centavos).
Na tabela a seguir, evidencia-se sinteticamente as variações quantitativas ocorridas no patrimônio do município durante o exercício
referência da prestação de contas sob análise:
Tabela 12: Síntese da DVP Em R$ 1,00
Variações patrimoniais aumentativas

1.164.020.708,41
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Variações patrimoniais diminutivas
Resultado patrimonial do período

792.665.788,43
371.354.919,98

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente, é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da situação
patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas
do patrimônio público, além das contas de compensação.
Apresenta-se na tabela a seguir a situação patrimonial consolidada
do município, demonstrada por meio do Balanço Patrimonial consolidado, integrante da prestação de contas anual sob análise, evidenciando os saldos das contas patrimoniais no encerramento do
exercício de 2015:
Tabela 13: Síntese do Balanço Patrimonial Em R$ 1,00
Especificação
Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido

2015
243.315.598,38
1.339.035.450,80
10.301.837,64
219.060.451,90
1.352.872.854,31

2014
127.448.156,45
31.086.739,01
2.159.394,27
202.137.070,74
(45.761.569,55)

Ativo Financeiro
Passivo Financeiro
Resultado Financeiro
do Exercício com base
no Balanço Patrimonial
(Déficit/superávit)

237.717.306,44
21.655.849,68
216.061.456,76

122.644.525,02
2.207.699,89
120.436.825,13

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
A movimentação dos restos a pagar, processados e não processados, conforme evidenciado na Demonstração da Dívida Flutuante
foi a seguinte:
Tabela 14: Movimentação dos restos a pagar Em R$ 1,00
Restos a Pagar
Saldo Inicial
Inscrições
Pagamentos
Cancelamentos
Saldo Final
Total

Processados
13.179.435,95
5.074.888,22
12.161.819,85
8.977,61
6.083.526,71

Não Processados
22.699.284,77
13.517.120,59
15.991.932,85
6.432.884,76
13.791.587,75
19.875.114,46

No que tange à movimentação dos restos a pagar do exercício, verificou-se que alguns dos demonstrativos encaminhados pelo gestor
apresentavam os saldos por competência, ou seja, não contemplavam os restos a pagar inscritos no referido exercício financeiro.
Apesar de que esta situação não tenha influenciado na análise das
contas, sugere-se, na medida do possível, que os demonstrativos
contemplem todas as movimentações ocorridas no período.
Demonstra-se no quadro a seguir, o resultado financeiro apurado
no Balanço Patrimonial do exercício sob análise, por destinação de
recursos:
Tabela 15: Resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial
Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Recursos não vinculados
Recursos vinculados:
Total:

Resultado
169.857.397,67
46.204.059,09
216.061.456,76

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
O superávit financeiro apurado, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de créditos adicionais, desde
que observadas as correspondentes fontes de recursos, na forma
do artigo 43, da Lei 4.320/1964.
8 GESTÃO FISCAL
8.1 DESPESAS COM PESSOAL
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo 19, III, e
artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC 101/2000) ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal pelos Poderes e Entes da Federação.
Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional:
A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do
Ente da Federação com ativos, inativos e pensionistas, deduzidos
alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.
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O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em
relação à Receita Corrente Líquida – RCL, que por sua vez, segundo
definição da Secretaria do Tesouro Nacional:
É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes do ente da Federação, deduzidos
alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.
Apurou-se a RCL do município, no exercício de 2015, que, conforme
planilha APÊNDICE A deste relatório totalizou R$ 375.402.214,54
(trezentos e setenta e cinco milhões quatrocentos e dois mil duzentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos).
Constatou-se, com base na documentação que integra a prestação
de contas sob análise, que as despesas com pessoal executadas
pelo Poder Executivo atingiram 44,72% (quarenta e quatro vírgula
setenta e dois pontos percentuais) da receita corrente líquida, conforme demonstrado na planilha APÊNDICE B, sintetizada na tabela
a seguir:
Tabela 16: Despesas com pessoal – Poder Executivo Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com
pessoal em relação à RCL

Valor
375.402.214,54
167.891.527,55
44,72%

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
Conforme se observa da tabela anterior, foram cumpridos os limites
legal e prudencial.
No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o
Poder Executivo com o Poder Legislativo, constatou-se que essas
despesas atingiram 46,83% (quarenta e seis vírgula oitenta e três
pontos percentuais) em relação à receita corrente líquida, conforme
demonstrado na planilha APÊNDICE C deste relatório, e evidenciado
resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 17: Despesas com pessoal consolidadas Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com
pessoal em relação à RCL

Valor

375.402.214,54
175.787.230,70
46,83%

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
Conforme se observa da tabela anterior, considerando as despesas consolidadas, foram cumpridos o limite legal de 60% (sessenta
pontos percentuais) e o limite prudencial de 57% (cinquenta e sete
ponto percentuais).
8.2 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº 101/2000; e
art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Resolução
40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para
fins fiscais, corresponde ao montante total das obrigações financeiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da
administração direta e entre estes e as entidades da administração
indireta), assumidas: a) pela realização de operações de crédito
com a emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária); b) pela realização
de operações de crédito em virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios ou tratados, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses; c) com os precatórios judiciais emitidos a
partir de 05 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do
orçamento em que houverem sido incluídos; e, d) pela realização
de operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que
tenham constado como receitas no orçamento.
A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa o montante da
dívida consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres financeiros
(disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros).
No uso de suas competências constitucionais (Artigo 52 da CF/88),
o Senado Federal editou a Resolução 40/2001, disciplinado que a
dívida consolidada líquida dos Municípios não poderá exceder a 1,2
vezes a receita corrente líquida.
Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da prestação
de contas anual do município, ao final do exercício de 2015 a dívida
consolidada líquida representou -16,13% (dezesseis vírgula treze
pontos percentuais negativos) da receita corrente líquida, conforme
se demonstra na tabela a seguir:
Tabela 18: Dívida consolidada líquida Em R$ 1,00
Descrição
Dívida consolidada

Valor
46.302.051,75
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Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita corrente líquida - RCL
% da dívida consolidada líquida
sobre a RCL

106.861.075,32
(60.559.023,57)
375.402.214,54
-16,13%

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
Portanto a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite previsto (120% da receita corrente líquida), estando em acordo com a
legislação supramencionada.
8.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000; Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado
Federal nº 43/2001; e art. 167, III da Constituição Da República
/1988; Art. 55, inciso I, alínea “c”; e art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
Segundo o inciso III, do artigo 29, da Lei de Responsabilidade Fiscal, operações de crédito são compromissos financeiros assumidos
em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título,
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores
provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento
mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de
derivativos financeiros.
As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, por sua vez, são definidas pela LRF como operações de crédito destinadas a atender insuficiência de caixa durante o exercício
financeiro.
A Constituição da República outorgou a competência ao Senado
Federal para dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal
(Artigo 52).
O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo sobre os
limites para a contratação das operações de crédito pelos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de
autorização, conforme art. 7°.
Para os municípios, restou definido que as operações de crédito
interno e externo devem limitar-se a:
16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida para o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro;
11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente
líquida para o comprometimento anual com amortizações, juros e
demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativa a valores
a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar.
Quanto à concessão de garantias, o Senado Federal estabeleceu
como limite para o saldo global das garantias concedidas pelos
Municípios, o máximo de 22% (vinte e dois por cento) da receita
corrente líquida, conforme artigo 9º da Resolução 43/2001. Como
exceção, permitiu que esse montante poderá ser elevado para 32%
(trinta e dois por cento) da receita corrente líquida, desde que,
cumulativamente, quando aplicável, o garantidor:
Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses, a contar do mês da análise, quaisquer garantias anteriormente prestadas;
Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida, definido na
Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal;
Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na
Lei Complementar nº 101, de 2000;
Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado com a
União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.
Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias - ARO, o Senado Federal definiu, conforme artigo 10
da Resolução 43/2001, que o saldo devedor dessas operações não
poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7%
(sete por cento) da receita corrente líquida, observando-se ainda,
as disposições contidas nos artigos 14 e 15 daquela resolução.
Apresenta-se nas tabelas a seguir, com base nas demonstrações
contábeis que integram a prestação de contas sob análise, os montantes e limites de operações de crédito contratadas pelo município,
apurados ao final do exercício de 2015:
Tabela 19: Operações de crédito (Limite 16% RCL) Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
375.402.214,54
Montante global das operações de crédito
0,00
% do montante global das operações de crédito
0%
sobre a RCL
Amortização, juros e demais encargos da
0,00
dívida
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% do comprometimento anual com
amortização, juros e encargos da dívida sobre
a RCL.

0%

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
Tabela 20: Garantias concedidas (Limite 22% RCL) Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das garantias concedidas
% do montante global das garantias
concedidas sobre a RCL

Valor
375.402.214,54
0,00
0%

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
Tabela 21: Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL) Em R$
1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das operações de crédito por
antecipação de receitas orçamentárias - ARO
% do montante global das operações
de crédito por antecipação de receitas
orçamentárias sobre a RCL

Valor
375.402.214,54
0,00
0%

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
De acordo com os demonstrativos encaminhados não foram extrapolados no exercício os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita
Corrente Líquida) e no art. 167 da Constituição da República, bem
como não houve concessão de garantias ou recebimento de contra
garantias.
8.4 RENÚNCIA DE RECEITA
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a renúncia de
receita, estabeleceu que a concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de
receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e
nos dois seguintes atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada
na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12,
e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
O artigo 4º LRF estabelece que o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve integrar o Anexo de Metas Fiscais, o qual deve conter, dentre outros demonstrativos, o da estimativa e compensação
da renúncia de receita e o da margem de expansão das despesas
obrigatórias de caráter continuado.
Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da renúncia
de receita, tem por objetivo tornar transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou ampliação dos benefícios de natureza
tributária.
De acordo com a LDO encaminhada a este Tribunal, não há previsão
de renúncia de receita por parte do município.
9 GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
9.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988
e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da República/1988 (alterado pela
Emenda Constitucional 53/2006).
Por determinação da Constituição da República, os municípios devem aplicar, anualmente, nunca menos de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento
do ensino, e devem destinar, ainda, não menos do que 60% dos
recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
– FUNDEB para o pagamento dos profissionais do magistério da
educação básica em efetivo exercício.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a prestação
de contas anual, que o município, no exercício de 2015, aplicou
29,12% (vinte e nove vírgula doze pontos percentuais) da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, planilha de
apuração, Apêndice D deste relatório, resumidamente demonstrado
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na tabela a seguir:
Tabela 25: Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino
Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de
94.082.110,53
impostos
Receitas provenientes de
143.883.160,25
transferências
Base de cálculo para
237.965.270,78
aplicação na manutenção e
desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e 69.297.886,45
desenvolvimento do ensino
% de aplicação
29,12%
Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
Quanto à destinação de recursos para pagamento dos profissionais
do magistério da educação básica em efetivo exercício, constatouse, com base na documentação que integra a prestação de contas
anual, que o município destinou 89,72% (oitenta e nove vírgula
setenta e dois pontos percentuais) das receitas provenientes do
FUNDEB, conforme demonstrado na planilha de apuração, Apêndice
D, e apresentado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 26: Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério
Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas líquidas provenientes do FUNDEB
Valor destinado ao pagamento dos
profissionais do magistério
% de aplicação

Valor
50.380.247,59
45.203.328,65
89,72%

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos constitucionais relacionados à educação.
9.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da Pública/1988
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29/2000).
A Emenda Constitucional 29/2000 acrescentou artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias para assegurar os recursos
mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de
saúde, estabelecendo a obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos
entes da federação, de recursos provenientes de impostos e transferências, em ações e serviços públicos de saúde.
Definiu, no § 3º no artigo 198 da CF/88, que lei complementar
estabeleceria:
Os percentuais mínimos das receitas de impostos e transferências a
serem aplicados, anualmente, pela União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde
destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos
Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a
progressiva redução das disparidades regionais;
As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com
saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; e
As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União.
Em 13 de janeiro de 2012 foi editada a Lei Complementar 141, regulamentando o §3º do art. 198 da Constituição da República, estabelecendo os valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos
Municípios em ações e serviços públicos de saúde; os critérios de
rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de
fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três
esferas de governo; e a transparência, visibilidade, fiscalização,
avaliação e controle da aplicação dos recursos destinados à saúde.
Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido,
pelo artigo 7º, que os Municípios e o Distrito Federal aplicarão
anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo,
15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea
“b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição
da República.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a prestação
de contas anual, que o município, no exercício de 2015, aplicou
18,58% (dezoito vírgula cinquenta e oito pontos percentuais) da
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, em ações e serviços públicos de saúde, conforme
demonstrado na planilha de apuração, Apêndice E deste relatório, e
evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 27: Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde
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Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de transferências
Base de cálculo para aplicação em ações e
serviços públicos de saúde
Valor aplicado em ações e serviços públicos
de saúde
% de aplicação

Valor
94.082.110,53
143.883.160,25
237.965.270,78
44.203.725,29
18,58%

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo constitucional
previsto para a saúde.
9.3 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
A Lei 11.494/2007 regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB atribuiu aos Conselhos de Acompanhamento e
Controle Social a competência fiscalizatória sobre esses recursos.
Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são colegiados compostos por, no mínimo, nove membros, sendo:
2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais
pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão
educacional equivalente;
1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das
escolas básicas públicas;
2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública,
sendo um deles indicado pela entidade de estudantes secundaristas.
O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
FNDE resumiu as funções dos Conselhos de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB conforme segue:
A escolha dos representantes dos professores, diretores, pais de
alunos e servidores das escolas deve ser realizada pelos grupos
organizados ou organizações de classe que representam esses segmentos e comunicada ao chefe do Poder Executivo para que este,
por ato oficial, os nomeie para o exercício das funções de conselheiros.
A atividade dos conselhos do FUNDEB soma-se ao trabalho das tradicionais instâncias de controle e fiscalização da gestão pública.
Entretanto, o conselho do FUNDEB não é uma nova instância de
controle, mas sim de representação social, não devendo, portanto,
ser confundido com o controle interno (executado pelo próprio Poder Executivo), nem com o controle externo, a cargo do Tribunal de
Contas, na qualidade de órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem
compete a apreciação das contas do Poder Executivo.
O controle exercido pelos conselhos do FUNDEB representa a atuação da sociedade, que pode apontar falhas ou irregularidades eventualmente cometidas, para que as autoridades constituídas, no uso
de suas prerrogativas legais, adotem as providências que cada caso
venha a exigir.
Entre as atribuições dos conselhos do FUNDEB, estão:
Acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação
dos recursos do FUNDEB;
Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária anual, no
âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação;
Supervisionar a realização do censo escolar anual;
Instruir, com parecer, as prestações de contas a serem apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. O parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 dias antes do
vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas ao
Tribunal; e
acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento
à Educação de Jovens e Adultos, verificando os registros contábeis
e os demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados,
responsabilizando-se pelo recebimento e análise da prestação de
contas desses programas, encaminhando ao FNDE o demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira, acompanhado de
parecer conclusivo, e notificar o órgão executor dos programas e
o FNDE quando houver ocorrência de eventuais irregularidades na
utilização dos recursos.
Verificou-se que o responsável encaminhou o Parecer do Conselho
do Fundeb sobre a prestação de contas de 2015, sobre as quais o
referido Conselho emitiu parecer favorável à aprovação das meswww.tce.es.gov.br
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mas.
9.4 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE
A Lei Complementar 141/2012 atribuiu aos Conselhos de Saúde a
competência para avaliar, a cada quadrimestre, o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito
da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da
execução daquela Lei Complementar nas condições de saúde e na
qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas, encaminhando ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias. (LC 141/2012, art. 41).
Estabeleceu ainda, a LC 141, que o gestor do SUS em cada ente
da Federação deve elaborar relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, contendo, no mínimo, as informações apresentadas a seguir:
Montante e fonte dos recursos aplicados no período;
Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas
recomendações e determinações;
Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria,
contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.
No § 1º do artigo 36, determinou aos entes da Federação, a obrigatoriedade de comprovação de elaboração do relatório detalhado
referido anteriormente, mediante o envio de Relatório de Gestão
ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano
seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir
parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas na Lei Complementar.
A Instrução Normativa TC 34/2015, ao dispor sobre o rol de documentos que os Chefes do Poder Executivo Municipais devem encaminhar ao Tribunal de Contas a título de prestação de contas anual,
disciplinou a obrigatoriedade de envio do Parecer do Conselho de
Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos aplicados em
ações e serviços públicos de saúde, na forma dos artigos 34 a 37 da
Lei Complementar Federal nº 141/2012.
Verificou-se que o responsável encaminhou o Parecer do Conselho
da Saúde sobre a prestação de contas de 2015, sobre as quais o referido Conselho emitiu parecer favorável à aprovação das mesmas.
Entretanto, verificou-se que no município de Aracruz ainda não
existe um Fundo de Saúde instituído, mas Secretaria Municipal de
Saúde, na forma de unidade gestora.
Nesse sentido, considerando o disposto no artigo 14 da Lei Complementar 141/2012, recomendamos a instituição do referido Fundo
ou a transformação da Secretaria de Saúde em Fundo de Saúde.
10 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
A Constituição da República de 1988 disciplinou, no Capítulo IV, do
Título III, que trata da organização do Estado, sobre os municípios.
Em seu artigo 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo, estabeleceu, dentre outras condições, o limite máximo para
despesas totais do Poder Legislativo e o limite máximo de gastos
com a folha de pagamentos, incluindo o subsídio dos vereadores.
Com base na documentação que integra a prestação de contas sob
análise, apurou-se os valores transferidos pelo Poder Executivo ao
Poder Legislativo, a título de duodécimo (planilha detalhada Apêndice F deste relatório), no decorrer do exercício de 2015, conforme
demonstrado sinteticamente na tabela a seguir:
Tabela 28: Transferências para o Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Receita tributária e transferências – 2012
(Art. 29-A CF/88)
% máximo para o município
Valor máximo permitido para
transferência
Valor efetivamente transferido

Valor
217.138.354,05
7%
15.199.648,78
13.516.000,00

Fonte: Processo TC 4.243/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
Verifica-se da tabela acima que o limite constitucional foi cumprido.
11 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
A Constituição Federal, em seu artigo 74, determina que deverá ser
mantido pelos Poderes sistemas de controle interno, estabelecendo
conteúdo mínimo que este controle deverá ter como objeto, conforme exposto abaixo:
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual,
a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
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nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias,
bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
No parágrafo primeiro, ficou estabelecido que “os responsáveis
pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas
da União, sob pena de responsabilidade solidária”.
Por meio da Res. 227/2011, alterada pela Res. 257/2013, o TCEES
dispôs sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização do
Sistema de Controle Interno da Administração Pública, aprovando
também o “Guia de orientação para implantação do Sistema de
Controle Interno na Administração Pública”, e estabelecendo prazos
para que os jurisdicionados atendessem aos comandos regulamentadores.
Consta da IN TCEES 34/2015 previsão para encaminhamento, pelo
Prefeito, da seguinte documentação correlata:
- Relatório de avaliação do cumprimento do plano de ação para
implantação do Sistema de Controle Interno (Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011);
- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, contendo
os elementos previstos no Anexo II, Tabela 5, desta Instrução Normativa. (Art. 76, § 3º da LC nº 621/2012 c/c artigo 122, § 5º do
RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013 e c/c artigo 4º
da Resolução TC nº 227/2011);
- Pronunciamento expresso do chefe do poder atestando ter tomado conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, a
que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº
227/2011.
Em consulta ao sitio eletrônico da Câmara Municipal, em relação ao
município de Aracruz, constata-se que o sistema de controle interno
foi regulamentado pela lei 3.632/2012.
O responsável pela Unidade de Controle Interno do Poder Executivo
é o Sr. Fábio Tavares.
A documentação prevista na IN TCEES 34/2015 foi encaminhada,
nos termos previstos pela regulamentação, sendo que não foram
apontados indicativos de irregularidades provenientes da atuação
da auditoria. A opinião emitida pelo Controle Interno foi a de que
os documentos entregues representam adequadamente a posição
orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal do exercício
a que se refere.
12 MONITORAMENTO
Em consulta ao sistema de monitoramento deste TCEES não foram
constatadas ações pertinentes ao exercício em análise.
13 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual ora analisada refletiu a atuação do
prefeito municipal responsável pelo governo no exercício de 2015,
chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas
públicas do município
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016, a
análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base
as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Como resultado, não se vislumbrou indicativos de irregularidade
que necessitassem de maiores esclarecimentos por parte do gestor.
Nesse sentido, vimos opinar, conforme dispõem o inciso I, art. 132,
do Regimento Interno e o inciso I, art. 80, da Lei Complementar
621/2012, que este Tribunal emita Parecer Prévio, dirigido à Câmara Municipal de Aracruz, sugerindo-se a APROVAÇÃO das contas do
Senhor Marcelo de Souza Coelho, prefeito do município de Aracruz,
no exercício financeiro de 2015.
Reitere-se, por oportuno, a recomendação de instituição de fundo
de saúde, nos termos do artigo 14 da LC 141/2012.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando integralmente o entendimento da área técnica,
exarado no Relatório Técnico Contábil 42/2017 (fls. 08/43), e na
Instrução Técnica Conclusiva 573/2017 (fls. 45/46). e do Ministério Público de Contas (fls. 50/51), com fulcro no artigo 80, I da
Lei Complementar 621/2012, VOTO:
3.1 Para que este Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
emita Parecer Prévio ao Legislativo Municipal pela APROVAÇÃO das contas do senhor Marcelo de Souza Coelho, Prefeito
Municipal de Aracruz no exercício de 2015;
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3.2 Pela determinação ao Executivo Municipal para que divulgue
amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a
prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o
respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF;
3.3 Pela recomendação para que o Município promova a instituição de fundo de saúde, nos termos do artigo 14 da Lei Complementar 141/2012.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4243/2016,
RESOLVEM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia onze de abril
de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Recomendar ao Legislativo Municipal a aprovação da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Aracruz, sob a
responsabilidade do senhor Marcelo de Souza Coelho, relativa ao
exercício de 2015, na forma prevista no artigo 80, inciso I, da Lei
Complementar Estadual 621/2012;
2. Determinar ao Executivo Municipal para que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o
respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF;
3. Recomendar que o Município promova a instituição de fundo de
saúde, nos termos do artigo 14 da Lei Complementar 141/2012;
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente,
ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas Luciano Vieira.
Sala das sessões, 11 de abril de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
PARECER PRÉVIO TC-018/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4053/2009 (APENSO: TC-01739/2008-5)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - HELDER IGNÁCIO SALOMÃO
ADVOGADO - FRANCISCO JOSÉ BOTURÃO FERREIRA (OAB/ES
8.483)
EMENTA
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER PRÉVIO TC-060/2009 – CONHECER – PROVIMENTO – APROVAÇÃO COM RESSALVA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
RELATÓRIO
Nestes autos se processa o Recurso de Reconsideração interposto
pelo senhor Hélder Ignácio Salomão, Prefeito Municipal de Cariacica
no exercício de 2007, em face do Parecer Prévio TC-060/2009,
prolatado nos autos do Processo TC 1739/2008 (em apenso),
que recomendou ao Legislativo Municipal a rejeição das contas da
Prefeitura de Cariacica sob responsabilidade do recorrente, em virtude das seguintes irregularidades:
1 – Não envio do Demonstrativo da Dívida Ativa, bem como documentação que comprove a legalidade e a motivação quanto ao
cancelamento de dívida ativa;
2 – Ocorrência de déficit orçamentário no exercício de 2007;
3 – Divergência entre o saldo do exercício anterior evidenciado no
Balanço Financeiro, constante neste processo de prestação de contas, e o saldo para o exercício seguinte, evidenciado no Balanço
Financeiro constante no processo de prestação de contas do Município de Cariacica relativo ao exercício de 2006;
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4 – O valor da despesa legislativa lançada nos balanços consolidados do Município de Cariacica, constante no presente processo
de prestação de contas, diverge do valor lançado nos balanços da
Câmara;
5 – Divergências entre os valores relativos à inscrição e baixa de
depósitos/consignações evidenciados no Balanço Financeiro e na
Demonstração da Dívida Flutuante;
6 – Movimentação de valores expressivos em conta de denominação imprecisa no Balanço Financeiro;
7 – Registro de pagamento através da conta genérica denominada
“Despesas a Regularizar”;
8 - Ausência de registro de receita extra-orçamentária relativa à
transferência efetuada pela Prefeitura à Câmara Municipal de Cariacica;
9 – Divergência entre o saldo relativo aos bens móveis da Câmara,
evidenciado no Balanço Patrimonial consolidado, e o saldo desta
mesma conta evidenciado no Balanço Patrimonial constante no processo de prestação de contas da Câmara;
10 – Saldo Financeiro da Câmara evidenciado indevidamente no
Ativo Realizável do Balanço Patrimonial;
11 – Existência de conta denominada “Despesas a Regularizar”,
que se mantém no Realizável do Balanço Patrimonial por vários
exercícios, tendo, inclusive, recebido incremento no saldo no exercício de 2007;
12 – Existência de conta com denominação imprecisa no Ativo Realizável do Balanço Patrimonial, impossibilitando o conhecimento de
sua origem e composição patrimonial e permanecendo por vários
exercícios financeiros nos balanços do Município;
13 – Divergência entre o valor referente às transferências financeiras lançado nos balanços consolidados do Município de Cariacica, e
o valor lançado nos balanços constantes na prestação de contas do
Instituto de Previdência de Cariacica;
14 – Ausência de registro contábil dos precatórios judiciais;
15 – Divergência entre o valor cancelado de restos a pagar constante na Demonstração das Variações Patrimoniais e os valores dos
restos a pagar cancelados e anulados evidenciados na Relação de
Restos a Pagar Cancelados e no Relatório de Anulações de Restos
a Pagar;
16 – Ausência de justificativas quanto ao cancelamento de restos
a pagar, inclusive processados, bem como não consta no presente
processo cópia da documentação autorizando tal cancelamento;
17 - Existência de conta lançada na Demonstração das Variações
Patrimoniais denominada “Transf. Saldo IPC”, evidenciando o expressivo valor de R$ 20.424.091,25 (vinte milhões, quatrocentos e
vinte quatro mil, noventa e um reais e vinte e cinco centavos), necessitando de esclarecimentos quanto aos motivos que ensejaram
tal lançamento;
18 - Anulação de restos a pagar relativos ao exercício de 2007;
19 - Cancelamento de créditos no valor de R$ 849.729,45 (oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e nove reais e
quarenta e cinco centavos) necessitando que se esclareça de forma
detalhada tal procedimento, bem como que se envie documentação
pertinente no intuito de que a mesma venha corroborar com as declarações a serem prestadas pelo Agente responsável;
20 - Conta denominada “Incorporação Saldo Câmara” necessitando
de esclarecimentos quanto a que, de fato, tal conta se refere;
21 - Ausência de amortização e atualização de valores relativos ao
parcelamento de dívidas fundadas;
22 - Ausência de notas explicativas quanto à inscrição de dívida
fundada no valor de R$ 13.409.508,17 (treze milhões, quatrocentos e nove mil, quinhentos e oito reais e dezessete centavos);
23 - Inscrição e pagamento de restos a pagar prescritos;
24 - Divergência entre o valor inscrito de restos a pagar, constante
na Demonstração da Dívida Flutuante, e o valor relativo a restos a
pagar lançado como receita extra-orçamentária no Balanço Financeiro;
25 - Divergência entre o valor baixado de restos a pagar, constante
na Demonstração da Dívida Flutuante, e a soma dos valores de
pagamento de restos a pagar, lançado no Balanço Financeiro, e de
cancelamento de restos a pagar, lançado como cancelamento de
dívidas passivas na Demonstração das Variações Patrimoniais;
26 - Inscrição de restos a pagar de exercícios anteriores;
27 - Contas evidenciadas na Demonstração da Dívida Flutuante
sem movimentação no exercício;
28 - Movimentação de valores significativos em contas relacionadas ao Instituto de Previdência dos Servidores de Cariacica;
Tendo em vista que o presente recurso diz respeito a matéria atinente à área contábil, os autos foram encaminhados à 3ª Secretaria
de Controle Externo, a qual se manifestou mediante a Manifestação Contábil de Recurso MC 1/2014 (fls. 588/662), opinando
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pela exclusão das irregularidades constantes dos itens 3, 4, 5, 9,
10, 14, 18, 22, 24, 26, 27, 28, porém ratificando os termos do
Parecer Prévio TC 060/2009 no sentido da rejeição das contas, em
razão das demais inconsistências constantes dos itens 1, 2, 6, 7,
8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 e 25.
Em seguida, a 8ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução Técnica de Recurso ITR 5/2014 (fls. 664/670), que
opinou pelo conhecimento do presente recurso e, quanto ao mérito, pelo seu provimento parcial, nos termos da Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014.
Mediante o Parecer exarado às fls. 674/678, da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira, o Ministério Público de Contas
corroborou integralmente o entendimento da área técnica.
Tendo os autos integrado a pauta da 15ª Sessão Ordinária do Plenário, em 19 de maio de 2015, a defesa apresentou, em sede de
sustentação oral, argumentos no intuito de suprimir as irregularidades apontadas, conforme Notas Taquigráficas (fls. 689/693) e
Documentos de Defesa Oral (fls. 698/737).
Considerando tratar-se de matéria eminentemente contábil, os autos foram novamente encaminhados à 3ª Secretaria de Controle
Externo para análise dos esclarecimentos prestados na sustentação oral. Mediante a Manifestação Técnica de Defesa MTD
66/2015 (fls. 745/778), a área técnica concluiu que a manifestação de defesa, em sede de sustentação oral, foi suficiente para sanear o indicativo de irregularidade apontado no item 12 da Manifestação Contábil de Recurso MC 1/2014, mantendo-se o opinamento
pelo Parecer Prévio no sentido da rejeição das contas em razão da
manutenção das demais irregularidades (1, 2, 6, 7, 8, 11, 13,
15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 e 25).
Tal entendimento foi corroborado tanto pela 8ª Secretaria de Controle Externo (Instrução Técnica de Defesa ITD 14/2015 - fls.
780/786), quanto pelo Ministério Público de Contas, em nova manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer 1060/2016- fl. 790).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Manifestação Contábil de
Recurso MCR 01/2014 e na Manifestação Técnica de Defesa
MTD 66/2015, abaixo reproduzidas.
Por economia processual, serão transcritos apenas os trechos contendo as novas razões apresentadas na fase recursal e a análise
destas pela área técnica. Ressalto, ainda, que a Manifestação Técnica de Defesa MTD 66/2015 apenas analisa os itens que foram
objeto de manifestação de defesa em sede de sustentação oral (1,
6, 7, 11 e 12):
2 DAS INCONSISTÊNCIAS MANTIDAS NA INSTRUÇÃO TÉCNICA
CONCLUSIVA – ITC 555/2008
Nos termos da ITC 555/2008, foram mantidas as seguintes inconsistências não esclarecidas pelo agente responsável:
2.1 Não envio do Demonstrativo da Dívida Ativa, bem como
documentação que comprove a legalidade e a motivação
quanto ao cancelamento de dívida ativa (item 1.1.4 do RTC)
Base legal: Artigo 127, Inciso X, da Resolução TC 182/2002; Artigos 45, § 2º, e 46, da Constituição do Estado do Espírito Santo.
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
O montante da Divida Ativa apresentado no final do exercício de
2007 era de 95.272.306,20 conforme se constata:
Tabela 1
O Decreto Municipal de Encerramento do Exercício Financeiro de
2007 n°. 086 de 22 de outubro de 2007, cancelou, apenas, os valores inscritos em Dívida Ativa de exercícios anteriores ao de 2007,
referente a Dívida Ativa de Créditos prescritos e inferiores aos custos de sua cobrança.
Tudo de conformidade com o art. 14, § 3°, II da LRF e art. 174 do
CTN que autorizam a previsão para a realização do procedimento
específico praticado.
Segue, em anexo demonstrativo da Dívida Ativa Tributária e não
Tributária devidamente assinado pelo gestor e por profissional responsável, conforme determinação contida no artigo 127, inciso X,
da Resolução TC 182/2002.
A título de esclarecimentos adicionais, este cancelamento não ocasionou renúncia fiscal, ao contrário, vem a Administração Municipal
esforço para propiciar o aumento da receita, bem como a cobrança
de divida ativa, demonstramos abaixo o comparativo da receita tributaria arrecada de exercícios anteriores em relação ao exercício
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2004
R$ 3.138.950,28

2005
R$ 3.138.938,58

2006
R$ 2.348.481,55

2007
R$ 7.004.091,58

DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
A defesa acosta às fls. 29-31 o Decreto de encerramento do exercício n° 85/2007, e o Decreto n° 86/2007 que retifica o anterior. Não
consta nestes decretos nenhuma autorização para cancelamento de créditos inscritos em Dívida Ativa.
Também não encontramos os demonstrativos “Dívida Ativa Tributária e não Tributária” que o defendente afirmou ter anexado aos
autos.
Assim, uma vez que o agente responsável não encaminhou documentação que comprove a motivação e a legalidade de tal ato,
não atendendo, desta forma, determinação contida no artigo 127,
inciso X, alínea “d”, da Resolução TC 182/2002, sugerimos que seja
mantido o indicativo de irregularidade.
- MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DE DEFESA MTD 66/2015:
Preliminarmente, cabe destacar que o indicativo de irregularidade em análise se refere ao não envio do demonstrativo da Dívida
Ativa, bem como da documentação que comprove a legalidade e a
motivação quanto ao cancelamento de dívida ativa realizados no
exercício de 2007.
Contudo, o defendente se ateve a discorrer sobre divergências na
movimentação de Dívida Ativa ocorridas no exercício de 2006 e encaminhar, às folhas 726 e 727, comunicação interna da Divisão de
Dívida Ativa para a Divisão de Contabilidade informando os totais
de inscrições e cancelamentos de dívida ativa realizados em 2007.
De acordo com o referido documento, teriam sido cancelados 5.060
débitos, “referentes a processos de isenção, prescrição e outras
baixas por processo”, no montante de R$ 794.710,15 (setecentos
e noventa e quatro mil, setecentos e dez reais e quinze centavos).
Não foram discriminados os totais de cancelamentos referentes a
isenção e prescrição, tampouco foram informadas as causas dos
cancelamentos identificados como “outras baixas por processo”.
Observa-se, ainda, que não foi apresentado qualquer documento
que comprovasse a legalidade e a motivação dos cancelamentos de
dívida ativa em tela.
Ante todo o exposto, sugerimos que seja mantido o indicativo de
irregularidade apontado.
2.2 Ocorrência de déficit orçamentário no exercício de 2007
(item 3.1 do RTC)
Base legal: Artigo 167, Inciso II, da Constituição Federal; Artigo
1º, §1º, e Artigo 9º da Lei 101/2000; Artigo 48, Alínea b, da Lei
Federal 4.320/1964.
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
O Poder Executivo de Cariacica no exercício de 2007 arrecadou uma
receita e realizou uma despesa conforme demonstrado abaixo:
DESCRIÇÃO
DESPESA REALIZADA
RECEITA REALIZADA
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

R$
R$ 236.332.384,77
R$ 229.510.493,67
R$ 6.821.891,10

O Poder legislativo por sua vez movimentou os seguintes montantes:
DESCRIÇÃO
DESPESA REALIZADA
RECEITA REALIZADA
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO

R$
R$ 7.347.145,92
R$ 7.342.375,92
R$ 4.770,00

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica
(IPC) movimentou os seguintes valores:
DESCRIÇÃO
DESPESA REALIZADA
RECEITA REALIZADA
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO

R$
R$ 11.209.120,60
R$ 16.404.828,79
R$ 5.195.708,19

Consolidando as receitas e as despesas dos Poderes e Autarquia
Municipal Obtemos os seguintes Valores:
DESCRIÇÃO
DESPESA REALIZADA
RECEITA REALIZADA
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO

R$
R$ 254.888.651,29
R$ 253.257.698,38
-R$ 1.630.952,91

No exercício de 2006 foi evidenciada uma disponibilidade financeira
no Balanço Financeiro (Anexo 13) no valor de R$ 44.892.932,57
(Quarenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e dois mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta sete centavos), considewww.tce.es.gov.br

Página 9

Segunda-feira, 8 de maio de 2017
rando que o passivo financeiro foi demonstrado no Balanço Patrimonial (Anexo 14) na monta de R$ 24.306.081,51 (Vinte quatro
milhões, trezentos e seis mil, oitenta e um reais e cinquenta e um
centavos) apurou-se então um superávit financeiro no valor de R$
20.586.851,06, qual foi transferido para o exercício de 2007.
Então, o valor de R$ 1.630.952,91 (Hum milhão, seiscentos e trinta
mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos)
referente ao déficit orçamentário de 2007 foi totalmente absorvido
pelo Superávit Financeiro do exercício 2006, em atendimento ao artigo 43, § 1, inc. I da Lei 4.320/64 conforme demonstrado abaixo:
Descrição
Disponibilidade Financeira 2006
(Anexo 13)
Passivo Financeiro 2006 (Anexo
14)
Superávit Financeiro 2006
Déficit Orçamentário 2007
Superávit Orçamentário
2007

R$
R$ 44.892.932,57
R$ 24.306.081,51
R$ 20.586.851,06
R$ 1.630.952,91
R$ 18.955.898,15

DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de
Recurso MCR 01/2014)
A defesa afirma que ao se consolidar as receitas e as despesas dos
Poderes Executivo e Legislativo Municipal, bem como do Instituto
de Previdência, obtêm-se os seguintes valores:
DESCRIÇÃO
DESPESA REALIZADA
RECEITA REALIZADA
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO

R$
R$ 254.888.651,29
R$ 253.257.698,38
-R$ 1.630.952,91

Da análise dos balanços orçamentário e financeiro, não restam dúvidas que o total das Despesas Realizada é de R$ 254.888.651,29
(duzentos e cinquenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e oito
mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), e
as Receitas Realizadas totalizam R$ 229.510.493,67 (duzentos e
vinte e nove milhões, quinhentos e dez mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos). Logo, constata-se um
déficit orçamentário da ordem de R$ 25.378.072,52 (vinte e cinco
milhões, trezentos e setenta e oito mil, setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).
É importante frisar que, a análise do déficit orçamentário é feita
considerando o balanço orçamentário do Ente, onde é realizada a
consolidação dos poderes e dos demais órgãos. Portanto, não assistem razões as alegações apresentadas pela defesa, uma vez que
houve déficit orçamentário superior ao superávit financeiro apurado
no exercício anterior, que foi de R$ 20.586.851,06 (vinte milhões,
quinhentos e oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais
e seis centavos).
Vale ressaltar ainda, o parecer consulta n° 809.491 do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais do Relator Conselheiro Antônio
Carlos Andrada, que ensina:
EMENTA: Consulta — Município. I. Saldo positivo da reserva do regime próprio de previdência social. Utilização como fonte de recursos
para abertura de créditos adicionais suplementares. Possibilidade
somente se destinado à finalidade previdenciária do regime próprio
ou à cobertura de suas respectivas despesas administrativas. Observância aos limites e vedações legais.
(...)
(...) a partir de uma interpretação sistemática dos dispositivos legais mencionados e do entendimento doutrinário, entendo que o
saldo orçamentário da reserva do regime próprio de previdência
municipal só poderá ser utilizado para a abertura de créditos adicionais suplementares, se tais créditos forem destinados especificamente às despesas afetas às finalidades do regime (art. 13,
parágrafo único, e art. 15, caput e inciso III, da Portaria MPS n.
402, de 10 de dezembro de 2008), bem como às suas despesas
administrativas, observados os limites e vedações legais.
Assim, não restam dúvidas que, o superávit apurado com recursos
previdenciários somente podem ser utilizados para pagamentos de
benefícios e da taxa de administração.
Logo, fica claro que houve falta de planejamento e ausência de controle da execução orçamentária por parte do Município.
Sendo assim, sugerimos que seja mantido o presente indicativo
de irregularidade.
2.3 Divergência entre o saldo do exercício anterior evidenciado no Balanço Financeiro, constante neste processo de
prestação de contas, e o saldo para o exercício seguinte, evidenciado no Balanço Financeiro constante no processo de
prestação de contas do Município de Cariacica relativo ao
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exercício de 2006 (item 4.1 do RTC).
Base legal: Artigos 83, 84, 85, 86, 89, 100, 101, 103, caput, 105,
Inciso I e § 1º, da Lei Federal 4.320/1964; Artigo 50, Inciso III, da
Lei Complementar 101/2000.
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
Em exame do apontado, quanto à divergência, verificou-se que
o valor do “saldo para o Exercício Seguinte” evidenciado no Balanço Financeiro como também o saldo do “Disponível” constante no Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2006 é de R$
44.892.932,57, não R$ 44.864.594,20.
Entretanto, o valor demonstrado relativo ao “Saldo do Exercício Anterior” constante do Balanço Financeiro fora de R$ 41.159.746,92,
daí, originando-se a divergência entre os aludidos balanços no valor
de R$ 3.733.185,65, que se encontra incluso no saldo do Disponível
do balanço de prestação de contas relativo ao exercício de 2006, e
não fora transferido para o exercício de 2007, devido a um erro do
sistema na geração de dados referente a saldo advindos do exercício de 2006.
Esta diferença refere-se à Conta no Ativo Financeiro denominada
de “Depósitos Judiciais SILOCAF”, que respeita à conta de depósito judicial aberta pela Justiça relativa à desapropriação do Imóvel
onde irá funcionar a Sede do CEFETES (Centro Federal de Educação
Tecnológica do Espírito Santo).
Encaminhamos em anexo Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial
do exercício de 2006 e 2007.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
Da análise dos documentos e dos argumentos apresentados pela
defesa, podemos observar que, no exercício de 2006, a conta depósitos judiciais SILOCAF, no valor de R$ 3.733.185,65 (três milhões setecentos e trinta e três mil, cento e oitenta e cinco reais
e sessenta e cinco centavos) estava demonstrada no Grupo Ativo
Financeiro do Balanço Patrimonial, que totalizava o montante de R$
44.892.932,57 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e
dois mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos).
Todavia, no exercício de 2007, a conta depósitos judiciais SILOCAF,
no valor de R$ 3.733.185,65 (três milhões setecentos e trinta e três
mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) foi
evidenciada no Ativo Realizável do Balanço Patrimonial, logo o saldo
das disponibilidades financeiras demonstrado no Balanço Financeiro
foi de R$ 41.159.746,92 (quarenta e um milhões, cento e cinquenta
e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos), o que causou a divergência apontada no RTC.
A reclassificação da conta Depósitos Judiciais do Ativo Disponível
para o Realizável não altera o valor do Grupo Ativo Financeiro do
Balanço Patrimonial, logo não causa prejuízos à estrutura das demonstrações.
Assim, sugerimos que seja afastado o indicativo de irregularidade.
2.4 O valor da despesa legislativa lançada nos balanços consolidados do Município de Cariacica, constante no presente
processo de prestação de contas, diverge do valor lançado
nos balanços da Câmara (item 4.2 do RTC).
Base legal: Artigo 50, Inciso III, da Lei Complementar 101/2000
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
Após analise técnico-contábil desta corte de contas verificou-se a
divergência na monta de R$ 85,10 (Oitenta e cinco reais e dez centavos) referente ao valor lançado como despesa orçamentária da
Câmara no exercício de 2006.
O valor correto e o apresentado na prestação de contas do Poder
legislativo Municipal, ocorrendo um erro no momento da consolidação e da execução da despesa orçamentária da Câmara Municipal.
Sendo assim o resultado da execução orçamentária apontado como
divergência foi considerado o valor informado pelo Poder Legislativo
no valor de R$ 7.347.145,92.
Pedimos o afastamento pela inconsistência e informamos que a
consolidação do Poder Legislativo referente ao exercício de 2008
encontra-se legalmente correta.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
Da análise dos autos e dos argumentos apresentados pela defesa corroboramos que o valor da execução orçamentária da Câmara Municipal de Cariacica totaliza R$ 7.347.145,92 (sete milhões,
trezentos e quarenta e sete mil, cento e quarenta e cinco reais e
noventa e dois centavos) e não R$ 7.347.060,82 (sete milhões,
trezentos e quarenta e sete mil, sessenta reais e oitenta e dois centavos), como demonstrado nos balanços consolidados do Município.
Considerando que tal divergência não causou prejuízos aos demonstrativos, opinamos pelo afastamento da irregularidade.
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2.5 Divergências entre os valores relativos à inscrição e baixa de depósitos/consignações evidenciados no Balanço Financeiro e na Demonstração da Dívida Flutuante (item 4.3
do RTC)
Base legal: Artigos 83, 84, 85, 86, 87, 89, 92, Inciso III, 93, 100,
101 e 103, caput, da Lei Federal 4.320/1964.
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
Após o apontamento desta Egrégia Corte Especializada, verifica-se
que o valor correto referente à inscrição de depósitos de terceiros
é de R$ 24.562.833,50 consoante Balanço Financeiro de 2007, e
conforme demonstra balancete de receita extra-orçamentário, em
anexo.
No entanto, em abaixo, seguem os valores lançados no balancete
de receita, (anexo 17) e a divergência apurada, assim, constata-se
que o valor correto referente à inscrição de depósitos de terceiros e
o valor demonstrado no anexo 13.
Quanto à divergência apurada, referente às baixas dos depósitos de terceiros, monta o valor de R$ 24.932.118,44, apuramos
que o valor total das baixas dos depósitos de terceiros é de R$
12.012.629,12 conforme Balanço Financeiro do exercício de 2007.
Abaixo demonstra-se os valores lançados no balancete de despesa,
anexo 17 e divergência apurada, encaminha-se o movimento de
pagamento e balancete da despesa referente aos depósitos de terceiros que confirmam o valor evidenciado no anexo 13.
As respectivas divergências apontadas acima representam valores
não financeiros gerados pelo sistema SMARCP, conforme passamos
a esclarecer.
O Anexo 17, determinado pela Lei 4.320/64, 31ª edição, em seus
anexos e Adendos, página 252, demonstra um formato com a coluna de movimentação no exercício, sendo a mesma subdividida
em INSCRIÇÃO e BAIXA. Diante deste fato o Anexo 17 gerado pelo
sistema não nos permite separar os valores financeiros dos não financeiros por adotar os seguintes procedimentos que explicaremos
abaixo
Tomando como exemplo a conta RESTOS A PAGAR DE 2007.
1 - Quando liquidamos em 2007, um valor de restos a pagar NÃO
PROCESSADO do exercício de 2006, efetuamos o lançamento:
D = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2006 (baixa)
C = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2006 (Inscrição)
Com este lançamento, dá-se baixa do valor que encontrava-se em
restos a pagar NÃO processado de 2006, e inscreve-se em restos a
pagar processado de 2006. Daí a explicação da inscrição no anexo
17 no exercício de 2007, de restos a pagar de 2006.
Não se pode pagar (baixa) restos a pagar que não foi liquidado
(processado) em cumprimento as fases das despesas que são: empenho, liquidação e pagamento.
2 - Pelo pagamento do valor de restos a pagar de 2006 no exercício
de 2007.
Após o lançamento acima, caso não havia sido liquidado no respectivo exercício:
D = RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2006 (Baixa)
C = BANCOS C/ MOVIMENTO Pelo pagamento do valor de restos a
pagar de 2006
3 - Se houver um cancelamento de pagamento de um valor pago
no exercício de 2007 da conta de restos a pagar processados 2006,
efetuamos o lançamento:
D = BANCOS C/ MOVIMENTO
C = RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2005 (Inscrição) Pelo cancelamento de pagamento de restos a pagar de 2006.
Se no pagamento do valor houve uma baixa no anexo 17, no cancelamento de pagamento devemos inscrevê-lo novamente, daí o
registro na coluna de inscrição no anexo 17.
4 - E ainda se houver um cancelamento da liquidação, naturalmente
após o cancelamento de pagamento no item 3, efetuamos o lançamento:
D = RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2006 (baixa)
C= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2006 (Inscrição) Pelo
cancelamento da liquidação.
Assim, temos a baixa dos restos a pagar processado e a inscrição
em restos a pagar não processado, naturalmente aparecerá na coluna inscrição em restos a pagar NÃO processado.
Outro caso é quando existe um cancelamento de saldo de depósitos
de diversas origens, ou valores do passivo financeiro, por insubsistências ou outro motivo que seja por cancelamento em contrapartida com variações patrimoniais.
Este não passa pelo sistema financeiro, portanto, não se compara
as inscrições e baixas do anexo 17 com as receitas e despesas EXTRAS do anexo 13.
No Anexo 17 estão contemplados os lançamentos do sistema financeiro como também os contábeis (variações patrimoniais), já no
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Anexo 13 as receitas e despesas são somente financeiras.
Por estes motivos não se demonstra os fatos efetivamente ocorridos, que são liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Desta forma, cumpre-se os artigos 83 a 89 da Lei 4.320/64, em especial, o último que trata da evidenciação contábil, demonstrando
da forma acima estamos evidenciando os fatos realmente ocorridos.
Cabe ressaltar, portanto que as referidas divergências apuradas no
anexo 17, por se referirem a valores não financeiros não foram
computadas no anexo 13 e, portanto não refletiram na composição patrimonial, uma vez que ela foi apurada a partir dos dados
da execução financeira e orçamentária, expostos corretamente no
Anexo 13.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
O defendente anexa aos autos Balancete da receita extra-orçamentária que demonstra um montante de consignações de R$
24.562.833,50 (vinte e quatro milhões, quinhentos e sessenta e
dois mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), bem
como o balancete da despesa extra-orçamentária que totaliza R$
12.012.629,12 (doze milhões, doze mil, seiscentos e vinte e nove
reais e doze centavos) referente às consignações.
O saldo do exercício anterior das consignações era de R$
12.178.215,02 (doze milhões, cento e setenta e oito mil, duzentos
e quinze reais e dois centavos), que somados aos ingressos e diminuídos dos dispêndios apurados, bem como excluído ainda o
acerto de saldo do IPC de R$ 20.424.091,25 (vinte milhões,
quatrocentos e vinte e quatro mil, noventa e um reais e vinte
e cinco centavos), chegamos ao seguinte resultado:
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR
(+) RECEITAS EXTRA- ORÇAM.
(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAM.
(-) REMANEJAMENTO SALDO IPC
(=) SALDO BALANÇO PATRIMONIAL

12.178.215,02
24.562.833,50
12.012.629,12
20.424.091,25
4.304.328,15

Logo, o saldo das consignações apurado, no montante de R$
4.304.328,15 (quatro milhões, trezentos e quatro mil, trezentos e
vinte e oito reais e quinze centavos), confere com o evidenciado no
balanço patrimonial.
Assim, sugerimos que sejam aceitas as justificativas apresentadas
e afastado o indicativo de irregularidade.
2.6 Movimentação de valores expressivos em conta de denominação imprecisa no Balanço Financeiro (item 4.4 do RTC).
Base legal: Artigos 85, 89 e 91 da Lei Federal 4.320/1964
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
Com relação ao valor de R$ 7.232.752,57, lançado na conta genérica “Devedores Diversos”, trata-se de Transferências Financeiras a
Câmara Municipal referente ao duodécimo, sessões extraordinárias
e repasses para cobrir a folha de inativos e pensionistas, lançados
indevidamente nessa conta.
Já se corrigiu no exercício de 2008, segue em anexo demonstrativo de movimentação “Devedores Diversos” que comprova o devido
acerto no exercício financeiro de 2008.
Em relação ao valor de R$ 849.729,45, diz respeito valor a acerto
da conta “Caixa”.
Segue em anexo relatórios de movimentação das contas referente
a repasse de Duodécimo ao Poder Legislativo, e receita de pagamento no exercício de 2007, Razão Analítico da conta Devedores
Diversos CCR31700 e Registro Analítico da Receita CER26200 SMARapd Informática.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
Compulsando os documentos anexados pelo defendente (fls. 89108), bem como com base nos argumentos apresentados, concluise que o valor de R$ 7.232.752,57 (sete milhões, duzentos e trinta
e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete
centavos), lançado na conta “Devedores Diversos”, como Receita
Extra-orçamentária, refere-se a transferências Financeiras à Câmara Municipal que fora contabilizada em rubrica errada.
Todavia, com relação ao montante de R$ 849.729,45 (oitocentos e
quarenta e nove mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e
cinco centavos), evidenciado na conta “Devedores Diversos”, como
Despesa Extra-orçamentária, a defesa repete o que já fora dito
em outras fases deste processo, ou seja, que se refere a acerto
da conta Caixa, no entanto, não apresentou nos autos, conforme
solicitado anteriormente, nenhum documento ou esclarecimento de
quais foram os procedimentos utilizados para que o aludido valor
tenha sido lançado como despesa extra-orçamentária no Balanço
Financeiro.
Assim, considerando que o agente responsável não apresentou nenhuma informação que pudesse esclarecer os procedimentos de
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baixa da conta Caixa, sugerimos que seja mantida a irregularidade.
- MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DE DEFESA MTD 66/2015:
Preliminarmente, cabe destacar que a documentação e os argumentos apresentados quando da interposição do Recurso de Reconsideração esclareceram que o valor de R$ 7.232.752,57 (sete
milhões, duzentos e trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois
reais e cinquenta e sete centavos), lançado na conta “Devedores
Diversos”, como Receita Extra-orçamentária, referia-se a transferências Financeiras à Câmara Municipal, conforme relatado na MCR
1/2014.
Sendo assim, o indicativo de irregularidade em análise foi mantido
na referida MCR em ausência de esclarecimentos sobre o montante
de R$ 849.729,45 (oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos
e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos), evidenciado na
conta “Devedores Diversos” como Despesa Extra-orçamentária.
Embora o recorrente tivesse afirmado que a despesa em questão
se referia a acerto na conta Caixa, não foi apresentado nenhum
documento ou esclarecimento de quais foram os procedimentos utilizados para que o aludido valor tivesse sido lançado como despesa
extra-orçamentária no Balanço Financeiro.
Contudo, observa-se que o defendente, quando da sustentação
oral, voltou a apresentar esclarecimentos sobre as transferências
financeiras à Câmara Municipal, registradas como receitas extra-orçamentárias na conta “Devedores Diversos”.
Com relação à despesa extra-orçamentária, o defendente se limitou
a mencionar o valor de R$ 61.421,60 (sessenta e um mil, quatrocentos e vinte um reais e sessenta centavos), que seria referente
ao saldo financeiro da Câmara Municipal em 31/12/2006, considerado “como um desembolso financeiro a ser apropriado à despesa”.
O defendente se absteve de discorrer sobre o ajuste na conta Caixa, mencionado em outras fases deste processo, bem como deixou
novamente de encaminhar documentos que pudessem esclarecer
os procedimentos utilizados para que o valor de R$ 849.729,45
(oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e nove reais
e quarenta e cinco centavos) tivesse sido lançado como despesa
extra-orçamentária.
Ante todo o exposto, considerando que o defendente não apresentou novos fatos ou documentos capazes de modificar o entendimento explicitado na MCR 1/2014, sugerimos que seja mantido o
indicativo de irregularidade apontado.
2.7 Registro de pagamento através da conta genérica denominada “Despesas a Regularizar” (item 4.5 do RTC)
Base legal: Artigos 60, caput, 62, 63, 75, Inciso II, 77, 79, caput,
85, 86, 88, 89, 90, 91 e 100 da Lei Federal 4.320/1964.
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
A conta denominada “Despesas a Regularizar”, mantém no realizável do balanço patrimonial por vários exercícios, durante o exercício
de 2007.
Esta conta recebeu um incremento de saldo no montante de R$
1.501.696,93, valor referente a pagamento do PASEP a Receita Federal que, no exercício de 2007, não possuía dotação para executar
a despesa.
Optou-se para efetuar o pagamento em despesas a regularizar uma
vez que o débito tem seu vencimento todo dia 20 de cada mês, com
vista a evitar multas e juros e atender ao principio da economicidade dos recursos públicos, sendo esta contribuição obrigatória por
parte do Município.
Esclarece-se que o agente responsável já esta ciente das informações levantadas por esta Corte de Contas, e se compromete em
elucidar os fatos no exercício de 2009, atendendo ao dispositivo
legal da Lei 4.320/64 que não pode ocorrer realização de despesa
sem prévio empenho.
Diante dos fatos descritos acima pedimos o afastamento da inconsistência apontada pelos técnicos deste Tribunal de Contas.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
No Balanço Financeiro consta o pagamento de despesa extra-orçamentária no valor de R$ 1.501.696,93 (um milhão, quinhentos
e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos), através da conta “Despesas a Regularizar”.
O defendente afirma que, no exercício de 2007, a Prefeitura não
possuía mais saldo orçamentário para que fosse efetuado o pagamento de PASEP à Receita Federal, optando por efetuar o pagamento de forma extra-orçamentária com registro em “Despesas a
Regularizar”, evitando-se multas e juros, ficando a regularização de
tais despesas para o exercício subsequente.
Não prosperam os argumentos apresentados pela defesa, uma vez
que tal despesa fora realizada durante todo o exercício de 2007
e não se buscou corrigir tal distorção apresentada no orçamento,
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conforme preceitua o art. 41 da Lei 4320/64, ou seja, deveria ter
sido aberto créditos adicionais para socorrer o orçamento.
A utilização de despesa orçamentária para pagar despesa de natureza extra- orçamentária é um procedimento ilegal e temerário,
pois distorce o resultado orçamentário, que no caso em tela, fora
distorcido em R$1.501.696,93 (um milhão, quinhentos e um mil,
seiscentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos).
Assim, considerando que o fato em questão não ocorreu pela primeira vez, repetindo-se nos exercícios de 2005, 2006 e 2007,
e que o município deixou de levar a resultado um montante de
R$13.573.960,81 (treze milhões, quinhentos e setenta e três mil,
novecentos e sessenta reais e oitenta e um centavos) de despesas
orçamentárias, processadas de forma extraorçamentária, neste período, sugerimos que seja mantida a irregularidade.
- MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DE DEFESA MTD 66/2015:
Preliminarmente, cabe destacar que o registro das despesas a regularizar no realizável contrariou o princípio contábil da competência, citado pelo defendente. Uma vez que o referido princípio
estabelece que as despesas devem ser incluídas na apuração do
resultado do período em que ocorrerem, não é coerente que uma
despesa já realizada, ainda que sem o cumprimento das exigências
constitucionais e legais, seja registrada no Ativo Realizável como
“despesas a regularizar”, na expectativa de que sua efetiva contabilização como despesa se dê em exercício futuro.
Ressalte-se que a ausência de empenho das despesas em questão
não consiste apenas numa “falha meramente formal”. O referido
procedimento contrariou a Constituição Federal e a Lei Orçamentária Anual, e agravou o quadro de descontrole da execução orçamentária.
Cumpre mencionar ainda que o registro das despesas em análise no
Ativo Realizável não corrige as implicações contábeis da ausência
de empenho. Embora a saída financeira referente ao pagamento
das despesas tenha sido contabilizada, o registro de sua contrapartida no Ativo Realizável, além de encobrir o impacto das referidas
despesas no resultado orçamentário, acarretou distorção no resultado patrimonial do exercício, visto que as variações patrimoniais
passivas resultantes de tais despesas não foram contabilizadas.
Sendo assim, o registro das despesas não empenhadas na conta
“Despesas a Regularizar”, não pode ser entendido como “reconhecimento da despesa ocorrida”. Tal registro evidencia tão somente a
intenção de reconhecimento das referidas despesas em exercícios
futuros, contrariando os princípios contábeis da competência e da
oportunidade.
Além disso, a ausência da conta “Despesas a Regularizar” no Balanço Patrimonial relativo ao exercício de 2009 não é evidência de que
tais despesas foram regularizadas. Uma vez que o defendente não
apresentou qualquer informação ou documento capaz de esclarecer
o procedimento realizado para baixar o saldo da conta em questão,
não foi possível verificar se as despesas foram ou não reconhecidas
em 2009.
Ante todo o exposto, sugerimos que seja mantido o indicativo de
irregularidade apontado.
2.8 Ausência de registro de receita extra-orçamentária relativa à transferência efetuada pela Prefeitura à Câmara Municipal de Cariacica (item 4.6 do RTC)
Base legal: Artigo 50, Inciso III, da Lei 101/2000; Artigo 85 da Lei
Federal 4.320/1964
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
Após analise de impropriedade levantada, verificou-se que o valor
referente à receita extra-orçamentária está contabilizada na conta
4.1.3.1.00001 - Câmara Municipal conforme demonstrado no balancete de receita extra-orçamentária do exercício de 2007, este
valor esta lançado no balancete financeiro (anexo 13) na conta no
realizável de denominação “Devedores Diversos” no valor de R$
7.232.752,57.
Seguem os relatórios que comprovam a movimentação na conta
“Devedores Diversos” e Balancete de Receita.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
Nesta fase recursal, o defendente limitou-se a afirmar que a Receita
da Câmara está devidamente evidenciada na conta “Devedores Diversos” no anexo 13, valor este que confere com o saldo evidenciado no balancete da receita extra-orçamentária (fls. 90) da Câmara
Municipal.
Entretanto, ao analisarmos o balancete da despesa extra-orçamentária (fls. 91) podemos observar que existe uma divergência de
R$ 109.623,35 (cento e nove mil, seiscentos e vinte e três reais e
trinta e cinco centavos) entre o repasse realizado pela Prefeitura à
Câmara (despesa – R$ 7.342.375,92) e o registro correspondente
pela Câmara (receita – R$ 7.232.752,57), que não foi esclarecida.
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Compulsando os autos do Processo 1533/2008, Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Cariacica, exercício de 2007,
pode-se verificar no Balanço Financeiro que o repasse da Prefeitura
Municipal totaliza o montante de R$ 7.342.375,92 (sete milhões,
trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e
noventa e dois centavos). Não consta nos autos nenhuma devolução de valores do Legislativo ao Executivo ao final do exercício que
pudesse justificar tal divergência.
Embora o defendente afirme que o valor transferido à Câmara Municipal fora evidenciado na rubrica “Devedores Diversos”, existe
uma diferença apurada na consolidação dos saldos registrados na
receita e na despesa.
Dessa forma, não podemos corroborar com tais argumentos em
virtude da divergência apresentada, logo sugerimos que a inconsistência seja mantida.
2.9 Divergência entre o saldo relativo aos bens móveis da
Câmara, evidenciado no Balanço Patrimonial consolidado, e
o saldo desta mesma conta evidenciado no Balanço Patrimonial constante no processo de prestação de contas da Câmara (item 5.1 do RTC)
Base legal: Artigo 50, Inciso III, da Lei 101/2000; Artigo 85 da Lei
Federal 4.320/1964
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
O saldo referente á conta “Bens Móveis — Câmara Municipal” evidenciado no balanço patrimonial, constante do prestação de contas
anual foi detectada, procedemos com o acerto no exercício de 2008
com o lançamento na conta Variações Passivas Patrimonial na conta
“Desincorporação de Bens Imóveis” no valor de R$ 557,06.
Segue em anexo demonstrativo das variações patrimoniais (anexo
15) que comprova o devido acerto.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
Da análise dos documentos apresentados pela defesa podemos observar às fls. 109, que a correção fora feita no exercício de 2008,
procedendo-se a baixa do valor de R$ 557,06 (quinhentos e cinquenta e sete reais e seis centavos) no Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
Assim, opinamos que sejam aceitas as justificativas apresentadas e
afastado o indicativo de irregularidade.
2.10 Saldo Financeiro da Câmara evidenciado indevidamente no Ativo Realizável do Balanço Patrimonial (item 5.2 do
RTC)
Base legal: Artigo 50, Inciso III, da Lei Complementar 101/2000;
Artigo 85 da Lei Federal 4.320/1964.
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
Após divergência apurada por esta corte contas referente ao saldo
do disponível da Câmara Municipal no valor de R$ 185.168,20 (Cento e oitenta e cinco mil, cento e sessenta oito mil e vinte centavos)
informa-se que a contabilização da Câmara estava imprópria.
A partir do exercício de 2008, procedemos com o acerto contábil
referente à contabilização do saldo disponível da Câmara Municipal.
Segue em anexo demonstrativo que comprova a correta contabilização.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
Em suas justificativas o agente responsável alegou que o saldo financeiro da Câmara Municipal foi informado indevidamente no ativo
realizável do Balanço Patrimonial.
Considerando que o defendente assumiu a falha técnica, comprometendo-se em adotar medidas no sentido de que o Balanço Financeiro contemple as disponibilidades financeiras da Câmara Municipal, e, considerando que a distorção contida no Balanço Financeiro
pela não inclusão do saldo financeiro da Câmara Municipal dentre
as disponibilidades do Município foi compensada, no Balanço Patrimonial, mesmo que de forma incorreta, pela inclusão do mencionado saldo financeiro no ativo realizável, não concorrendo, portanto,
para alterar o Saldo Patrimonial do Exercício, sugerimos que seja
afastada a inconsistência.
2.11 Existência de conta denominada “Despesas a Regularizar”, que se mantém no Realizável do Balanço Patrimonial
por vários exercícios, tendo, inclusive, recebido incremento
no saldo no exercício de 2007 (item 5.3 do RTC)
Base legal: Artigos 60, caput, 62, 75, § 1º, 77, 85, 86, 87, 89, 91
e 100 da Lei Federal 4.320/1964; Artigos 1º, § 1º e 5º, § 1º, da Lei
Complementar 101/2000.
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
A conta denominada “Despesas a Regularizar”, mantém-se no realizável do balanço patrimonial por vários exercícios. Durante o exercício de 2007, recebeu um incremento de saldo no montante de R$
1.501.696,93 valor que se refere a pagamento do PASEP a Receita
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Federal.
No exercício de 2007 não possui dotação para executar a despesa,
optou-se para efetuar o pagamento em despesas a regularizar uma
vez que o débito tem seu vencimento todo dia 20 de cada mês, com
vista a evitar multas e juros e atender ao principio da economicidade dos recursos públicos, sendo esta contribuição obrigatória por
parte do Município.
O agente responsável já esta ciente das informações levantadas
por esta Corte de Contas, e se compromete em elucidar os fatos no
exercício de 2009, atendendo ao dispositivo legal da Lei 4.320/64
que não pode ocorrer realização de despesa sem prévio empenho.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
Ante a declaração prestada pelo agente responsável, vê-se que o
procedimento de se efetuar despesas sem prévio empenho continuou a ocorrer no exercício de 2007, apesar de a área técnica
deste Tribunal de Contas ter alertado à administração municipal, via
citações relativas às prestações de contas dos exercícios de 2005
e 2006, que tal procedimento se apresenta em plena desconformidade com a boa prática contábil e com os princípios que regem o
orçamento público, bem como infringindo, inclusive, a legislação vigente, sobretudo o caput do artigo 60 da Lei 4.320/1964, in verbis:
Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
(...)
Quanto ao fato de o agente responsável ter declarado que tal situação se regularizaria no exercício de 2009, vale descrever a informação contida na Instrução Técnica Conclusiva 555, de 18 de
fevereiro de 2009, constante no processo de prestação de contas
anual 1739/2008, relativo ao exercício de 2007:
A inconsistência aqui tratada já havia sido objeto de questionamento por parte deste Tribunal de Contas nos exercícios de 2005
e 2006, sendo que em ambos exercícios, em meio às justificativas
prestadas pelo Agente responsável, o mesmo havia informado que
tal inconsistência se regularizaria no exercício subsequente, sendo que, conforme se verifica, a inconsistência continua existindo,
tendo a conta “Despesas a Regularizar” recebido incremento de
valores durante o exercício de 2007.
Diante da informação supra reproduzida, percebe-se que o argumento de se proceder à regularização da impropriedade apontada vem sendo repetido pelo Agente responsável desde a análise
das contas do município de Cariacica relativa ao exercício de 2005,
sendo que, ao contrário da devida regularização, a conta genérica
“Despesas a Regularizar” tem, na verdade, recebido continuamente
incremento em seu saldo devido à realização de despesas sem prévio empenho. Portanto, tal declaração não se sustenta.
Há que se observar, ainda, que, considerando que os encargos sociais são despesas de caráter continuado, como já fora observado
em outras análises técnico-contábeis, tendo o agente responsável
declarado, inclusive, que a despesa relativa ao PASEP se apresenta
como obrigatória para o Município, resta indagar o motivo pelo qual
não há previsão na Lei Orçamentária da despesa em comento.
Destarte, considerando que no exercício de 2007 fora pago, a título
da conta “Despesas a Regularizar”, o valor de R$ 1.501.696,93 (um
milhão, quinhentos e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos), sendo que tais despesas, segundo o agente
responsável, referem-se ao pagamento do PASEP à Receita Federal
sem a realização de prévio empenho;
Considerando que o agente responsável informou que tal procedimento se deu devido à inexistência de dotação orçamentária para
o pagamento da aludida obrigação, infringindo, desta forma, a legislação vigente, visto que deveriam ter sido abertos créditos adicionais para a realização de tal despesa, conforme preceitua a Lei
Federal 4.320/1964;
Considerando que o Agente responsável não informou o motivo da
despesa relativa ao PASEP, de caráter obrigatório, não possuir dotação na Lei Orçamentária Anual;
Considerando que a inconsistência aqui tratada fora objeto de citação nos exercícios de 2005, 2006 e 2007, caracterizando a reincidência do Agente responsável;
Opinamos pela manutenção da inconsistência.
- MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DE DEFESA MTD 66/2015:
Por ocasião da sustentação oral, o defendente apresentou, para
este indicativo de irregularidade, a mesma defesa já transcrita no
item 2.4 desta Manifestação Técnica.
A defesa apresentada se apoia nas seguintes alegações:
que o pagamento de despesas sem prévio empenho seria irregular
apenas quanto ao aspecto orçamentário;
que o registro das referidas despesas na conta “Despesas a Regularizar” estava de acordo com os Princípios Contábeis da Competência e da Oportunidade e a boa técnica contábil; e
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a conta “Despesas a Regularizar” não se encontra evidenciada no
Balanço Patrimonial do Município de Cariacica referente ao exercício
de 2009.
De início, cabe reiterar que a ausência de empenho acarretou distorção nas informações contábeis que não foram corrigidas pelo
registro das despesas a regularizar no Ativo Realizável. Embora a
saída financeira referente ao pagamento das despesas tenha sido
contabilizada, o registro de sua contrapartida no Ativo Realizável,
além de encobrir o impacto das referidas despesas no resultado orçamentário, acarretou distorção no resultado patrimonial do exercício, visto que as variações patrimoniais passivas resultantes de tais
despesas não foram contabilizadas.
Cumpre reiterar ainda que o registro das despesas a regularizar
no Ativo Realizável contrariou o princípio contábil da competência,
citado pelo defendente. Uma vez que o referido princípio estabelece
que as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do
período em que ocorrerem, não é coerente que uma despesa já
realizada, ainda que sem o cumprimento das exigências constitucionais e legais, seja registrada no Ativo Realizável como “despesas a regularizar”, na expectativa de que sua efetiva contabilização
como despesa se dê em exercício futuro.
Sendo assim, o registro das despesas não empenhadas na conta
“Despesas a Regularizar”, não pode ser entendido como “reconhecimento da despesa ocorrida”. Tal registro evidencia tão somente a
intenção de reconhecimento das referidas despesas em exercícios
futuros, contrariando os princípios contábeis da competência e da
oportunidade.
Além disso, a manutenção de tais valores no Ativo Realizável indica
uma distorção no montante de R$ 13.573.960,81 (treze milhões,
quinhentos e setenta e três mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e um centavos) no Ativo Real Líquido evidenciado no Balanço
Patrimonial.
Cabe ressaltar que a ausência da conta “Despesas a Regularizar”
no Balanço Patrimonial relativo ao exercício de 2009 não é evidência de que inconsistência em tela foi sanada naquele exercício.
Uma vez que o defendente não apresentou qualquer informação ou
documento capaz de esclarecer quais foram os lançamentos efetuados para baixar o saldo da conta em questão, não foi possível
verificar a regularidade do procedimento.
Ante todo o exposto, sugerimos que seja mantido o indicativo de
irregularidade apontado.
2.12 Existência de conta com denominação imprecisa no Ativo Realizável do Balanço Patrimonial, impossibilitando o conhecimento de sua origem e composição patrimonial e permanecendo por vários exercícios financeiros nos balanços
do Município (item 5.4 do RTC)
Base legal: Artigo 85, 89, 101 e 105, §§ 1º e 2º, da Lei Federal
4.320/1964.
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
No Ativo realizável a conta denominada Responsabilidade de Terceiros Bens da CDC possui um saldo de R$ 84.417,14 que se refere a
bens da CDC que estão em poder do Município.
A Companhia de Desenvolvimento de Cariacica, através da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, esta
desenvolvendo um trabalho de regularização financeira e contábil,
bem como, efetuando levantamento dos bens patrimoniais, a ela
pertencentes, que estão sob a responsabilidade de terceiros.
Quanto ao valor de R$ 84.417,14, estamos aguardando o relatório final, para efetuarmos o lançamento de baixa ou termos dados
para esclarecermos a composição deste valor, que vem de exercícios anteriores e não encontramos em nossos arquivos documentos
contábeis nada que comprove sua composição, esclarecemos que
CDC já esta fase final dos levantamentos dos bens pertencente à
companhia que na época fora emprestados para o município.
- MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DE DEFESA MTD 66/2015:
Depreende-se da defesa apresentada que não foram encontradas,
na auditoria realizada na Companhia de Desenvolvimento de Cariacica - CDC e nos sistemas contábil e patrimonial do Município, informações que corroborassem o registro do saldo de R$ 84.417,14
(oitenta e quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e quatorze
centavos) na conta denominada “Responsabilidade de Terceiros
Bens CDC”. Assim diante da ausência de lastro para o referido registro, o mesmo foi cancelado no exercício de 2009.
Da análise do Balanço Patrimonial do exercício de 2009 juntado aos
autos ás folhas 732 a 737, verifica-se que a conta em questão não
aparece no aludido demonstrativo.
Em que pese a demora na regularização da inconsistência em análise, cabe ressaltar que o gestor informou nas prestações de contas
dos exercícios de 2005 e 2006 que estava sendo aguardada a conclusão de auditoria na CDC e o levantamento dos bens patrimoniais
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pertencentes à Companhia, para que fossem realizados os ajustes
necessários na contabilidade da Prefeitura.
Diante do exposto, e considerando que o saldo da conta “Responsabilidade de Terceiros Bens CDC” advinha de exercícios anteriores
à gestão do responsável pela prestação de contas do exercício de
2007, sugerimos que seja afastado o indicativo de irregularidade apontado.
2.13 Divergência entre o valor referente às transferências
financeiras lançado nos balanços consolidados do Município
de Cariacica, e o valor lançado nos balanços constantes na
prestação de contas do Instituto de Previdência de Cariacica
(item 5.5 do RTC)
Base legal: Artigo 50, Inciso III, da Lei Complementar 101/2000;
Artigos 85 e 86 da Lei Federal 4.320/1964.
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
O valor de Transferências Financeiras efetuadas em prol do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cariacica (IPC)
diverge do valor apresentado no Balanço do IPC no montante de R$
2.216.356,21
Entre as peças que compõem os processos de prestação de contas
consolidado do Município e do Instituo de Previdência de Cariacica,
diante da inconsistência apresentada passamos a esclarecer que o
Município no exercício de 2007 efetuou repasses para o Instituto de
Previdência conforme demonstrativo abaixo:
Empenhado — Ano
11.787.528,06

Liquidado — Ano
11.770.562,56

Pago - Ano
11.626.879,09

O valor apresentado no Anexo 11 — Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, constante no processo de prestação de
contas do Município de Cariacica corresponde ao valor da despesa
empenhada no ano em prol do IPC conforme demonstrado acima.
O valor efetivamente repassado ao IPC no exercício de 2007 monta
no valor de R$ 11.626.879,09, conforme demonstrativo acima.
Cabe ressaltar que a diferença apurada no montante de R$
2.216.356,21 esta nas peças que compõem o processo de prestação de contas do IPC.
Encaminhamos em anexo relatórios que comprova o valor empenhado no ano, o valor liquidado no ano e o valor pago no ano para
o IPC.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
O defendente acosta aos autos o valor das transferências concedidas ao IPC, que corrobora as afirmações acima apresentadas.
Todavia, não traz nenhuma informação referente a divergência apurada na consolidação dos saldos, já que o valor apresentado na
Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência é inferior ao
apresentado no balanço consolidado do Município.
Logo, sendo o Poder Executivo responsável pela consolidação das
contas dos demais Poderes e órgãos, o defendente deveria ter
apresentado alguma explicação que pudesse elucidar a divergência
apontada já que o IPC encaminha sua prestação de contas para que
a Prefeitura realize tal consolidação.
Assim, devido a não apresentação de justificativas que pudessem
sanar tal inconsistência, opinamos pela manutenção do indicativo de irregularidade.
2.14 Ausência de registro contábil dos precatórios judiciais
(item 5.6 do RTC).
Base legal: Artigos 85, 87, 89, 93, 98, caput e parágrafo único,
101 e 105, § 4º, da Lei Federal 4.320/1964; Artigo 100, § 1º,
da Constituição Federal; Artigo 30, § 7º, da Lei Complementar
101/2000; Artigo 1º, Inciso III, da Resolução do Senado Federal
40/2001.
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
Desde que esta administração assumiu, não encontrou valor algum
lançado que registrassem, contabilmente, os precatórios.
Apenas em 2008, após longos contatos com o Tribunal Regional do
Trabalho atingiu-se o valor relativo aos de origem trabalhistas e que
começarão a ser pagos em 2009.
Já, no que tange aos valores relativos aos do Tribunal de Justiça,
ainda, o relatório encontram em fase de elaboração por aquela Corte não existindo, até o momento qualquer indicação de seu montante.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
O artigo 105 da Lei Federal 4.320/1964 preceitua, em seu parágrafo 4º, que o Passivo Permanente é composto pelas dívidas fundadas
e outras que dependam de autorização legislativa para amortização
e resgate, como no caso dos precatórios, ressaltando que a Lei
Complementar 101/2000 dispõe em seu artigo 30, parágrafo 7º,
que os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçawww.tce.es.gov.br
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mento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites.
Assim sendo, o registro dos precatórios, além de permitir que se
obtenha o valor real do passivo municipal, torna-se obrigatório,
haja vista a exigência legal quanto a tal registro.
A contabilidade municipal não evidenciava os precatórios emitidos
e não pagos pelo município, fato este apontado como irregular por
esta Corte de Contas nas análises das Prestações de Contas dos
exercícios de 2006, 2007 e 2008.
Compulsando os autos do processo 1790/2009, que trata de manifestação técnica de defesa oral, referente à prestação de contas
anual, exercício de 2008, podemos extrair as seguintes informações:
(...)
Outrossim, esclareceu que as informações necessárias a essa verificação foram disponibilizadas ao Município de Cariacica a partir de
12/08/2009, conforme Relatório de Precatórios Pendentes, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho, e de 18/09/2009, mediante
relações de precatórios encaminhadas pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo.
Por fim, reforça que a ausência dos registros dos precatórios não se
deu por omissão e sim por falta de documentos hábeis que pudessem embasá-los, enfatizando que “tão logo, tendo acesso aos dados, procedeu a contabilização dos valores no Balanço Patrimonial
do mesmo exercício, qual seja o ano de 2009, consoante demonstra
o processo TC 2657/2010, relativo à Prestação de Contas do exercício em comento”.
Das argumentações e dados apresentados pelo gestor, examinamos
a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Cariacica,
relativa ao exercício de 2009 (Proc. TCEES nº 2657/2010), e verificamos que os respectivos demonstrativos contábeis evidenciam
a regularização da impropriedade apontada neste item, ou seja,
passaram a registrar os precatórios judiciais.
Com base nos argumentos apresentados e nas informações acima, concluímos que no exercício de 2009, Processo 2657/2010,
foi realizada a devida contabilização dos precatórios judiciais nos
demonstrativos contábeis.
Sendo assim, sugerimos que seja afastado o indicativo de irregularidade em vista do atendimento aos preceitos legais.
2.15 Divergência entre o valor cancelado de restos a pagar
constante na Demonstração das Variações Patrimoniais e os
valores dos restos a pagar cancelados e anulados evidenciados na Relação de Restos a Pagar Cancelados e no Relatório
de Anulações de Restos a Pagar (item 6.1 da RTC)
Base legal: Artigos 85, 87, 89, 101 e 104 da Lei Federal 4.320/1964;
Artigo 127, Inciso II, alínea b, da Resolução TC 182/2002
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
Esclarece-se que o cancelamento dos restos a pagar referentes ao
exercício de 2007 totaliza o montante de R$ 4.840.816,73, segue
abaixo:
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar
Processados
Exercício
Valor (R$)

2004
2005
2006
Valor Total dos Restos a Pagar
Processados cancelados no
exercício
Não-Processados
Exercício
2004
2005
2006
Valor Total dos Restos a Pagar
Não-Processados cancelados no
exercício
Valor Total dos
Cancelamentos de Restos a
Pagar no Exercício

16.327,03
711,00
1.491.610,54
1.508.648,57

Valor (R$)
2.460,00
126.239,65
3.203.468,51
3.332.168,16
4.840.816,73

O valor real dos cancelamentos de Restos a Pagar efetuados no
exercício de 2007 é o valor demonstrado no Relatório de Relação de
Cancelamentos de Restos a Pagar (CERI0000) SMARapd informática, conforme demonstrado acima.
O constante na Demonstração das Variações Patrimoniais como
Cancelamentos de dívidas passivas no valor de R$ 1.860.868,65
fora gerado indevidamente pelo sistema Smar.
Cabe nos informar que parte da dificuldade de compreensão por
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parte do analista técnico desta colenda Corte de Contas, deu-se
pelo fato da denominação do relatório encaminhado ter sido incorreta, quando intitulada de Anulações de Restos a Pagar, pois na
verdade trata-se somente de cancelamentos.
Encaminhamos em anexo relatórios que comprove o valor real dos
cancelamentos dos Restos a Pagar referente ao exercício de 2007.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
O defendente acosta aos autos Relação de Cancelamentos de Restos
a Pagar (fls. 177-188) que totaliza o montante de R$ 4.840.816,73
(quatro milhões, oitocentos e quarenta mil, oitocentos e dezesseis
reais e setenta e três centavos) e alega que não houve anulações
no exercício.
Aduz ainda que o saldo evidenciado na Demonstração das Variações
Patrimoniais como cancelamentos de dívidas passivas no valor de
R$ 1.860.868,65 (um milhão oitocentos e sessenta mil, oitocentos
e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) fora gerado
indevidamente pelo sistema.
Vale ressaltar que esse é o terceiro valor de cancelamento de restos
a pagar informado pelo defendente, e nenhum deles confere com o
valor evidenciado na DVP.
Sendo assim, com base na informação prestada pelo defendente,
ou seja, que os cancelamentos totalizam R$ 4.840.816,73 (quatro
milhões, oitocentos e quarenta mil, oitocentos e dezesseis reais e
setenta e três centavos), conclui-se que, a receita foi subvalorizada o que impactou o Resultado Patrimonial do Exercício em R$
2.979.948,08 (dois milhões novecentos e setenta e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais e oito centavos), e causou um déficit
maior que o real.
Assim, tendo em vista a distorção do Resultado do Exercício, sugerimos que seja mantido o indicativo de irregularidade.
2.16 Ausência de justificativas quanto ao cancelamento de
restos a pagar, inclusive processados, bem como não consta
no presente processo cópia da documentação autorizando
tal cancelamento (item 6.2 do RTC)
Base legal: Artigos 45, § 2º, e 46 da Constituição Estadual; Artigo
127, Inciso II, alínea b, da Resolução TC 182/2002; Artigo 206, §
5º, Inciso I, do Código Civil.
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
Após analise técnico-contábil, verificou-se não constar no presente
processo de prestação de contas o motivo pelo qual ocorrera o cancelamento de restos a pagar, como também não havia no presente processo, documentação autorizativa para que se se efetua tal
cancelamento, diante das impropriedades apresentadas passamos
a esclarecer:
Se a mesma não for paga no exercício seguinte, deveria ter sua
inscrição cancelada. Esse procedimento é admitido nos arts. 69 e
70 do Decreto n°. 93.872/86, in verbis:
Art. 69. Após o cancelamento da inscrição da despesa como Restos
a Pagar, o pagamento viera a ser reclamado poderá ser atendido
á conta da dotação destinada à despesa de exercícios anteriores.
Art. 70. Prescreve em cinco anos a divida passiva relativas aos
Restos a Pagar.
Durante o período antes da prescrição, essas despesas poderão ser
nos termos do art. 22 do Decreto n°. 93.872/86, pagas à conta de
nova dotação orçamentária e de novo empenho, á conta de despesas de exercícios anteriores, respeitando a categoria econômica:
Art.22. As despesas de exercícios anteriores encerrados, para as
quais o orçamento respectivo consigna crédito próprio com saldo
suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época
própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida,
e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício
correspondente, poderão ser pagãos á conta de dotação destinada
a atender despesas de exercícios anteriores, respeitando a categoria econômica própria.
§ 2° Para efeito deste artigo, considera-se:
b) restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada, mais ainda vigente o direto do credor.
Com base no Decreto Federal n°. 93.872/86 procedemos com os
cancelamentos dos Restos a Pagar Processados.
Quanto à documentação autorizativa, encaminhamos em anexo Decreto Municipal de Encerramento do Exercício Financeiro de 2007
n°. 085 de 22 de outubro de 2007, que diz:
Art. 6° Somente serão inscritas em “Restos a Pagar” as despesas
liquidadas até o dia 27 (vinte sete) de dezembro de 2007, “exceto
as despesas com recursos da Educação, Saúde e convênios”.
§ 1° Para fins do disposto neste artigo, consideram-se realizadas as
despesas em que a contraprestação em bens, serviços ou obras tenham sido efetivamente realizados no exercício, e liquidadas aque-
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las cujos títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito
comprovem o direito do credor. conforme estabelecido no Art. 63
da Lei n°. 4.320/64.
§ 2° Os processos com os comprovantes de despesas, devidamente
atestados neste exercício, deverão ser encaminhados à Divisão de
Contabilidade até o dia 27 (vinte sete) de dezembro de 2006, para
inscrição em Restos a Pagar.
§ 3° Excetua-se do disposto neste artigo as despesas referentes
aos gastos com a Saúde, Educação, nos ensinos infantil e fundamental e Convênios, desde que os recursos financeiros correspondentes estejam depositados em contas bancárias específicas.
§ 4° As despesas empenhadas e não liquidadas até o dia 27 (vinte
sete) de dezembro de 2007 serão canceladas pela Divisão de Contabilidade.
§ 5° Os saldos existentes de Restos a Pagar processados de
exercícios anteriores a 2003, serão considerados prescritos em
31/12/2007, sendo, portanto, automaticamente cancelados.
§6° Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada a cancelar os
saldos existentes de restos a pagar não processados de exercícios
anteriores e os gerados neste exercício.
Segue em anexo relatórios que comprovam a elucidação dos fatos.
(Anexo X).
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
Ensina o Ilustre Professor Glauber Motta:
Com relação ao cancelamento de restos a pagar, o art. 68 do Decreto 93872/86, a seguir transcrito, estabelece que a validade da inscrição é um ano, devendo após esse período haver o cancelamento
dos empenhos inscritos em restos a pagar. Todavia, somente os
valores relativos aos restos a pagar não processados, cujos
empenhos não tenham sido liquidados até o final do exercício seguinte ao da inscrição, é que devem ser objeto de
cancelamento. O Decreto 6708/08 alterou este artigo tornando
ainda mais claro que a validade de inscrição se aplica aos restos a
pagar não processados.
Art. 68 – A inscrição de despesas como restos a pagar será automática, no encerramento do exercício financeiro de emissão da Nota
de Empenho, desde que satisfaça às condições estabelecidas neste
Decreto para empenho e liquidação da despesa.
Parágrafo único: A inscrição de restos a pagar relativa às despesas
não processadas terá validade até 31 de dezembro do ano subsequente. (NR)
Os restos a pagar processados não devem ser cancelados,
pois é liquida e certa a dívida perante o credor do empenho.
(grifos da MCR)
Estabelece ainda os artigos 69 e 70 do mesmo Decreto:
Art. 69. Após o cancelamento da inscrição da despesa como Restos
a Pagar, o pagamento viera a ser reclamado poderá ser atendido
á conta da dotação destinada à despesa de exercícios anteriores.
Art. 70. Prescreve em cinco anos a divida passiva relativas aos
Restos a Pagar.
Apenas os restos a pagar não processados são cancelados
até o final do exercício seguinte ao da sua inscrição, permanecendo os processados até o término da prescrição, que é
de cinco anos.
Após o cancelamento dos restos a pagar não processados, caso o
credor efetue reclamação quanto à falta de pagamento de seu fornecimento de bens ou serviços, o pagamento poderá ser efetuado
à conta de dotação destinada a despesa de exercícios anteriores.
Não assistem razões os argumentos apresentados pela defesa, uma
vez que efetuou o cancelamento de restos a pagar processados
mesmo não sendo autorizados pelo decreto de encerramento do
exercício, que diz em seu artigo 6°, abaixo transcrito:
Art. 6° Somente serão inscritas em “Restos a Pagar” as despesas liquidadas até o dia 27 (vinte sete) de dezembro de
2007, “exceto as despesas com recursos da Educação, Saúde e convênios”.
§ 1° Para fins do disposto neste artigo, consideram-se realizadas as
despesas em que a contraprestação em bens, serviços ou obras tenham sido efetivamente realizados no exercício, e liquidadas aquelas cujos títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito
comprovem o direito do credor. conforme estabelecido no Art. 63
da Lei n°. 4.320/64.
§ 2° Os processos com os comprovantes de despesas, devidamente
atestados neste exercício, deverão ser encaminhados à Divisão de
Contabilidade até o dia 27 (vinte sete) de dezembro de 2006, para
inscrição em Restos a Pagar.
§ 3° Excetua-se do disposto neste artigo as despesas referentes
aos gastos com a Saúde, Educação, nos ensinos infantil e fundamental e Convênios, desde que os recursos financeiros correspon-
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dentes estejam depositados em contas bancárias específicas.
§ 4° As despesas empenhadas e não liquidadas até o dia 27
(vinte sete) de dezembro de 2007 serão canceladas pela Divisão de Contabilidade.
§ 5° Os saldos existentes de Restos a Pagar processados de
exercícios anteriores a 2003, serão considerados prescritos
em 31/12/2007, sendo, portanto, automaticamente cancelados.
§6° Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada a
cancelar os saldos existentes de restos a pagar não processados de exercícios anteriores e os gerados neste exercício.
(grifos da MCR)
Logo, resta cristalino que o decreto de encerramento somente autoriza o cancelamento de restos a pagar não processados e dos
processados já prescritos.
Assim, sugerimos que seja mantido o indicativo de irregularidade pela não observância aos preceitos legais.
2.17 Existência de conta lançada na Demonstração das Variações Patrimoniais denominada “Transf. Saldo IPC”, evidenciando o expressivo valor de R$ 20.424.091,25 (vinte
milhões, quatrocentos e vinte quatro mil, noventa e um reais
e vinte e cinco centavos), necessitando de esclarecimentos
quanto aos motivos que ensejaram tal lançamento (item 6.3
do RTC)
Base legal: Artigo 50, Inciso III, da Lei Complementar 101/2000;
Artigos 85, 86 e 103, caput, da Lei Federal 4.320/1964.
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
Após analise técnico contábil desta Corte de Contas, verificou que
na coluna da Demonstração das Variações Patrimoniais fora evidenciada a conta denominada “Transf. Saldo IPC”, apresentado o
elevado saldo de R$ 20.424.091,25.
No exercício de 2006, ao proceder com a contabilização da consolidação das contas do Instituo de Previdência do Município de Cariacica, lançou-se, erroneamente, o montante de R$ 8.962.968,07.
Valores estes referentes a consolidação da despesa do IPC.
Ao se efetuar o pagamento da despesa, em contrapartida, a ficha
de receita extra-orçamentária 50651 para retenção do pagamento,
o que não deveria ter ocorrido.
Tal lançamento gerou, assim, um saldo no valor de consignação
para o IPC indevidamente, valor este que confere com o demonstrado no Balanço Patrimonial do exercício de 2006 no Passivo Financeiro na conta “IPC - Instituto de Previdência”, conforme relatórios
anexos.
No exercício de 2007, ocorreu o acerto contábil da consolidação das
contas do IPC no balanço do Município de Cariacica, baixando os
saldos gerados indevidamente na ficha de receita extra-orçamentária 50651, que totaliza o montante de R$ 8.988.323,56, sendo
que este valor é referente à integração da despesa nos exercícios
de 2006 e 2007.
Procedeu-se com acerto contábil do valor de R$ 11.435.767,69,
lançado indevidamente na conta 4.2.3.3.00033 “IPC FUNDO DE
PREVIDENCIA.
No total, estes acertos contábeis consolidam o montante de R$
20.424.091,25, apontado pela esta Corte de Contas. Segue em
anexo relatórios que comprova a baixa dos lançamentos indevidos.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
O defendente acosta aos autos a movimentação diária da receita do
Instituto de Previdência de Cariacica (IPC), ficha 50651, às fls. 191192 que totaliza um montante de R$ 8.962.968,07 (oito milhões,
novecentos e sessenta e dois mil, novecentos e sessenta e oito
reais e sete centavos) que, segundo a defesa, se refere a lançamento efetuado erroneamente na consolidação de saldo do IPC, no
exercício de 2006. Tal saldo confere com o demonstrado no Passivo
Financeiro do Balanço Patrimonial daquele exercício.
Entretanto não encaminha documentos nem informações que esclarecem a baixa de R$ 11.435.767,69 (onze milhões, quatrocentos
e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e
nove centavos), onde afirma apenas que se refere a valor lançado
indevidamente na conta 4.2.3.3.00033 - “IPC FUNDO DE PREVIDENCIA”.
Apresenta aos autos ainda o razão da conta 3.3.1.1.00021 –
“TRANSF. SALDO IPC” (fls. 194) que demonstra dois lançamentos:
um no valor de R$ 8.988.323,56 (oito milhões, novecentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos); e outro de R$ 11.435.767,69 (onze milhões, quatrocentos
e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta
e nove centavos) que totalizam R$ 20.424.091,25 (vinte milhões,
quatrocentos e vinte e quatro mil, noventa e um reais e vinte e
cinco centavos).
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Logo, não ficou comprovada pelo agente responsável quais foram
os lançamentos indevidos efetuados pela administração municipal
que deram origem ao valor de R$ 11.435.767,69 (onze milhões,
quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais
e sessenta e nove centavos), bem como a forma como foram efetuados os devidos acertos, haja vista se tratar de valor bastante
considerável.
Assim, sugerimos que seja mantido o indicativo de irregularidade.
2.18 Anulação de restos a pagar relativos ao exercício de
2007 (item 6.4 do RTC)
Base legal: Artigos 36, caput, 58, 83, 85, 86, 87, 89, e 92, Inciso
I, da Lei Federal 4.320/1964; Artigos 45, § 2º, e 46 da Constituição Estadual; Artigo 127, Inciso II, alínea b, da Resolução TC
182/2002; Artigo 206, § 5º, Inciso I, do Código Civil.
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
Estes valores não referem a despesas de restos a pagar inscritas no
exercício de 2007 e assim a execução orçamentária e financeira do
exercício de 2007, que não fora inscritas em Restos a Pagar.
O relatório foi gerado indevidamente pelo sistema SMARcp, que
procedeu todos os acertos referente as anulações da execução orçamentária do exercício. Conforme exposto no item 19.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
Compulsando a relação de anulação restos a pagar, concluímos que
assistem razões os argumentos apresentados pela defesa, pois, nas
fls. 415-616, é apresentada a relação de empenhos e cancelamentos de empenhos referente ao exercício de 2007, logo são apresentados valores referentes à execução orçamentária e financeira
daquele exercício e não de valores inscritos em restos a pagar.
Assim, opinamos pelo afastamento da irregularidade.
2.19 Cancelamento de créditos no valor de R$ 849.729,45
(oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e nove
reais e quarenta e cinco centavos) necessitando que se esclareça de forma detalhada tal procedimento, bem como que
se envie documentação pertinente no intuito de que a mesma venha corroborar com as declarações a serem prestadas
pelo Agente responsável (item 6.5 do RTC)
Base legal: Artigo 85 da Lei Federal 4.320/1964; Artigos 45, § 2º,
e 46 da Constituição do Estado do Espírito Santo.
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
Conforme já declarado em Notas Explicativas referente à Prestação
de Contas do Exercício de 2007, cancelou-se créditos no montante
de R$ 849.726,45 referente ao saldo da conta Caixa.
Sua procedência era do exercício de 2005, este valor foi contabilizado erroneamente no exercício financeiro de 2005 no dia 29/04/2005
através de lançamentos na receita 50650 denominada Câmara Municipal sem possuir lastros financeiros.
Esses valores consolidam o balancete da despesa da Câmara lançados indevidamente na receita e no banco.
Segue em anexo relatórios que comprovam os lançamentos efetuados erroneamente. Ressaltamos que o acerto referente a este
lançamento indevido já foi providenciado no próprio exercício de
2007, como já exposto no item 10.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
A defesa repete o que fora dito em notas explicativas, de que o
cancelamento de créditos no montante de R$ 849.726,45 se refere
ao saldo da conta Caixa e que sua origem é de valor contabilizado
erroneamente no exercício de 2005. Afirma ainda que segue em
anexo relatórios que comprovam os lançamentos efetuados.
Da análise dos documentos acostados, só encontramos o Balancete
da despesa extraorçamentária, fls. 65, onde observamos a conta
3.1.3.1.00024 – TRANSF. CÂMARA – ACERTO SALDO e às fls. 89
o razão analítico da conta 2.4.4.3.00001 – “DEVEDORES DIVERSOS” no valor de R$ 849.729,45 (oitocentos e quarenta e nove mil,
setecentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos), não
consta nenhum relatório que comprova os valores lançados.
Assim, com base nos documentos apresentados o agente responsável mais uma vez não esclareceu de forma concisa os motivos que
ensejaram o cancelamento de créditos no valor de R$ 849.729,45
(oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e nove reais
e quarenta e cinco centavos), bem como os procedimentos efetuados, como também não enviou documentação que pudesse promover a elucidação dos fatos.
Pelo exposto, sugerimos que seja mantido o indicativo de irregularidade.
2.20 Conta denominada “Incorporação Saldo Câmara” necessitando de esclarecimentos quanto a que, de fato, tal
conta se refere (item 6.6 do RTC)
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Base legal: Artigo 50, Inciso III, da Lei Complementar 101/2000;
Artigo 85 e 104 da Lei Federal 4.320/1964.
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
Após analise técnico-contábil inicial, verificou-se constar na Demonstração das Variações Patrimoniais a conta “Incorporação Saldo
Câmara”, evidenciado o valor de R$ 14.123,25.
Como já relatado, no exercício de 2007, o sistema SMAR gerou vários lançamentos indevidos que este valor não faz parte de incorporação de saldo da Câmara que o valor demonstrado no realizável de
R$ 61.421,60 é a correta de disponibilidade da Câmara no exercício
de 2006.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
A defesa afirma que o valor de R$ 14.123,25 (quatorze mil, cento e
vinte e três reais e vinte e cinco centavos) não faz parte da incorporação de saldo da Câmara e que o valor demonstrado no realizável
de R$ 61.421,60 é a correta de disponibilidade da Câmara no exercício de 2006. Afirma que tal lançamento foi gerado indevidamente
pelo sistema.
Logo, a defesa não apresenta nenhuma informação acerca da origem de tal lançamento.
Sendo assim, opinamos pela manutenção da irregularidade.
2.21 Ausência de amortização e atualização de valores relativos ao parcelamento de dívidas fundadas (item 7.1 do RTC)
Base legal: Artigo 98, caput, da Lei Federal 4.320/1964
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
Após analise técnico-contábil inicial, verificou-se que na Demonstração da Divida Fundada havia sido evidenciado o parcelamento
de dívidas relativas ás contas “C.V.R.D. cont. 1044/99” e “C.V.R.D.
Lei 2643/93 CO286/94”, as quais apresentavam os saldos de R$
58.456,96 e R$ 718.287,46, respectivamente, que não ocorrera no
exercício a amortização, bem como sua atualização.
Tais dívidas contraídas com a C.V.R.D. não possuem movimentação
e atualização, até porque o Município não possui qualquer informação quanto a suas origens e existência.
Em contato com C.V.R.D., até o momento nenhuma informação foi
oferecida.
Informamos que o Município se compromete até o encerramento da
prestação de contas do exercício de 2009, prestar esclarecimentos
sofre o fato elucidado.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
O defendente confirma que às dívidas contraídas junto a CVRD não
possuem movimentação uma vez que o município não possui informações quanto a sua origem e existência.
Assim, percebemos a falta de controle por parte do município de
suas dívidas de longo prazo, uma vez que tais valores figuram no
Balanço Patrimonial do ente por valores que não estão sendo amortizados nem atualizados, logo não refletem o atual saldo das dívidas.
Diante disso, uma vez que a informação referente à dívida fundada
não apresenta uma base confiável de mensuração e fidedignidade,
sugerimos que seja mantido o presente indicativo de irregularidade.
2.22 Ausência de notas explicativas quanto à inscrição de
dívida fundada no valor de R$ 13.409.508,17 (treze milhões,
quatrocentos e nove mil, quinhentos e oito reais e dezessete
centavos) (item 7.2 do RTC)
Base legal: Artigo 127, Inciso XII, da Resolução TC 182/2002
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
A impropriedade apontada por esta Corte de Contas referente
à inscrição de Divida Fundada e ao parcelamento contraído junto a Receita Federal relativo a débitos do PASEP no valor total de
13.409.508,17, esclarece-se.
O município de Cariacica ingressou na justiça no exercício de 1999
para suspender a obrigatoriedade do pagamento da contribuição do
PASEP mensal, deixando de recolher desde a competência 06/99
até 04/07.
Entretanto, em Administração anteriores perdeu-se o prazo recursal referente ao processo n°. 2002.02.01.02.0695-8, que remete a
esses débitos, nessa medida, ficou o Município impedido no CAUC
de receber qualquer tipo de Convênio.
O município entrou com pedido de parcelamento de débitos junto ao
Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, onde declaramos a confissão extrajudicial e irretratável da divida, no montante
Buscou para regularizar a situação, mediante parcelamento que,
corrigido, atingiu o montante de R$ 13.559.249,28. Encaminha-se
cópias de documentos que comprovam o pedido do parcelamento e
as competências parceladas.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
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Da análise dos argumentos apresentados e dos documentos acostados pelo defendente (fls. 202-235), corroboramos que o montante
inscrito em “Parcelamento PASEP” se refere a débitos do município
com a Receita Federal, relativos ao PASEP.
Foi solicitado junto a Secretaria da Receita Federal, através de
confissão extrajudicial e irretratável da dívida, o parcelamento de
débitos no montante de R$ 13.409.508,17 (treze milhões, quatrocentos e nove mil, quinhentos e oito reais e dezessete centavos), conforme demonstrado na Discriminação do Débito a Parcelar
– DIPAR, às fls. 214-220, referente às competências 01/2003 a
03/2007.
O pedido foi deferido em 59 parcelas de R$ 227.279,79 (duzentos
e vinte e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e nove
centavos) cada, segundo Comunicado de deferimento emitido pela
Receita Federal às fls. 235.
Assim, sugerimos que sejam aceitas as justificativas apresentadas
e afastado o presente indicativo de irregularidade.
2.23 Inscrição e pagamento de restos a pagar prescritos
(item 8.1 do RTC)
Base legal: Artigo 206, § 5º, Inciso I, do Código Civil Brasileiro;
Artigo 127, Inciso XII, da Resolução TC 182/2002
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
Em analise do Demonstrativo da Divida Flutuante, verifica-se que
os saldos respectivamente nos valor de R$ 11.787.528,06 e R$
11.626.879,09 foram gerados pelo sistema SMARCP, tanto quanto na inscrição quanto na baixa de restos a pagar do exercício de
1997, gerando os seguintes lançamentos:
1 - Quando vamos liquidar em 2007, um valor de restos a pagar
não processado do exercício de 1997, por exemplo, conta 42120032 efetuamos o lançamento
D = 4212003-2
C = 4211003-9 Pela liquidação do empenho no exercício
Com este lançamento, dá-se baixa do valor que encontrava-se em
restos a pagar não processado, conta 4212003-2 e inscreve-se em
restos a pagar processado na conta 4211003-9. Daí a explicação da
inscrição no anexo 17 do exercício de 1997
2 - Pelo pagamento do valor de restos a pagar de 1997
D = 4211003-9
C = 4112001-2 - Bancos c/ movimento Pelo pagamento do valor de
restos a pagar de 1997
Procede-se a baixa também no anexo 17
3 - Se houver um cancelamento de pagamento do valor pago no
exercício da conta de restos a pagar de 1997, item 2, efetuamos o
lançamento. (vamos considerar devolução de dinheiro)
D = 4112001-2 Bancos c/ movimento
C = 4211003-9 - Pelo cancelamento de pagamento de restos a
pagar de1997.
Se no pagamento do valor houve uma baixa no anexo 17, no
cancelamento de pagamento devemos inscrevê-lo novamente, daí o registro na coluna de inscrição no anexo 17.
4 - E ainda se houver um cancelamento da liquidação, naturalmente
após o cancelamento de pagamento no item 3, efetuamos o lançamento:
D = 4211003-9
C = 4212003-2 Pelo cancelamento da liquidação
Daí teremos a baixa dos restos a pagar processado e a inscrição em restos a pagar não processado, naturalmente aparecerá na coluna inscrição em restos a pagar NÃO processado.
Se não houvesse a necessidade de separar os restos a pagar processados dos não processados, não haveria lançamentos de inscrições e baixas.
É por estes motivos que não podemos deixar de demonstrar os
fatos ocorridos, que são liquidações, pagamentos e cancelamentos. Desta forma estamos cumprindo os artigos 83 a 89, da Lei
4.320/64, principalmente este último que trata da evidenciação
contábil. Demonstrando da forma acima estamos evidenciando os
fatos realmente ocorridos.
Fica então ressaltado que as divergências apuradas referem-se meramente a um procedimento adotado pelo sistema SMARCP, que
apesar de gerar informações diferentes em relatórios distintos não
comprometem a composição patrimonial, por não considerar nela
os valores não financeiros.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
Ao analisarmos o Balanço Patrimonial de 2006 percebemos a existência de restos a pagar processados de 1997 no montante de
R$ 1.767,61 (mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta
e um centavos). Entretanto, no exercício de 2007 é inscrito mais
R$ 11.787.528,06 (onze milhões, setecentos e oitenta e sete mil,
quinhentos e vinte e oito reais e seis centavos), valor este que
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não se refere à reclassificação, conforme afirma o defendente, uma
vez que não existem restos a pagar não processados do exercício
de 1997. Logo, houve a inscrição e pagamento de restos a pagar
processados, referente ao exercício de 1997, no exercício de 2007.
O defendente faz alegações acerca do funcionamento do sistema e
da necessidade de demonstrar os fatos ocorridos em cumprimento
a Lei 4320/64, todavia não traz nenhuma informação referente à
inscrição e pagamento de restos a pagar do exercício de 1997, que
já estariam prescritos, conforme determina a legislação.
Assim, diante da ausência de explicações por parte do defendente
que pudessem justificar tal procedimento, opinamos pela manutenção do indicativo de irregularidade.
2.24 Divergência entre o valor inscrito de restos a pagar,
constante na Demonstração da Dívida Flutuante, e o valor
relativo a restos a pagar lançado como receita extra-orçamentária no Balanço Financeiro (item 8.2 do RTC)
Base legal: Artigos 35, Inciso II, 36, 37, caput, 60, caput, 62, 85,
86, 87, 89, 90, 92, 100, 101 e 103, parágrafo único, da Lei Federal
4.320/1964; Artigos 1º, § 1º, e 48, caput, Lei Federal 101/2000;
Artigo 1º, Inciso V, do Decreto-Lei 201/1967
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
As divergências se deram novamente pelo mesmo motivo já exposto anteriormente ou seja, o funcionamento dos lançamentos contábeis do Sistema SMAR gerar inscrições de restos a pagar, que na
verdade referem-se a baixas tanto por cancelamento.
O Anexo 17, determinado pela Lei 4.320/64, 31ª edição, em seus
anexos e Adendos, página 252, demonstra um formato com a coluna de movimentação no exercício, sendo a mesma subdividida
em INSCRIÇÃO e BAIXA. Diante deste fato o Anexo 17 gerado pelo
sistema não nos permite separar os valores financeiros dos não financeiros por adotar os seguintes procedimentos que explicaremos
abaixo:
Tomando como exemplo a conta RESTOS A PAGAR DE 2007.
1 - Quando liquidamos em 2007, um valor de restos a pagar NÃO
PROCESSADO do exercício de 2006, efetuamos o lançamento
D = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2006 ( baixa)
C = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2006 ( Inscrição)
Com este lançamento, dá-se baixa do valor que encontrava-se em
restos a pagar NÃO processado de 2006, e inscreve-se em restos a
pagar processado de 2006. Daí a explicação da inscrição no anexo
17 no exercício de 2007, de restos a pagar de 2006.
Não podemos pagar (baixa) restos a pagar que não foi liquidado
(processado) em cumprimento as fases das despesas que são: empenho, liquidação e pagamento.
2 - Pelo pagamento do valor de restos a pagar de 2006 no exercício
de 2007.
Após o lançamento acima, caso não havia sido liquidado no respectivo exercício:
D = RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2006 (Baixa)
C = BANCOS C/ MOVIMENTO Pelo pagamento do valor de restos a
pagar de 2006
3 - Se houver um cancelamento de pagamento de um valor pago
no exercício de 2007 da conta de restos a pagar processados 2006,
efetuamos o lançamento:
D = BANCOS C/ MOVIMENTO
C = RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2005 (Inscrição) Pelo cancelamento de pagamento de restos a pagar de 2006
Se no pagamento do valor houve uma baixa no anexo 17, no cancelamento de pagamento devemos inscrevê-lo novamente, daí o
registro na coluna de inscrição no anexo 17.
4 - E ainda se houver um cancelamento da liquidação, naturalmente
após o cancelamento de pagamento no item 3, efetuamos o lançamento:
D = RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2006 (baixa)
C= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2006 (Inscrição) Pelo
cancelamento da liquidação.
Assim, temos a baixa dos restos a pagar processado e a inscrição
em restos a pagar não processado, naturalmente aparecerá na coluna inscrição em restos a pagar NÃO processado.
Um outro exemplo é quando existe um cancelamento de saldo de
depósitos de diversas origens, ou valores do passivo financeiro, por
insubsistências ou outro motivo que seja por cancelamento em contrapartida com variações patrimoniais.
Não passa pelo sistema financeiro, portanto, não podemos comparar as inscrições e baixas do anexo 17 com as receitas e despesas EXTRAS do anexo — 13. No Anexo 17 estão contemplados
os lançamentos do sistema financeiro como também os contábeis
(variações patrimoniais), já no Anexo 13 as receitas e despesas são
somente financeiras.
Por estes motivos não podemos deixar de demonstrar os fatos efe-
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tivamente ocorridos, que são liquidações, pagamentos e cancelamentos. Desta forma estamos cumprindo os artigos 83 a 89, da
Lei 4.320/64, principalmente este último que trata da evidenciação
contábil, demonstrando da forma acima estamos evidenciando os
fatos realmente ocorridos.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
Da análise da Demonstração da Dívida Flutuante, observamos um
total de inscrição de restos a pagar (processados e não processados) no total de R$ 56.678.828,91 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa
e um centavos), e um montante de baixas de R$ 32.718.803,62
(trinta e dois milhões, setecentos e dezoito mil, oitocentos e três
reais e sessenta e dois centavos).
Considerando que foram pagos, conforme Balanço Financeiro R$
9.562.858,82 (nove milhões, quinhentos e sessenta dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos), e cancelados, segundo DVP, R$ 1.860.868,65 (um milhão, oitocentos e
sessenta mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), temos que, do total de baixas evidenciado no anexo 17, excluindo os pagamentos e cancelamentos que totalizam
R$ 11.423.727,47 (onze milhões, quatrocentos e vinte e três mil,
setecentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), chegamos ao valor de R$ 21.295.076,15 (vinte e um milhões,
duzentos e noventa e cinco mil, setenta e seis reais e quinze
centavos), que provavelmente são as reclassificações feitas
pelo sistema.
Entretanto, se excluirmos do total das inscrições evidenciadas no
Demonstrativo da Dívida Flutuante (anexo 17) que somam R$
56.678.828,91 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e setenta e
oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos), as
inscrições feitas no total de R$ 23.596.224,70 (vinte e três milhões,
quinhentos e noventa e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e
setenta centavos) como receita extra-orçamentária no Balanço Financeiro (anexo 13), chegamos ao montante de R$ 33.082.604,21
(trinta e três milhões, oitenta e dois mil, seiscentos e quatro reais e
vinte e um centavos), que deveriam ser de reclassificações.
Concluímos que as reclassificações do sistema que, provavelmente somam R$ 21.295.076,15 (vinte e um milhões, duzentos e noventa e cinco mil, setenta e seis reais e quinze
centavos), deveriam ser iguais tanto nas inscrições como
nas baixas, todavia as inscrições de reclassificações totalizam um
montante de R$ 11.787.528,06 (onze milhões, setecentos e oitenta
e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e seis centavos) superior
às reclassificações de baixa. Valor este que corresponde às inscrições de restos a pagar processados de 1997.
Assim houve a inscrição, e não reclassificação como afirma o defendente, do montante de R$ 11.787.528,06 (onze milhões, setecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e seis
centavos) como restos a pagar processados de 1997, inscrição esta
que fora feita de forma indevida, conforme relatado no item anterior deste relatório.
Restos a Pagar
Inscrições
Inscrições RP de
1997
Reclassificação
Apurada
Baixas por Pagto.
Cancelamento
Reclassificação
Apurada

Balanço Financeiro Dem.Dív.Flutuante
23.596.224,70
56.678.828,91
11.787.528,06
21.295.076,15
9.562.858,82
1.860.868,65
21.295.076,15

32.718.803,62

Diante do exposto, uma vez que foi compreendido que houve reclassificação e inscrição de restos a pagar de exercício anterior (1997),
opinamos pelo afastamento do indicativo de irregularidade.
2.25 Divergência entre o valor baixado de restos a pagar,
constante na Demonstração da Dívida Flutuante, e a soma
dos valores de pagamento de restos a pagar, lançado no Balanço Financeiro, e de cancelamento de restos a pagar, lançado como cancelamento de dívidas passivas na Demonstração das Variações Patrimoniais (item 8.3 do RTC)
Base legal: Artigos 35, Inciso II, 60, caput, 62, 85, 86, 87, 89, 90,
92, Inciso I e parágrafo único, 100, 101 e 103, caput, da Lei Federal
4.320/1964; Artigos 1º, § 1º, e 48, caput da Lei Federal 101/2000;
Artigo 1º, Inciso V, do Decreto-Lei 201/1967
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
Após analise divergência apontada por esta corte contas entre o
valor total baixado de restos a pagar, evidenciado na Demonstração
da Divida Flutuante, e os valores de restos a pagar efetivamente
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pagos e cancelados, evidenciados nos demais demonstrativos mencionados, passamos a esclarecer que realmente existe a diferença
entre ao aludidos demonstrativos e que os valores corretos passam
a ser demonstrados na tabela abaixo:
Valor pago de restos a pagar no exercido de
2007
(+) Valor cancelado de Restos a Pagar
Total dos valores pagos e cancelados de
restos a pagar conforme demonstrativos
encaminhados em anexo.

R$ 10.060.349,13
R$ 4.840.816,73
R$
14.901.165,86

Assim sendo, os valores informados nos Demonstrativos da Divida
Flutuante não são os valores corretos.
Os valores corretos estão apresentados em relatórios anexos que
comprovam a monta realmente paga de restos a pagar no exercício
e a monta de restos a pagar cancelados no exercício de 2007.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
O defendente anexa aos autos, relação de pagamentos de restos a
pagar (fls. 533-561), no montante de R$ 10.060.349,13 (dez milhões, sessenta mil, trezentos e quarenta e nove reais e treze centavos), bem como duas relações de cancelamentos de restos
a pagar: fls. 177-188, que totaliza R$ 4.840.816,73 (quatro milhões, oitocentos e quarenta mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e três centavos); e fls. 562-573, que totaliza R$ 4.844.811,73
(quatro milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e
onze mil e setenta e três centavos), logo divergente entre si em R$
3.995,00 (três mil, novecentos e noventa e cinco reais).
A defesa afirma ainda que os valores informados no Demonstrativo
da Divida Flutuante (anexo 17) não são os valores corretos.
Com base nas informações apresentadas, concluímos que há
divergência no pagamento de restos a pagar evidenciado no
Balanço Financeiro, bem como nos cancelamentos evidenciados na DVP, pois os valores ali demonstrados não correspondem aos saldos apresentados pela defesa como corretos.
Logo, considerando que os demonstrativos apresentam distorções
nos saldos das contas de Restos a Pagar, impactando os resultados
do exercício, opinamos pela manutenção da irregularidade.
2.26 Inscrição de restos a pagar de exercícios anteriores
(item 8.4 do RTC)
Base legal: Artigos 35, Inciso II, 36, caput, 60, caput, 62, 85, 86,
87e 92, parágrafo único, da Lei Federal 4.320/1964
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
Trata-se de outro caso de inscrições geradas pelo sistema SMARCP
em situações que não são de fatos inscrições e sim baixas, passamos a exemplificar abaixo os lançamentos efetuados:
1 - Quando vamos liquidar em 2007, um valor de restos a pagar
não processado do exercício de 2006, por exemplo, conta 42120032 efetuamos o lançamento
D = 4212003-2
C = 4211003-9 Pela liquidação do empenho no exercício
Com este lançamento, dá-se baixa do valor que encontrava-se em
restos a pagar não processado, conta 4212003-2 e inscreve-se em
restos a pagar processado na conta 4211003-9. Daí a explicação da
inscrição no anexo 17 do exercício de 2006
2 - Pelo pagamento do valor de restos a pagar de 2006.
D = 4211003-9
C = 4112001-2 Bancos c/ movimento. - Pelo pagamento do valor de
restos a pagar de 1998.
Procede-se a baixa também no anexo 17.
3 - Se houver um cancelamento de pagamento do valor pago no
exercício da conta de restos a pagar de 2006, item 2, efetuamos o
lançamento. (vamos considerar devolução de dinheiro)
D = 4112001-2 Bancos c/ movimento
C = 4211003-9 - Pelo cancelamento de pagamento de restos a
pagar de 2006.
Se no pagamento do valor houve uma baixa no anexo 17, no cancelamento de pagamento devemos inscrevê-lo novamente, daí o
registro na coluna de inscrição no anexo 17.
4 - E ainda se houver um cancelamento da liquidação, naturalmente
após o cancelamento de pagamento no item 3, efetuamos o lançamento:
D = 4211003-9
C = 4212003-2 - Pelo cancelamento da liquidação
Daí, teremos a baixa dos restos a pagar processado e a inscrição
em restos a pagar não processado, naturalmente aparecerá na coluna inscrição em restos a pagar NÃO processado.
Se não houvesse a necessidade de separar os restos a pagar processados dos não processados, não haveria lançamentos de inscrições e baixas. É por estes motivos que não podemos deixar de
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demonstrar os fatos ocorridos, que são liquidações, pagamentos e
cancelamentos. Desta forma estamos cumprindo os artigos 83 a
89, da Lei 4.320/64, principalmente este último que trata da evidenciação contábil.
Conclui-se então não tratar-se de fato de inscrições de restos a
pagar, mas somente de suas baixas.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
Com base nos argumentos apresentados pelo defendente e conforme já exposto no item 2.24 deste relatório, concluímos pela possibilidade de não serem inscrições, mas sim reclassificações de restos
a pagar não processados para processados, a fim de serem pagos
no exercício de 2007.
Assim, sugerimos que sejam aceitas as justificativas apresentadas
e afastado o presente indicativo.
2.27 Contas evidenciadas na Demonstração da Dívida Flutuante sem movimentação no exercício (item 8.5 do RTC)
Base legal: Artigo 92, Inciso III, da Lei Federal 4.320/1964
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
Após analise técnico-contábil foram levantadas 3 contas sem movimentação financeira no exercício, essas contas referem a consignações de servidores que estavam cedidos para o Município de Cariacica, justificamos que estes valores não foram repassados devido o
Município esta em fase de levantamento de todas as suas consignações, que os Institutos já foram informados e os mesmos estão
providenciando levantamento para ser repassado para o Município.
Assumimos o compromisso de esses valores serem repassados
para os devidos credores neste exercício.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
Da análise da Demonstração da Dívida Flutuante podemos confirmar que as consignações à ABSP, FUNPES e IPASGUA não tiveram
movimentação no período, logo mantiveram os saldos do exercício
anterior.
Considerando os pequenos saldos das contas, e que as alegações
do responsável revelam um compromisso em promover a regularização da inconsistência apontada, sugerimos que sejam aceitas
as justificativas apresentadas neste item e afastada a inconsistência.
2.28 Movimentação de valores significativos em contas relacionadas ao Instituto de Previdência dos Servidores de Cariacica (item 8.6 do RTC)
Base legal: Artigos 83, 84, 85, 86, 87, 89, 93,100 e 101 da Lei
Federal 4.320/1964
DAS NOVAS RAZÕES APRESENTADAS NA FASE RECURSAL:
Após analise técnico contábil esta Corte de Contas questiona sobre significativos valores movimentados nas contas relacionadas ao
IPC, assim passamos a esclarecer:
A conta de consignação denominada IPC Previdência, nesta conta
se faz toda a retenção referente à folha de pagamento de funcionários Estatutários do Município de Cariacica, exceto dos professores
estatutários efetivados a partir do exercício de 2006 que foi criada
uma conta especifica denominada IPC — Fundo de Previdência por
isso a justificativa dessas contas movimentarem grandes valores,
os saldos existentes nessas contas no final do exercício de 2007
refere às consignações do mês de dezembro que foram repassadas
no exercício de 2008.
Em relação à conta denominada IPC — Instituto de Previdência
esclarecemos que no exercício de 2006 ao proceder com a contabilização da consolidação das contas do Instituo de Previdência
do Município de Cariacica, efetuamos lançamento erroneamente no
montante de R$ 8.962.968,07, valores referentes a consolidação
da despesa do IPC.
Ao efetuarmos o pagamento da despesa lançamos em contrapartida a ficha de receita extra-orçamentária 50651 para retenção do
pagamento, o que não deveria ter ocorrido.
Gerou-se, assim um saldo no valor de consignação para o IPC indevidamente, isto confere com o demonstrado no Balanço Patrimonial
do exercício de 2006 no Passivo Financeiro na conta “IPC Instituto
de Previdência”, conforme relatórios anexos.
No exercício de 2007 procedemos com o acerto contábil da consolidação das contas do IPC no balanço do Município de Cariacica, baixando os saldos gerados indevidamente na ficha de receita extra-orçamentária 50651, que totaliza o montante de R$ 8.988.323,56,
referindo-se à integração da despesa nos exercícios de 2006 e
2007.
DA ANÁLISE DAS NOVAS RAZÕES (Manifestação Contábil de Recurso MCR 01/2014)
Afirma o defendente que a conta de consignação denominada IPC
Previdência demonstra as retenções referentes à folha de paga-
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mento de funcionários Estatutários do Município de Cariacica, com
exceção dos professores estatutários efetivados a partir do exercício de 2006 que são contabilizados na conta IPC — Fundo de
Previdência.
Já com relação à conta denominada IPC — Instituto de Previdência,
aduz que, no exercício de 2006, ao proceder com a contabilização
da consolidação das contas do Instituto de Previdência do Município
de Cariacica, foi efetuado lançamento erroneamente no montante
de R$ 8.962.968,07 (oito milhões, novecentos e sessenta e dois
mil, novecentos e sessenta e oito reais e sete centavos), valores
referentes à consolidação da despesa do IPC.
No exercício de 2007 foi providenciada a baixa do valor de R$
8.988.323,56 (oito milhões, novecentos e oitenta e oito reais, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), correspondendo ao saldo total da conta, fazendo com que esta rubrica não
aparecesse no balanço patrimonial.
Assim, uma vez que foi esclarecida a inconsistência apontada. sugerimos que seja afastado o indicativo de irregularidade.
3 DISPOSITIVO
À luz do exposto, acompanhando integralmente a manifestação da
área técnica contida na Manifestação Contábil de Recurso MCR
1/2014 e na Instrução Técnica Recursal ITR 5/2014 e o opinamento
do Ministério Público de Contas, VOTO:
3.1 Pelo conhecimento do recurso;
3.2 Pelo provimento parcial do presente recurso, para excluir do
Parecer Prévio TC 060/2009 as irregularidades constantes dos itens
3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 27 e 28, mantendo-se, no
entanto, a recomendação à Câmara Municipal de Cariacica para a
rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Cariacica, exercício
de 2007, sob a responsabilidade do senhor Hélder Ignácio Salomão,
tendo em vista a manutenção das inconsistências descritas nos demais itens, quais sejam:
1 – Não envio do Demonstrativo da Dívida Ativa, bem como documentação que comprove a legalidade e a motivação quanto ao
cancelamento de dívida ativa;
2 – Ocorrência de déficit orçamentário no exercício de 2007;
6 – Movimentação de valores expressivos em conta de denominação imprecisa no Balanço Financeiro;
7 – Registro de pagamento através da conta genérica denominada
“Despesas a Regularizar”;
8 - Ausência de registro de receita extra-orçamentária relativa à
transferência efetuada pela Prefeitura à Câmara Municipal de Cariacica;
11 – Existência de conta denominada “Despesas a Regularizar”,
que se mantém no Realizável do Balanço Patrimonial por vários
exercícios, tendo, inclusive, recebido incremento no saldo no exercício de 2007;
13 – Divergência entre o valor referente às transferências financeiras lançado nos balanços consolidados do Município de Cariacica, e
o valor lançado nos balanços constantes na prestação de contas do
Instituto de Previdência de Cariacica;
15 – Divergência entre o valor cancelado de restos a pagar constante na Demonstração das Variações Patrimoniais e os valores dos
restos a pagar cancelados e anulados evidenciados na Relação de
Restos a Pagar Cancelados e no Relatório de Anulações de Restos
a Pagar;
16 – Ausência de justificativas quanto ao cancelamento de restos
a pagar, inclusive processados, bem como não consta no presente
processo cópia da documentação autorizando tal cancelamento;
17 - Existência de conta lançada na Demonstração das Variações
Patrimoniais denominada “Transf. Saldo IPC”, evidenciando o expressivo valor de R$ 20.424.091,25 (vinte milhões, quatrocentos e
vinte quatro mil, noventa e um reais e vinte e cinco centavos), necessitando de esclarecimentos quanto aos motivos que ensejaram
tal lançamento;
19 - Cancelamento de créditos no valor de R$ 849.729,45 (oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e nove reais e
quarenta e cinco centavos) necessitando que se esclareça de forma
detalhada tal procedimento, bem como que se envie documentação
pertinente no intuito de que a mesma venha corroborar com as declarações a serem prestadas pelo Agente responsável;
20 - Conta denominada “Incorporação Saldo Câmara” necessitando
de esclarecimentos quanto a que, de fato, tal conta se refere;
21 - Ausência de amortização e atualização de valores relativos ao
parcelamento de dívidas fundadas;
23 - Inscrição e pagamento de restos a pagar prescritos;
25 - Divergência entre o valor baixado de restos a pagar, constante
na Demonstração da Dívida Flutuante, e a soma dos valores de
pagamento de restos a pagar, lançado no Balanço Financeiro, e de
cancelamento de restos a pagar, lançado como cancelamento de
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dívidas passivas na Demonstração das Variações Patrimoniais;
Dê-se ciência ao recorrente.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO
ALMEIDA PIMENTEL:
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Hélder
Ignácio Salomão, Prefeito Municipal de Cariacica no exercício de
2007, em face do Parecer Prévio TC 060/2009, prolatado nos autos
do processo TC 1739/2008, que recomendou ao Legislativo Municipal a rejeição das contas.
Após os trâmites regulamentares, foi proferido voto pelo Exmo.
Conselheiro Relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que,
acompanhando integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, deu provimento parcial
ao recurso, afastando as irregularidades constantes dos itens
3,4,5,9,10,12,14,18,22,24,26,27 e 28, mantendo-se no entanto, a
recomendação à Câmara Municipal de Cariacica para a rejeição das
contas tendo em vista a manutenção das irregularidades constantes dos itens 1,2,6,7,8,11,13,15,16,17,19,20,21,23 e 25.
Para melhor compreensão das irregularidades apontadas, solicitei
vista dos autos, apresentando o voto divergente a seguir.
DAS IRREGULARIDADES MANTIDAS NO VOTO DO RELATOR
1 - Não envio do Demonstrativo da Dívida Ativa, bem como
documentação que comprove a legalidade e a motivação
quanto ao cancelamento de dívida ativa;
A área técnica, MPC e o Relator mantem a irregularidade neste subitem. Contudo, independente dos questionamentos afetas à irregularidade apontada, esta Corte de Contas iniciou desde o exercício
de 2015 auditoria temática em Receitas Públicas visando conhecer
as deficiências nos jurisdicionados municipais e expedir medidas
propositivas que serão implementadas e melhoradas por meio de
um Plano de Ação apresentado pelos gestores e homologado pelo
Plenário.
Neste sentido, a Prefeitura Municipal de Cariacica é alvo de fiscalização sob esta ótica, conforme estabelecido autos TC 2015/2016
cujo relatório ainda está em elaboração.
Entre as questões desta auditoria temática pode ser constatado:
A cobrança administrativa dos créditos tributários encontra-se implementada e adota procedimentos que maximizem a eficiência nas
recuperações dos créditos?
Os procedimentos adotados na cobrança administrativa dos créditos tributários encontram-se em conformidade com a legislação
aplicável?
Os procedimentos adotados na preparação e na execução da cobrança judicial dos créditos tributários encontram-se em conformidade com a legislação aplicável?
A cobrança judicial dos créditos tributários encontra-se implementada e adota procedimentos que maximizem a eficiência na recuperação dos créditos?
O registro contábil dos créditos tributários é realizado de acordo
com as normas legais?
O cancelamento do crédito tributário é realizado de acordo com as
normas legais?
Ou seja, questionamentos como os que hora se apresentam, caso
encontrados nas fiscalizações em Receitas Públicas serão objeto de
um Plano de Ação e não tratado como irregularidade capaz de macular contas e responsabilizar gestores.
Permanecer a ocorrência desta situação no Município em Cariacica
esta será ajustada no tempo adequado, e portanto, este será o
tratamento a ser dispensado aos casos em que se amolda a este
aspecto.
Sob esta ótica, privilegiando os Princípios da Impessoalidade e da
Isonomia, afasto a presente irregularidade.
2–Ocorrência de déficit orçamentário no exercício de 2007;
Aponta a área técnica desta Corte de Contas, e neste sentido foi
acompanhada pelo MPC e pelo Relator, de que houve a ocorrência de déficit orçamentário no exercício de 2007 equivalente a R$
25.378.072,52.
Afirma o gestor responsabilizado que houve uma disponibilidade
financeira destacada no anexo 13, da Lei 4320/64, que acompanha
as Prestações de Contas no valor de R$ 44.892.932,57, que deduzido o passivo financeiro de 2006, equivale um superávit financeiro
de R$ 20.586.851,06.
Assim, para inicio das discussões o que deve ser considerado é um
orçamento descoberto em R$ 4.791.221,46.
Para efeitos de manutenção da irregularidade utiliza-se a área técnica de destacar o posicionamento do Tribunal de Contas de Minas
Gerais em Parecer Consulta e deixa de demonstrar precedentes
desta Corte de Contas, ao qual subordina-se o Município de Cariacica.
Por mais paradoxal que possa parecer, acerca da questão, de forma
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genérica já que tratando de autarquia municipal, porém no caso,
mencionando um Serviço de Água e Esgoto, por meio do Parecer
Consulta TC 33/2005, definiu que não havendo óbice legal específico o superávit financeiro de uma autarquia municipal pode ser
usado para abertura de crédito suplementar da própria autarquia.
Ou seja, a regra apresentada é de que superávit financeiro seria
apurado no Balanço Patrimonial consolidado e aberto crédito suplementar na forma definida pela Lei 4320/64.
E neste sentido não nos parece incomum que este fosse o procedimento adotado nesta Corte, fato que se comprova ao observar o
Processo TC 1790/2009 que cuida da Prestação de Contas Anual
de 2008, portanto, ano seguinte a estas, da Prefeitura Municipal
de Cariacica, que em subitem 4 do Relatório Técnico Contábil RTC
222/2009, No cálculo do Balanço Financeiro, saldo disponível para
o exercício seguinte, consta que, o saldo disponível do Exercício
Anterior (consequentemente 2007) foi de R$ 51.691.722,99.
É evidente que neste valor disponível de 2007, definido e destacado
em relatório pela área técnica em 2008 (Processo TC 1790/2009),
encontram-se recursos da autarquia previdenciária já que impossível apresentar déficit orçamentário ao final de 2007 e ao mesmo
tempo ter-se disponibilidade financeira de R$ 51.691.722,99 para
iniciar o exercício de 2008 sem que esta fosse considerada.
Por tal razão, especialmente ausência de norma estabelecendo que
o superávit financeiro da autarquia municipal ainda que previdenciária não fosse computada para apuração no balanço patrimonial
consolidado, em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica a
presente irregularidade não deve ser mantida.
6 –Movimentação de valores expressivos em conta de denominação imprecisa no Balanço Financeiro;
Após os apontamentos pela área técnica e a manifestação do
gestor, os valores que até então representavam aproximados R$
7.200.000,00 vieram a ser alcançado um valor de R$849.729,45
sem que fosse apresentada justificativa do que se tratava.
Veja que houve uma diminuição significativa no valor que inicialmente tratava a irregularidade.
A irregularidade que demonstrava uma expressiva movimentação
em conta de denominação imprecisa se transforma em aproximados 10% do valor inicialmente apontado.
Ao se cotejar a relação entre R$ 849.729,45 de conta de “Devedores Diversos” com a despesa total do Município, R$ 254.888.651,29,
tem-se que esta veio a representar 0,33% daquela.
Com permissa vênia, o valor original que poderia ser expressivo,
com as justificativas aceitas pela área técnica, tornou-se um valor
irrisório, e que perfeitamente aceitável.
Em verdade esta conta de “devedores diversos” tem por função
abrigar diversos direitos que tem a municipalidade para o recebimento, podendo ser exemplificado com diárias com contas a serem
prestadas pelos beneficiários, suprimento de fundos concedidos e
que ainda não foi prestado contas, convênios sem contas prestadas, ou seja, atualmente o novo Plano de Contas aplicado ao Setor
Publico define, conta patrimonial de ativo, designa como créditos
de curto prazo.
A titulo de informação nas contas de governo do Estado do Espírito
Santo em 2015 pode ser constatado que para um total de despesas de R$ 14.816.083.688,28 destacado no Balanço orçamentário,
constata-se que no Balanço Patrimonial, conta créditos a curto prazo existe um montante de R$ 897.896.289,95, ou seja, aproximados 6%.
Em função das alterações significativas no montante contabilizado
como ‘diversos devedores’ entende que o valor residual atende ao
principio da razoabilidade e, portanto, deve ser afastado.
7 –Registro de pagamento através da conta genérica denominada ―Despesas a Regularizar;
Neste item, acompanho as manifestações anteriores destes autos e
mantenho a irregularidade.
8 - Ausência de registro de receita extra orçamentária relativa à transferência efetuada pela Prefeitura à Câmara Municipal de Cariacica;
Manteve-se a irregularidade deste subitem pela área técnica e encampadas pelo MPC e Relator.
Destaca-se que a área técnica conclui que:
“Entretanto, ao analisarmos o balancete da despesa extra-orçamentária (fls. 91) podemos observar que existe uma divergência de
R$ 109.623,35 (cento e nove mil, seiscentos e vinte e três reais e
trinta e cinco centavos) entre o repasse realizado pela Prefeitura à
Câmara (despesa – R$ 7.342.375,92) e o registro correspondente pela Câmara (receita – R$ 7.232.752,57), que não foi esclarecida. Compulsando os autos do Processo 1533/2008, Prestação de
Contas Anual da Câmara Municipal de Cariacica, exercício de 2007,
pode-se verificar no Balanço Financeiro que o repasse da Prefeitura
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Municipal totaliza o montante de R$ 7.342.375,92 (sete milhões,
trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e
noventa e dois centavos). Não consta nos autos nenhuma devolução de valores do Legislativo ao Executivo ao final do exercício que
pudesse justificar tal divergência. (negritamos)
Com as vênias que merecem as manifestações anteriormente
prestadas nestes autos acerca deste subitem, porem esta irregularidade não deve ser mantida.
Ora, a Prefeitura registra que repassou R$ 7.342.375,92 para a
Câmara Municipal. O balanço financeiro da Câmara constante no
Processo TC 1533/2008 demonstra que o repasse da Prefeitura foi
exatamente neste mesmo montante.
O equivoco não esclarecido ao que informado nos parágrafos destacados acima, advém do registro correspondente pela Câmara, e
neste sentido não vejo como imputar esta divergência ao responsável pelas presentes contas, consequentemente, afasto a irregularidade.
11–Existência de conta denominada ―Despesas a Regularizar, que se mantém no Realizável do Balanço Patrimonial
por vários exercícios, tendo, inclusive, recebido incremento
no saldo no exercício de 2007;
Esta irregularidade e mantida nas manifestações que antecedem
este pedido de vistas.
No entanto o Principio da segurança jurídica nos leva a concluir que
esta irregularidade não deve ser mantida.
Tal conclusão advém da analise do Processo TC 1709/2009 que
cuida da Prestação de Contas Anual de 2008 quando esta mesma
irregularidade foi apontada inicialmente e no subitem 3 da Manifestação técnica de Defesa MTD 22/2010 e assim tratada na unidade
técnica:
Considerando que, no exercício de 2009, foi realizado o cancelamento do saldo existente na referida conta, a fim de que os demonstrativos contábeis do Município contenham informações fidedignas; Sugerimos que seja afastado o indicativo de irregularidade apontado.
Uma vez que afastada a irregularidade de 2008 com muito mais
razão entende-se que idêntico indicativo apontado em 2007 deva
ter o mesmo destino e, portanto, afastado.
13 - Divergência entre o valor referente às transferências
financeiras lançado nos balanços consolidados do Município
de Cariacica, e o valor lançado nos balanços constantes na
prestação de contas do Instituto de Previdência de Cariacica;
Também neste subitem a Área Técnica, MPC e Relator mantem a
irregularidade, contudo não me parece ser a melhor opção para
este item.
O ocorrido e que todas as informações prestadas pela Prefeitura
estão corretas, o erro esta nas contas do Instituto de Previdência.
No pensar das manifestações anteriores, a consolidação da Prefeitura deveria estar “errada” pois deveria refletir a inconsistência
detectada no IPC.
Alias a manutenção da irregularidade termina por se consolidar
ante a falta de justificativa para sanar a irregularidade.
Me parece claro e esta implícito que a justificativa ao caso que se
apresenta e que houve uma irregularidade nas contas do IPC e que
devem ser devidamente analisadas no processo de prestação de
contas daquela autarquia.
Assim, prestigiando o Principio do formalismo moderado, e considerando que a melhor opção de consolidação, de fato, são com as
informações corretas, afasto a irregularidade.
15 – Divergência entre o valor cancelado de restos a pagar
constante na Demonstração das Variações Patrimoniais e os
valores dos restos a pagar cancelados e anulados evidenciados na Relação de Restos a Pagar Cancelados e no Relatório
de Anulações de Restos a Pagar;
Foi apontado divergência entre valores destacados na DVP e evidenciados na Relação de Restos a Pagar cancelados.
O defendente demonstra os valores relativos a cancelamentos de
Restos a Pagar no valor de R$ 4.840.816,73 e informa que houve
um erro na elaboração da DVP.
A analise efetuada mostra indignação com o fato de haver, segundo
alega o analista, três informações de valores sobre restos a pagar
cancelados e que nenhum confere com a DVP.
O que não resta demonstrado de ter sido levado em consideração e
discutido nestes autos e que a informação apresentada pelo sistema foi errado, portanto, a priori deveria descartado.
Ora a despeito da indignação ofertado ao subitem, em cabal afronta ao principio constitucional do contraditório e a ampla defesa, a
irregularidade em discussão acerca de divergência entre valores
de cancelamentos entre pecas contábeis vem a ser concluída como
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irregularidade de “distorção do resultado do exercício” questão que
não foi objeto da citação apresentada ao gestor.
Assim, não vejo como manter esta irregularidade, especialmente porque ha inovação na conclusão estabelecida anteriormente, ofendendo princípios constitucionais do contraditório.
16 – Ausência de justificativas quanto ao cancelamento de
restos a pagar, inclusive processados, bem como não consta
no presente processo cópia da documentação autorizando
tal cancelamento;
Conforme destacado pela área técnica encampado pelo MPC e Relator que e que ora e acompanhado neste voto de vista deve a
irregularidade de cancelamento de restos a pagar processados ser mantida pelas razoes já delineadas nas manifestações
anteriormente empreendidas.
17 - Existência de conta lançada na Demonstração das Variações Patrimoniais denominada ―Transf. Saldo IPC‖, evidenciando o expressivo valor de R$ 20.424.091,25 (vinte
milhões, quatrocentos e vinte quatro mil, noventa e um reais
e vinte e cinco centavos), necessitando de esclarecimentos
quanto aos motivos que ensejaram tal lançamento;
A irregularidade apontada neste subitem foi justificada em parte,
restando um valor de R$11.435.767,69 – saldo do IPC, sem apresentar justificativas quanto a sua baixa.
Assim acompanho as manifestações anteriores destes autos e
mantenho a irregularidade.
19 - Cancelamento de créditos no valor de R$ 849.729,45
(oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e nove
reais e quarenta e cinco centavos) necessitando que se esclareça de forma detalhada tal procedimento, bem como que
se envie documentação pertinente no intuito de que a mesma venha corroborar com as declarações a serem prestadas
pelo Agente responsável;
Neste item, acompanho as manifestações anteriores destes autos e
mantenho a irregularidade.
20 - Conta denominada ―Incorporação Saldo Câmara‖ necessitando de esclarecimentos quanto a que, de fato, tal
conta se refere;
Neste item, acompanho as manifestações anteriores destes autos e
mantenho a irregularidade.
21 - Ausência de amortização e atualização de valores relativos ao parcelamento de dívidas fundadas;
Neste item, acompanho as manifestações anteriores destes autos e
mantenho a irregularidade.
23 - Inscrição e pagamento de restos a pagar prescritos;
Neste item, acompanho as manifestações anteriores destes autos e
mantenho a irregularidade.
25 - Divergência entre o valor baixado de restos a pagar,
constante na Demonstração da Dívida Flutuante, e a soma
dos valores de pagamento de restos a pagar, lançado no Balanço Financeiro, e de cancelamento de restos a pagar, lançado como cancelamento de dívidas passivas na Demonstração das Variações Patrimoniais;
Neste item, acompanho as manifestações anteriores destes autos e
mantenho a irregularidade.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, divergindo parcialmente do Voto do Conselheiro Relator, VOTO pelo conhecimento do recurso e pelo provimento parcial do mesmo, para excluir do Parecer Prévio TC
060/2009 as irregularidades constantes dos itens 1,2, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 26, 27 e 28, mantendo-se,
no entanto, a recomendação à Câmara Municipal de Cariacica para
a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Cariacica, exercício de 2007, sob a responsabilidade do senhor Hélder Ignácio Salomão, tendo em vista a manutenção das inconsistências descritas
nos demais itens, quais sejam: itens 7, 16,17,19,20,21,23 e 25 do
Voto do Cons. Relator.
É como voto.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se o presente processo de Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor Helder Ignácio Salomão, então prefeito do município de Cariacica, em face do Parecer Prévio TC 60/2009, proferido
no Processo TC 1739/2008, que cuida da Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Municipal de Cariacica, referente ao exercício de 2007.
No referido Parecer Prévio este Tribunal deliberou pela recomendação de rejeição das contas do executivo de Cariacica, em razão das
seguintes irregularidades:
1- Não envio do Demonstrativo da Dívida Ativa, bem como documentação que comprove a legalidade e a motivação quanto ao
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cancelamento de dívida ativa;
2- Ocorrência de déficit orçamentário no exercício de 2007;
3- Divergência entre o saldo do exercício anterior evidenciado no
Balanço Financeiro, constante neste processo de prestação de contas, e o saldo para o exercício seguinte, evidenciado no Balanço
Financeiro constante no processo de prestação de contas do Município de Cariacica relativo ao exercício de 2006;
4- O valor da despesa legislativa lançada nos balanços consolidados
do Município de Cariacica, constante no presente processo de prestação de contas, diverge do valor lançado nos balanços da Câmara;
5- Divergências entre os valores relativos à inscrição e baixa de
depósitos/consignações evidenciados no Balanço Financeiro e na
Demonstração da Dívida Flutuante;
6- Movimentação de valores expressivos em conta de denominação
imprecisa no Balanço Financeiro;
7- Registro de pagamento através da conta genérica denominada
“Despesas a Regularizar”;
8- Ausência de registro de receita extra-orçamentária relativa à
transferência efetuada pela Prefeitura à Câmara Municipal de Cariacica;
9- Divergência entre o saldo relativo aos bens móveis da Câmara,
evidenciado no Balanço Patrimonial consolidado, e o saldo desta
mesma conta evidenciado no Balanço Patrimonial constante no processo de prestação de contas da Câmara;
10- Saldo Financeiro da Câmara evidenciado indevidamente no Ativo Realizável do Balanço Patrimonial;
11- Existência de conta denominada “Despesas a Regularizar”, que
se mantém no Realizável do Balanço Patrimonial por vários exercícios, tendo, inclusive, recebido incremento no saldo no exercício
de 2007;
12- Existência de conta com denominação imprecisa no Ativo Realizável do Balanço Patrimonial, impossibilitando o conhecimento de
sua origem e composição patrimonial e permanecendo por vários
exercícios financeiros nos balanços do Município;
13- Divergência entre o valor referente às transferências financeiras lançado nos balanços consolidados do Município de Cariacica, e
o valor lançado nos balanços constantes na prestação de contas do
Instituto de Previdência de Cariacica;
14- Ausência de registro contábil dos precatórios judiciais;
15- Divergência entre o valor cancelado de restos a pagar constante na Demonstração das Variações Patrimoniais e os valores dos
restos a pagar cancelados e anulados evidenciados na Relação de
Restos a Pagar Cancelados e no Relatório de Anulações de Restos
a Pagar;
16- Ausência de justificativas quanto ao cancelamento de restos
a pagar, inclusive processados, bem como não consta no presente
processo cópia da documentação autorizando tal cancelamento;
17- Existência de conta lançada na Demonstração das Variações
Patrimoniais, denominada “Transf. Saldo IPC”, evidenciando o expressivo valor de R$ 20.424.091,25 (vinte milhões, quatrocentos e
vinte quatro mil, noventa e um reais e vinte e cinco centavos), necessitando de esclarecimentos quanto aos motivos que ensejaram
tal lançamento;
18- Anulação de restos a pagar relativos ao exercício de 2007;
19- Cancelamento de créditos no valor de R$ 849.729,45 (oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e nove reais e
quarenta e cinco centavos) necessitando que se esclareça de forma
detalhada tal procedimento, bem como que se envie documentação
pertinente no intuito de que a mesma venha corroborar com as declarações a serem prestadas pelo Agente responsável;
20- Conta denominada “Incorporação Saldo Câmara” necessitando
de esclarecimentos quanto a que, de fato, tal conta se refere;
21- Ausência de amortização e atualização de valores relativos ao
parcelamento de dívidas fundadas;
22- Ausências de notas explicativas quanto à inscrição de dívida
fundada no valor de R$ 13.409.508,17 (treze milhões, quatrocentos e nove mil, quinhentos e oito reais e dezessete centavos);
23- Inscrição e pagamento de restos a pagar prescritos;
24- Divergência entre o valor inscrito de restos a pagar, constante
na Demonstração da Dívida Flutuante, e o valor relativo a restos a
pagar lançado como receita extraorçamentária no Balanço Financeiro;
25- Divergência entre o valor baixado de restos a pagar, constante
na Demonstração da Dívida Flutuante, e a soma dos valores de
pagamento de restos a pagar, lançado no Balanço Financeiro, e de
cancelamento de restos a pagar, lançado como cancelamento de
dívidas passivas na Demonstração das Variações Patrimoniais;
26- Inscrição de restos a pagar de exercícios anteriores;
27- Contas evidenciadas na Demonstração da Dívida Flutuante, a
serem liquidadas em curto prazo, sem movimentação no exercício;
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28- Movimentação de valores significativos em contas relacionadas
ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica;
Em razão de ser a matéria tratada no presente recurso é referente
à área contábil, foram os autos encaminhados à 3ª Secretaria de
Controle Externo, que elaborou a Manifestação Contábil de Recurso
MC 1/2014 (fls.588/662), opinando pelo afastamento de algumas
irregularidades, mas mantendo as irregularidades especificadas
neste relatório, itens 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 23 e 25 e sugerindo a rejeição das contas. Em seguida, a 8ª
Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução Técnica de Recurso ITR 5/2014 (fls. 664/670), que opinou pelo conhecimento do
presente recurso.
Após, o Ministério Público de Contas emitiu parecer (fls. 674/678)
de lavra do Procurador Luciano Vieira, que acompanhou integralmente a área técnica e recomendou a manutenção das irregularidades mantidas pela MC 1/2014 e rejeição das contas.
Os autos integraram a pauta da 15ª Sessão Ordinária do Plenário,
em 19 de maio de 2015, assim a defesa apresentou, em sede de
sustentação oral, argumentos no intuito de sanar as divergências e
afastar as irregularidades apontadas, conforme Notas Taquigráficas
(fls. 689/693) e Documentos de Defesa Oral (fls. 698/737).
Ato contínuo, os autos novamente foram encaminhados à 3ª Secretaria de Controle Externo para análise dos esclarecimentos prestados na sustentação oral. Por meio da Manifestação Técnica de
Defesa MTD 66/2015 (fls. 745/778), a área técnica concluiu que
a manifestação de defesa, por meio de sustentação oral, foi suficiente para sanear o indicativo de irregularidade apontado no item
12, entretanto, o manteve o entendimento do Parecer Prévio no
sentido da rejeição das contas em razão da manutenção das demais
irregularidades.
Tal posicionamento foi corroborado pela 8ª Secretaria de Controle
Externo (Instrução Técnica de Defesa ITD 14/2015-fls. 780/786),
bem como pelo Ministério Público de Contas, em nova manifestação, através do Parecer 1060/2016 (fl. 790), da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira.
O Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, relator do presente processo, proferiu voto conhecendo o recurso e corroborando
integralmente o exposto pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas, no sentido de afastar algumas irregularidades, mas
manter as constantes nos itens 1, 2, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 19,
20, 21, 23 e 25. Mantendo a recomendação a Câmara Municipal de
Cariacica no sentido de dar rejeição as contas de responsabilidade
do Sr. Helder Ignácio Salomão no exercício de 2007.
Após foi solicitado vista aos autos pelo eminente conselheiro José
Antônio Pimentel, que proferiu voto parcialmente divergente do
relator, opinando pela afastamento das irregularidades constantes
nos itens 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 26,
27 e 28. Mantendo-se as irregularidades constantes dos itens 7,
16, 17, 19, 20, 21, 23 e 25 e os demais termos do Parecer Prévio,
recomendando ao Legislativo Municipal a Rejeição das Contas, sob
a responsabilidade do Senhor Helder Ignácio Salomão.
Na 43ª Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de dezembro de 2016,
pedi vista do presente processo.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Para melhor compreensão das questões levantas e analisadas no
presente recurso, solicitei vista dos autos e após o exame detido
das irregularidades apontadas, das razões recursais, bem como dos
fundamentos apresentados pela área técnica, pelo Ministério Público de Contas e pelos Excelentíssimos Conselheiros Sebastião Carlos
Ranna de Macedo e José Antônio Pimentel, apresento voto vista.
A seguir abordo as irregularidades que foram mantidas pela Área
Técnica, pelo Ministério Público de Contas e pelo Relator.
Item 1 – Não envio do Demonstrativo da Dívida Ativa, bem
como documentação que comprove a legalidade e a motivação quanto ao cancelamento de dívida ativa;
A área técnica verificou que não constava no processo de prestação
de contas o Demonstrativo da Dívida Ativa, bem como documentação que permita comprovar a legalidade e a motivação do cancelamento de dívida ativa.
O Recorrente, em suas razões, acosta às fls. 29-31 o Decreto de
encerramento do exercício n° 85/2007 e o Decreto n° 86/2007 que
retifica o anterior, bem como menciona que juntou em anexo demonstrativo da Dívida Ativa Tributária e não Tributária devidamente
assinado pelo gestor e por profissional responsável.
Após análise dos argumentos e documentos apresentados pelo Responsável, a área técnica verificou que os Decretos de encerramento
de exercício não continham autorização para cancelamento de créditos inscritos em Dívida Ativa. Verificou, ainda, que não constava
nos autos os demonstrativos “Dívida Ativa Tributária e não Tribu-
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tária” que o defendente afirmou ter anexado. Assim, manifestouse pela manutenção dessa irregularidade, sendo tal entendimento
acompanhado pelo Ministério Público de Contas e pelo Relator do
presente processo.
O Conselheiro José Antônio Pimentel, por sua vez, em voto vista,
divergiu desse entendimento, não adentrando ao mérito da questão, mas ponderando que a Prefeitura Municipal de Cariacica é alvo
de fiscalização sob esta matéria, conforme estabelecido autos TC
2015/2016 cujo relatório ainda está em elaboração. Portanto, os
questionamentos levantados, caso encontrados nas fiscalizações
em Receitas Públicas serão objeto de um Plano de Ação e será
ajustada no tempo adequado e não tratado como irregularidade capaz de macular contas e responsabilizar gestores. Assim, sob esta
ótica, privilegiando os Princípios da Impessoalidade e da Isonomia,
entendeu por afastar esta irregularidade.
Entendo que os fundamentos apresentados no voto vista do Conselheiro José Antônio Pimentel mostram-se razoáveis e em consonância com os procedimentos adotados por esta Corte de Contas,
no que o acompanho.
2 – Ocorrência de déficit orçamentário no exercício de 2007
Nesse item constata a área técnica desta Corte de Contas, a ocorrência de déficit orçamentário no exercício de 2007 equivalente a
R$ 25.378.072,52, o que foi acompanhado pelo Ministério Público
de Contas e pelo Relator.
Em seu recurso, o gestor apresenta cálculos de Receita Arrecadada
e Despesa Realizada em 2007 e consolidando tais valores referentes aos Poderes e Autarquias Municipais apresenta o valor de R$
1.630.952,91 (um milhão, seiscentos e trinta mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos) referente ao déficit
orçamentário de 2007.
Sustenta ainda que no exercício de 2006, que antecede o ora analisado, houve disponibilidade financeira no valor de R$ 44.892.932,57,
que deduzido o passivo financeiro daquele exercício, equivale um
superávit financeiro de R$ 20.586.851,06. Desta feita, o valor de
R$ 1.630.952,91 (um milhão, seiscentos e trinta mil, novecentos e
cinquenta e dois reais e noventa e um centavos) referentes ao déficit orçamentário de 2007 foi totalmente absorvido pelo Superávit
Financeiro do exercício 2006, em atendimento ao artigo 43, § 1,
inc. I da Lei 4.320/64.
A área técnica ao analisar as razões acima expostas, entendeu que
os cálculos apresentados não deviam prosperar, mantendo o valor
de déficit orçamentário da ordem de R$ R$ 25.378.072,52 (vinte e
cinco milhões trezentos e setenta e oito mil, setenta e dois reais e
cinquenta e dois centavos).
Além disso, frisou que não restam dúvidas que o superávit apurado com recursos previdenciários somente pode ser utilizado para
pagamento de benefícios e da taxa de administração, mantendo,
assim a irregularidade.
No voto vista do Conselheiro José Antônio Pimentel, divergindo da
área técnica, do Ministério Público de Contas e do Relator, entendeu
que orçamento descoberto correspondia a R$ 4.791.221,46, considerando o superávit financeiro de 2006 apresentado pelo Recorrente (de R$ 20.586.851,06) e o déficit orçamentário de 2007 apurado
pela área técnica (R$ 25.378.072,52).
Além disso, citou precedente desta Corte de Contas, Parecer Consulta TC 33/2005, onde se definiu que não havendo óbice legal específico o superávit financeiro de uma autarquia municipal pode ser
usado para abertura de crédito suplementar da própria autarquia.
Assim, afirmou que a regra apresentada é de que superávit financeiro seria apurado no Balanço Patrimonial consolidado e aberto
crédito suplementar na forma definida pela Lei 4320/64, fato que
se comprova ao observar o Processo TC 1790/2009 que cuida da
Prestação de Contas Anual de 2008, portanto, ano seguinte, da
Prefeitura Municipal de Cariacica, que em subitem 4 do Relatório
Técnico Contábil RTC 222/2009, no cálculo do Balanço Financeiro,
saldo disponível para o exercício seguinte, consta que, o saldo disponível do Exercício Anterior (consequentemente 2007) foi de R$
51.691.722,99.
Com base nesse fundamento e especialmente a ausência de norma
estabelecendo que o superávit financeiro da autarquia municipal
ainda que previdenciária não fosse computada para apuração no
balanço patrimonial consolidado, em homenagem ao Princípio da
Segurança Jurídica afastou a presente irregularidade.
Diante do exposto, resta claro que o posicionamento adotado por
esta Corte é de que o superávit financeiro de determinada autarquia municipal poderá ser utilizado para abertura de crédito suplementar da própria autarquia, quando não havendo vedação legal
específica.
Ademais, como bem abordado no voto vista, as contas analisadas
no exercício seguinte, de fato, apresentam superávit financeiro no

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

Página 23
Saldo Disponível do Exercício Anterior de R$ 51.691.722,99.
Nesse sentido, também primando pela segurança jurídica, acompanho o voto vista proferido, a fim de afastar esta irregularidade.
6 – Movimentação de valores expressivos em conta de denominação imprecisa no Balanço Financeiro
Na análise técnica, verificou-se que no Balanço Financeiro constava
a conta genérica denominada “Devedores Diversos”, que carecia de
esclarecimentos quanto ao que realmente representava a referida
conta, especialmente por ter sido lançado nesta o montante considerável de R$ 7.232.752,57 (sete milhões, duzentos e trinta e dois
mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) como receita extraorçamentária, e o valor de R$ 849.729,45
(oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e nove reais e
quarenta e cinco centavos) como despesa extraorçamentária.
Esclareceu o recorrente, em suas razões, que com relação ao valor de R$ 7.232.752,57, tratava-se de Transferências Financeiras a
Câmara Municipal referente ao duodécimo, sessões extraordinárias
e repasses para cobrir a folha de inativos e pensionistas, lançados
indevidamente nessa conta, mas já havia sido corrigido no exercício
de 2008. Em relação ao valor de R$ 849.729,45, menciona que se
refere a acerto da conta “Caixa”.
A área técnica, ao compulsar os documentos anexados pelo defendente (fls. 89-108), bem como com base nos argumentos apresentados, concluiu que o valor de R$ 7.232.752,57 (sete milhões,
duzentos e trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e
cinquenta e sete centavos), realmente referia-se a transferências
Financeiras à Câmara Municipal que fora contabilizada em rubrica
errada. Entretanto, com relação ao montante de R$ 849.729,45
(oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e nove reais
e quarenta e cinco centavos), não encontrou nos autos documento
ou esclarecimento de quais foram os procedimentos utilizados para
que o aludido valor tenha sido lançado como despesa extraorçamentária no Balanço Financeiro. Assim, mantiveram a irregularidade, o que foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas e
Relator.
Entendeu o Conselheiro Pimentel, em seu voto vista, baseado nos
apontamentos da área técnica e na manifestação do gestor, que os
valores até então representavam aproximados R$ 7.200.000,00,
mas vieram a ser R$ 849.729,45 sem justificativa sobre do que se
tratava.
Assim, concluiu o Conselheiro em seu voto vista que uma expressiva
movimentação em conta de denominação imprecisa transformouse em aproximados 10% do valor inicialmente apontado e que ao
se cotejar a relação entre R$ 849.729,45 de conta de “Devedores
Diversos” com a despesa total do Município, R$ 254.888.651,29,
esta veio a representar 0,33% daquela. Diante disso, e com base
no princípio da razoabilidade, afastou esta irregularidade.
Tenho que assiste razão o entendimento exarado pelo Conselheiro
em seu voto vista, pois, de fato, após os esclarecimentos prestados
pelo Recorrente e aceitos pela área técnica, o valor contabilizado
como ‘diversos devedores’ que careceu de justificativas devidas,
é de pequena monta, face toda a movimentação que outrora se
questionava.
Entretanto, não há de se considerar tal valor irrisório, mas também
não se mostra o bastante a ensejar a recomendação de rejeição das
contas, sendo esta posição demasiada face a irregularidade constatada, o que invoca a aplicação, nesse caso, da razoabilidade, que
Segundo Hely Lopes Meirelles:
pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em
última análise, objetiva aferir a compatibilidade ente os meios e os
fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por
parte da Administração publica (...). [g.n]
Desta forma, entendo que embora não tenha se esclarecido de
modo adequado os lançamentos questionados, esta irregularidade
não macula as contas, razão pela qual mantenho a irregularidade,
porém, deve ser tão somente objeto de ressalva.
Item 7. Registro de pagamento através da conta genérica
denominada “Despesas a Regularizar”
A área técnica desta Corte de Contas aponta irregularidade de registro de pagamento através de conta genérica, nominada ‘despesas a regularizar’ constante no balanço financeiro.
Em síntese, o Recorrente em suas razões afirma que, no exercício de 2007, a Prefeitura não possuía saldo orçamentário para que
fosse efetuado o pagamento de PASEP à Receita Federal, optando
por efetuar o pagamento de forma extraorçamentária com registro
em “Despesas a Regularizar”, evitando-se multas e juros, ficando a
regularização de tais despesas para o exercício subsequente.
Em que pese os argumentos apresentados, a área técnica manteve
a irregularidade, o que foi acompanhado pelo Ministério Público de
Contas e pelos Conselheiros que proferiram seus votos até o pre-
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sente momento.
Analisando as ponderações feitas pela área técnica, são pertinentes
as razões que a motivou manter a irregularidade em questão. Todavia, entendo que é necessário levar em conta o posicionamento
adotado por esta Corte a época em que a irregularidade analisada
foi efetivamente praticada.
Como mencionado pela área técnica, na Manifestação Contábil de
Recurso – MRC 1/2014, esta irregularidade havia sido constatada
em exercícios anteriores e nos posteriores ao que está se analisando, exercícios de 2005 e 2006 (TC 1360/2006 e TC 2686/2007).
No Processo TC 1360/2006, referente a Prestação de Contas de
2005, em 16 de janeiro de 2007, o Relatório Técnico Conclusivo,
em seu item 4.2, considerou sanada a irregularidade idêntica à que
ora se analisa, diante das justificativas do Gestor. A opinião da área
técnica foi encampada pelo Ministério Público de Contas e pelo Plenário desta Corte, sendo emitido o Parecer Prévio TC-090/2007,
de 29 de março de 2007, recomendado a aprovação das contas.
Na prestação de contas de 2006, TC 2686/2007, novamente esta
irregularidade foi apontada e mantida pela área técnica junto ao
Relatório Técnico Conclusivo. A mencionada irregularidade restou
mantida no Parecer Prévio 080/2008, que a princípio foi pela rejeição, e, posteriormente, mantida no Parecer Prévio TC 002/2015,
de 27 de janeiro de 2015, contudo, sem a força necessária de atribuir a rejeição das contas, que, no caso concreto, sugeriu-se a
aprovação com ressalvas.
Feitas estas considerações, denota-se que nos dois exercícios que
antecedem ao exercício ora em análise, esta mesma irregularidade
foi apontada sobre as contas do Município de Cariacica. Contudo,
antes que pudesse ser definitivamente entendida como irregular, a
opinião técnica encampada por esta Corte foi de que aquela movimentação era regular e em um segundo momento, era objeto de
ressalva, mas não recomendação para rejeição.
Em respeito ao princípio da segurança jurídica, entendo não ser
pertinente, no início de 2007, entender como regular uma ação anteriormente efetivada, e, ao final daquele mesmo exercício, já que
estas contas são referentes a 2007, alegar que o fato está incorreto
e que deva ser penalizado. Não havia sequer tempo hábil para ser
realizado qualquer ajuste contábil.
Ademais, na apreciação das contas de 2008 do mesmo ente, esta
mesma irregularidade era a única que prevalecia após a análise
do corpo técnico, entretanto, o Ministério Público de Contas, em
brilhante análise, divergiu da área técnica, revendo seu posicionamento e opinando pelo afastamento da irregularidade e recomendação de aprovação das contas, sendo válido transcrever parte do
parecer PPJC 4666/2011, que expõe a motivação daquele parquet:
(podem perguntar de quem foi este parecer)
“(...) Dissentimos, contudo, com a vênia de estilo, da proposição
da área técnica, pelos motivos a seguir aduzidos, reformulando,
portanto, nossa manifestação anterior.
Denota-se do item 4.2 do Relatório Técnico Contábil – RTC 222/2009
que, inicialmente, o responsável foi citado para esclarecer o fato
que justificava o pagamento das despesas registradas na conta
“Despesas a Regularizar”.
Examinando-se o teor da Instrução Técnica Conclusiva - ITC
931/2010 e da Manifestação Técnica da Defesa (Defesa Oral) - MTD
17/2010 denota-se que os pagamentos efetuados sob a rubrica em
questão são referentes a encargos sociais – PIS/PASEP, FGTS e
INSS - devidos pelo Município à União.
Não obstante, reputou o corpo técnico ilegal o procedimento adotado pelo responsável, por configurar realização de despesa sem
prévio empenho e sem previsão orçamentária, ante a ausência de
abertura de créditos adicionais que a autorizasse.
Com efeito, observa-se que não foram observados os requisitos
legais para a realização da despesa, fato de natureza grave, pois
consoante aduzido pelo corpo técnico, demonstra “certa fragilidade
nos procedimentos de controle da execução orçamentária do município”.
Todavia, há elementos nos autos que permitem concluir que no
caso concreto a irregularidade verificada, isoladamente, não compromete a prestação de contas do Ente, senão vejamos:
(i) restam devidamente esclarecidos os fatos que originaram a despesa registrada na rubrica questionada, sendo certo que se destinaram a outro ente da Federação, afastando-se qualquer suspeita de
desvio ou apropriação indevida de recursos públicos;
(ii) a ausência do prévio empenho deu-se com o objetivo de evitar
maiores ônus ao erário, como a incidência de multa e juros sobre
os encargos sociais devidos;
(iii) havia prévia autorização legislativa para a abertura de crédito
adicionais para custeio da despesa (LOA, art. 5º, II), cabendo tãosomente ao Prefeito fazê-la por meio de Decreto (art. 42, Lei nº.

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

Página 24
4.320/64);
(iv) embora não tenha sido editado Decreto para abertura de crédito adicional suplementar, é dizer, criação de dotação orçamentária,
existiam recursos financeiros para o custeio da despesa, não tendo
decorrido prejuízo ou déficit para o município;
(v) a adoção das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público - NBCASP, ainda que em período anterior ao estabelecido na Portaria Conjunta STN/SOF nº. 2, de 6 de agosto de 2009,
a despeito de contrariar algumas disposições legais, demonstram a
intenção do responsável em dar transparência à contabilidade do
Ente;
(vi) conquanto a origem da despesa esteja viciada, com os esclarecimentos prestados pelo responsável, é possível afirmar que os
registros contábeis do Ente são verossímeis, é dizer, representam
a real situação contábil, financeira e patrimonial do município; (vi)
por fim, informou o corpo técnico na MTD 17/2010 que a Prestação
de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Cariacica – Exercício
de 2009 não apresenta “indícios de inobservância à norma contida no artigo 60 da Lei Federal nº 4.320/64”, havendo, portanto, o
saneamento da falha ora indicada, o que merece ser considerado,
mormente se é a única registrada pelo corpo técnico.
Isto posto, oficia o Ministério Público de Contas:
1 - seja emitido PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL às contas do Executivo Municipal de Cariacica, no exercício de 2008, sob responsabilidade de HÉLDER IGNÁCIO SALOMÃO, na forma do art. 78 da Lei
Complementar nº. 32/93 c/c art. 71, II, da Constituição do Estado
do Espírito Santo;
(...)”.
O entendimento acima citado foi encampado pelo Plenário desta
Corte, que através do Parecer Prévio 001/2012, recomendou a
aprovação das contas relativas ao exercício de 2008, da Prefeitura
Municipal de Cariacica.
Assim, homenageando o Princípio da Segurança Jurídica, entendo
que para as contas de 2007, esta irregularidade deve ser afastada.
8 - Ausência de registro de receita extraorçamentária relativa à transferência efetuada pela Prefeitura à Câmara Municipal de Cariacica;
Constatou o corpo técnico desta Corte que no Balanço Financeiro
constava como despesa extraorçamentária, o registro de transferência efetuada pela Prefeitura à Câmara Municipal no valor de R$
7.342.375,92 (sete milhões, trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos), entretanto, não constava o registro da receita extraorçamentária relativa ao
recebimento pela Câmara deste mesmo valor.
Nas razões recursais afirma o gestor que verificou que o valor referente à receita extraorçamentária está contabilizada na conta
4.1.3.1.00001 - Câmara Municipal, conforme demonstrado no balancete de receita extraorçamentária do exercício de 2007, e está
lançado no balancete financeiro (anexo 13) na conta no realizável de
denominação “Devedores Diversos” no valor de R$ 7.232.752,57,
encaminhando os relatórios que comprovam a movimentação na
conta “Devedores Diversos” e Balancete de Receita.
Entretanto, a área técnica manteve esta irregularidade pois ao analisar o balancete da despesa extraorçamentária (fls. 91) observou
uma divergência de R$ 109.623,35 (cento e nove mil, seiscentos e
vinte e três reais e trinta e cinco centavos) entre o repasse realizado
pela Prefeitura à Câmara (despesa – R$ 7.342.375,92) e o registro
correspondente pela Câmara (receita – R$ 7.232.752,57). Acrescentou, ainda, que compulsou os autos do Processo 1533/2008,
Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Cariacica, exercício de 2007, e pode verificar no Balanço Financeiro que o repasse da Prefeitura Municipal totaliza o montante de R$ 7.342.375,92
(sete milhões trezentos e quarenta e dois mil trezentos e setenta e
cinco reais e noventa e dois centavos). Assim, por não constar nos
autos nenhuma devolução de valores do Legislativo ao Executivo ao
final do exercício que pudesse justificar tal divergência sugeriu que
a inconsistência seja mantida. No mesmo sentido foi o entendimento do Relator e do Ministério Público de Contas.
Divergindo desse posicionamento, o Conselheiro José Antônio Pimentel votou pelo afastamento dessa irregularidade, com base nos
fundamentos abaixo descritos.
Destaca-se que a área técnica conclui que:
“Entretanto, ao analisarmos o balancete da despesa extraorçamentária (fls. 91) podemos observar que existe uma divergência de
R$ 109.623,35 (cento e nove mil, seiscentos e vinte e três reais e
trinta e cinco centavos) entre o repasse realizado pela Prefeitura à
Câmara (despesa – R$ 7.342.375,92) e o registro correspondente pela Câmara (receita – R$ 7.232.752,57), que não foi esclarecida. Compulsando os autos do Processo 1533/2008, Prestação de
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Contas Anual da Câmara Municipal de Cariacica, exercício de 2007,
pode-se verificar no Balanço Financeiro que o repasse da Prefeitura
Municipal totaliza o montante de R$ 7.342.375,92 (sete milhões,
trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e
noventa e dois centavos). Não consta nos autos nenhuma devolução de valores do Legislativo ao Executivo ao final do exercício que
pudesse justificar tal divergência. (negritamos)
Com as vênias que merecem as manifestações anteriormente prestadas nestes autos acerca deste subitem, porem esta irregularidade
não deve ser mantida.
Ora, a Prefeitura registra que repassou R$ 7.342.375,92 para a
Câmara Municipal. O balanço financeiro da Câmara constante no
Processo TC 1533/2008 demonstra que o repasse da Prefeitura foi
exatamente neste mesmo montante.
O equívoco não esclarecido ao que informado nos parágrafos destacados acima, advém do registro correspondente pela Câmara, e
neste sentido não vejo como imputar esta divergência ao responsável pelas presentes contas, consequentemente, afasto a irregularidade.
Depreende-se do raciocínio seguido no voto vista acima, que restou
demonstrado que o montante repassado pela Prefeitura a Câmara
Municipal constava em exato valor no balanço financeiro da Câmara, sendo inclusive tal informação apurada pela área técnica desta
Corte.
Sendo assim, encampo o entendimento do Conselheiro José Antônio Pimentel a fim de afastar esta irregularidade, uma vez
que foi identificado o registro da receita extraorçamentária relativa à transferência efetuada pela Prefeitura à Câmara Municipal de
Cariacica, sendo também identificado o registro correspondente a
esta receita no Balanço financeiro da Câmara, saneando, assim, a
irregularidade.
11–Existência de conta denominada ―Despesas a Regularizar, que se mantém no Realizável do Balanço Patrimonial
por vários exercícios, tendo, inclusive, recebido incremento
no saldo no exercício de 2007.
Durante a análise técnico-contábil da prestação de contas, verificou-se que no Ativo Realizável do Balanço Patrimonial, constante no
presente processo, fora evidenciado o valor de R$ 13.573.960,81
(treze milhões quinhentos e setenta e três mil novecentos e sessenta reais e oitenta e um centavos) relativos à conta de denominação
genérica “Despesas a Regularizar”, não possibilitando, desta forma,
o entendimento claro do que realmente tal conta se refere.
Em seu recurso, o agente responsável alega que a conta denominada “Despesas a Regularizar”, mantém-se no realizável do balanço
patrimonial por vários exercícios. Durante o exercício de 2007, recebeu um incremento de saldo no montante de R$ 1.501.696,93,
valor que se refere a pagamento do PASEP a Receita Federal. No
exercício de 2007 não possui dotação para executar a despesa,
optou-se para efetuar o pagamento em despesas a regularizar uma
vez que o débito tem seu vencimento todo dia 20 de cada mês, com
vista a evitar multas e juros e atender ao princípio da economicidade dos recursos públicos, sendo esta contribuição obrigatória por
parte do Município.
Diante de tais esclarecimentos, a área técnica reforçou o fato de
que a inconsistência em questão já havia sido objeto de questionamento por parte deste Tribunal de Contas nos exercícios de 2005
e 2006, sendo que em ambos exercícios, em meio às justificativas
prestadas pelo Agente responsável, o mesmo havia informado que
tal inconsistência se regularizaria no exercício subsequente, o que
não havia ocorrido até aquele momento. Assim, por ter sido objeto
de citação nos exercícios de 2005, 2006 e 2007, caracterizando a
reincidência do Agente responsável quando ao descumprimento da
Lei Federal 4.320/1964, opinou-se pela manutenção da inconsistência, o que foi acompanhado pelo Relator e Ministério Público de
Contas.
O voto vista do Conselheiro José Antônio Pimentel, foi no sentido
de não manter esta irregularidade, com base no Princípio da Segurança Jurídica, pois esta irregularidade foi afastada em 2008 e por
isso o idêntico indicativo apontado em 2007 deveria ter o mesmo
destino e, portanto, ser afastado.
Ao meu ver, esse entendimento mostra-se o mais coerente, uma
vez que a área técnica ao analisar idêntica irregularidade, inclusive do mesmo ente, porém em exercício seguinte, opinou pelo seu
afastamento, o que foi também seguido pelo Plenário desta Corte.
Válido transcrever alguns trechos da MTD 22/2010, constante no
processo TC1790/2009, a fim de demonstrar as motivações para o
afastamento, in verbis:
Vale lembrar que, o item sob análise trata da “Existência de conta
denominada ‘Despesas a Regularizar’ que se mantém no Ativo Realizável por vários exercícios financeiros”.
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Dessa forma, ressaltamos que a manutenção de saldo na referida
conta indica ausência de regularização da despesa realizada sem
prévio empenho nos exercícios anteriores. Ora, no desembolso extraorçamentário não há registro da despesa orçamentária, mas, no
caso em comento, uma apropriação inexistente de ativo, distorcendo a informação demonstrada nos Balanços do Município.
Assim, além de assumir as consequências legais geradas pela realização da despesa sem prévio empenho, o gestor responsável deveria promover sua regularização oportunamente. Contudo, após o
encerramento do exercício, tal regularização não se daria orçamentariamente, restando, apenas, o reconhecimento da inexistência
desse Ativo Realizável, promovendo o registro da variação patrimonial correspondente ao seu cancelamento.
Sob essa ótica, embasado nos Princípios Contábeis da Oportunidade e da Prudência, foi procedido o cancelamento do saldo da
conta “Despesas a Regularizar”, no exercício de 2009, conforme
demonstrado na Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal
de Cariacica (Proc. TCEES nº 2657/2010), cujas Notas Explicativas
transcrevemos a seguir:
(...)
Destarte, considerando que a realização de despesa sem prévio
empenho, responsável pela origem do saldo questionado, foi abordado no item anterior;
Considerando que a manutenção do saldo na conta “Despesas a
Regularizar” distorce a real situação patrimonial do Município;
Considerando que, no exercício de 2009, foi realizado o cancelamento do saldo existente na referida conta, a fim de que os demonstrativos contábeis do Município contenham informações fidedignas;
Sugerimos que seja afastado o indicativo de irregularidade apontado.
Diante do exposto, não há razão de mudar esse entendimento, por
ser a irregularidade outrora afastada, bem como os fatos e esclarecimentos prestados iguais ao do presente processo.
Assim, não havendo peculiaridade no presente caso para que se
possa adotar entendimento diverso do que já foi proferido por esta
Corte, deve ser preservar a segurança jurídica, razão que me leva
a acompanhar o voto vista do Conselheiro José Antônio Pimentel e
afastar esta irregularidade.
13 - Divergência entre o valor referente às transferências
financeiras lançado nos balanços consolidados do Município
de Cariacica, e o valor lançado nos balanços constantes na
prestação de contas do Instituto de Previdência de Cariacica;
Na análise das contas, foi constatada divergência entre o valor de
transferências financeiras lançado nos balanços consolidados do
Município de Cariacica, e o valor lançado nos balanços constantes
na prestação de contas do Instituto de Previdência de Cariacica,
sendo mantida a irregularidade.
O Recorrente apresenta os seguintes esclarecimentos:
O valor de Transferências Financeiras efetuadas em prol do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cariacica (IPC)
diverge do valor apresentado no Balanço do IPC no montante de R$
2.216.356,21 Entre as peças que compõem os processos de prestação de contas consolidado do Município e do Instituo de Previdência de Cariacica, diante da inconsistência apresentada passamos a
esclarecer que o Município no exercício de 2007 efetuou repasses
para o Instituto de Previdência conforme demonstrativo abaixo:
Empenhado — Ano Liquidado — Ano Pago - Ano 11.787.528,06
11.770.562,56 11.626.879,09
O valor apresentado no Anexo 11 — Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, constante no processo de prestação de
contas do Município de Cariacica corresponde ao valor da despesa
empenhada no ano em prol do IPC conforme demonstrado acima. O
valor efetivamente repassado ao IPC no exercício de 2007 monta no
valor de R$ 11.626.879,09, conforme demonstrativo acima. Cabe
ressaltar que a diferença apurada no montante de R$ 2.216.356,21
está nas peças que compõem o processo de prestação de contas
do IPC.
Encaminhamos em anexo relatórios que comprova o valor empenhado no ano, o valor liquidado no ano e o valor pago no ano para
o IPC.
Entendeu a área técnica que, apesar de o defendente acostar aos
autos o valor das transferências concedidas ao IPC, que corrobora
as afirmações acima apresentadas, não trouxe nenhuma informação referente a divergência apurada na consolidação dos saldos, já
que o valor apresentado na Prestação de Contas Anual do Instituto
de Previdência é inferior ao apresentado no balanço consolidado do
Município. Assim, entendeu que as justificativas não foram capazes
de sanar a inconsistência, opinando pela manutenção do indicativo
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de irregularidade, sendo acompanhado pelo Ministério Público de
Contas e pelo Relator.
Mais uma vez, em razoável análise, o Conselheiro José Antônio Pimentel, divergiu da área técnica, com os seguintes fundamentos:
“O ocorrido é que todas as informações prestadas pela Prefeitura
estão corretas, o erro está nas contas do Instituto de Previdência.
No pensar das manifestações anteriores, a consolidação da Prefeitura deveria estar “errada” pois deveria refletir a inconsistência
detectada no IPC.
Aliás a manutenção da irregularidade termina por se consolidar
ante a falta de justificativa para sanar a irregularidade.
Me parece claro e está implícito que a justificativa ao caso que se
apresenta e que houve uma irregularidade nas contas do IPC e que
devem ser devidamente analisadas no processo de prestação de
contas daquela autarquia.
Assim, prestigiando o Princípio do formalismo moderado, e considerando que a melhor opção de consolidação, de fato, são com as
informações corretas, afasto a irregularidade.
Percebe-se que, assim como no Item 8 deste voto, a contabilização
realizada pelo Município ocorreu de modo adequado, contudo, em
razão de possível erro de contabilização por parte de quem recebe
as receitas gerou divergências na consolidação. Assim, o mesmo
entendimento que adotei no referido item é o que mantenho para
esse caso.
Embora a ocorrência de falhas técnica na contabilização por parte
do IPC tenha ocasionando a divergência de valores na consolidação,
o Recorrente comprovou, através de relatórios acostados aos autos,
que o valor empenhado no ano, o valor liquidado no ano e o valor
pago no ano para o IPC, foram adequadamente registrados, sem
qualquer inconsistência. Sendo assim, seguindo o entendimento do
Conselheiro José Antônio Pimentel, afasto esta irregularidade.
15 – Divergência entre o valor cancelado de restos a pagar
constante na Demonstração das Variações Patrimoniais e os
valores dos restos a pagar cancelados e anulados evidenciados na Relação de Restos a Pagar Cancelados e no Relatório
de Anulações de Restos a Pagar;
Constatou o Corpo técnico que ao comparar valores de cancelamento de restos a pagar havia divergência, pois na Demonstração
das Variações Patrimoniais constava como cancelamento de dívidas passivas o valor de R$ 1.860.868,65 (um milhão, oitocentos e
sessenta mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco
centavos), enquanto que a Relação de Restos a Pagar Cancelados
demonstrava, o cancelamento de restos a pagar no total de R$
4.844.811,73 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil,
oitocentos e onze reais e setenta e três centavos), e o Relatório
de Anulações de Restos a Pagar evidenciava a anulação de restos
a pagar no valor de R$ 4.524.307,16 (quatro milhões, quinhentos
e vinte e quatro mil, trezentos e sete reais e dezesseis centavos).
No presente Recurso, o responsável apresenta os seguintes esclarecimentos.
Esclarece-se que o cancelamento dos restos a pagar referentes ao
exercício de 2007 totaliza o montante de R$ 4.840.816,73, segue
abaixo:
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar
Processados Exercício Valor (R$) 2004 16.327,03 2005 711,00
2006 1.491.610,54 Valor Total dos Restos a Pagar Processados cancelados no exercício 1.508.648,57 Não-Processados Exercício Valor (R$) 2004 2.460,00 2005 126.239,65 2006 3.203.468,51 Valor
Total dos Restos a Pagar Não-Processados cancelados no exercício
3.332.168,16 Valor Total dos Cancelamentos de Restos a Pagar no
Exercício 4.840.816,73
O valor real dos cancelamentos de Restos a Pagar efetuados no
exercício de 2007 é o valor demonstrado no Relatório de Relação
de Cancelamentos de Restos a Pagar (CERI0000) SMARapd informática, conforme demonstrado acima. O constante na Demonstração das Variações Patrimoniais como Cancelamentos de dívidas
passivas no valor de R$ 1.860.868,65 fora gerado indevidamente
pelo sistema Smar. Cabe nos informar que parte da dificuldade de
compreensão por parte do analista técnico desta colenda Corte de
Contas, deu-se pelo fato da denominação do relatório encaminhado ter sido incorreta, quando intitulada de Anulações de Restos a
Pagar, pois na verdade trata-se somente de cancelamentos. Encaminhamos em anexo relatórios que comprove o valor real dos
cancelamentos dos Restos a Pagar referente ao exercício de 2007.
Ao analisar os esclarecimentos acima, a área técnica ressalta que
aquele seria o terceiro valor de cancelamento de restos a pagar
informado pelo defendente, e nenhum deles conferia com o valor
evidenciado na DVP.
Sendo assim, com base na informação prestada pelo defendente,
ou seja, que os cancelamentos totalizam R$ 4.840.816,73 (quatro
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milhões, oitocentos e quarenta mil, oitocentos e dezesseis reais
e setenta e três centavos), concluiu-se que, a receita foi subvalorizada o que impactou o Resultado Patrimonial do Exercício em
R$ 2.979.948,08 (dois milhões novecentos e setenta e nove mil,
novecentos e quarenta e oito reais e oito centavos), e causou um
déficit maior que o real, sugerindo a manutenção do indicativo de
irregularidade, o que foi encampado pelo Ministério Público de Contas e Relator.
Em detida análise dessa divergência, o Conselheiro José Antônio
Pimentel, em seu voto vista apresenta a seguinte conclusão:
O defendente demonstra os valores relativos a cancelamentos de
Restos a Pagar no valor de R$ 4.840.816,73 e informa que houve
um erro na elaboração da DVP.
A análise efetuada mostra indignação com o fato de haver, segundo
alega o analista, três informações de valores sobre restos a pagar
cancelados e que nenhum confere com a DVP.
O que não resta demonstrado de ter sido levado em consideração e
discutido nestes autos e que a informação apresentada pelo sistema foi errada, portanto, a priori deveria descartada.
Ora a despeito da indignação ofertado ao subitem, em cabal afronta ao princípio constitucional do contraditório e a ampla defesa, a
irregularidade em discussão acerca de divergência entre valores
de cancelamentos entre pecas contábeis vem a ser concluída como
irregularidade de “distorção do resultado do exercício” questão que
não foi objeto da citação apresentada ao gestor.
Assim, não vejo como manter esta irregularidade, especialmente porque há inovação na conclusão estabelecida anteriormente, ofendendo princípios constitucionais do contraditório.
Tenho que assiste razão as ponderações do Conselheiro, acima
transcritas. Isso porque, conforme bem esclarecido no voto vista,
o objeto da citação foi para que o responsável esclarecesse a divergência entre o valor cancelado de restos a pagar constante na
Demonstração das Variações Patrimoniais e os valores dos restos a
pagar cancelados e anulados evidenciados na Relação de Restos a
Pagar Cancelados e no Relatório de Anulações de Restos a Pagar.
Em suas razões recursais, o defendente esclarece este ponto dizendo que os valores relativos a cancelamentos de Restos a Pagar no
valor de R$ 4.840.816,73, com respectivo relatório, e ainda informa
que houve um erro na elaboração da DVP, que ocasionou a divergência de valores.
Nota-se que falhas técnicas tanto na denominação do relatório encaminhado a esta Corte quanto na geração do mesmo no que diz
respeito às deficiências de parametrização do sistema contábil, levaram às divergências na consolidação das contas, sendo tal fato
esclarecido pelo responsável.
É certo que o cancelamento de restos a pagar implica na redução
das obrigações inscritas em restos a pagar, que é reduzida em razão do não pagamento. Como este fato vai produzir uma elevação
no patrimônio líquido do Ente é necessário que seja comprovado o
motivo de tal cancelamento.
Contudo, a “distorção do resultado do exercício”, de fato, não foi
objeto específico da citação, a fim de oportunizar o responsável o
exercício de contraditório e a ampla defesa nesse ponto.
Assim, seguindo voto vista, respeitando o princípio do contraditório
e da ampla defesa, afasto esta irregularidade.
Item 16- Ausência de justificativas quanto ao cancelamento de restos a pagar, inclusive processados, bem como não
consta no presente processo cópia da documentação autorizando tal cancelamento;
A área técnica verificou o cancelamento de restos a pagar, sem a
apresentação das razões motivadoras e documentação autorizativa
para tais cancelamentos.
O Recorrente, em suas razões de recurso, sustenta que procedeu
com os cancelamentos dos Restos a Pagar Processados, com base
no Decreto Federal n°. 93.872/86, artigos 69 e 70, não ocasionando prejuízo a terceiros, uma vez que essas despesas poderão ser
pagas à conta de nova dotação orçamentária e de novo empenho, á
conta de despesas de exercícios anteriores, respeitando a categoria
econômica, nos termos do art. 22, do mesmo Decreto.
Quanto à documentação autorizativa, acostou aos autos o Decreto
Municipal de Encerramento do Exercício Financeiro de 2007 n°. 085
de 22 de outubro de 2007, que autoriza o cancelamento dos restos
a pagar não processados e os processados já prescritos. O art. 6º,
§5º do mencionado Decreto é expresso em destacar que os saldos
existentes de restos a Pagar Processados anteriores a 2003, ante a
prescritibilidade, seriam automaticamente cancelados.
Ficou registrado pelo defendente que sua ação se baseou no Art. 68
do Decreto Federal 93.872/86, que assim versa:
Art. 68. A inscrição de despesas como Restos a Pagar será automática, no encerramento do exercício financeiro de emissão da Nota
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de Empenho, desde que satisfaça às condições estabelecidas neste
Decreto, e terá validade até 31 de dezembro do ano subsequente.
Com base no citado dispositivo do Decreto Federal 93.872/86, percebe-se que a União adota modelo onde há dois tipos de lançamentos contábeis efetuados no encerramento de cada exercício financeiro: um relativo ao cancelamento de Restos a Pagar inscritos em
anos anteriores, mas não pagos e outros relacionados a inscrição
das despesas do exercício que encontram-se empenhadas, porém
pendentes de pagamento.
Isso porque entendem que “o valor correspondente ao cancelamento de despesa inscrita em Restos a Pagar poderá ter
seu pagamento efetuado até cinco anos após sua inscrição,
se reclamado. ” Ou seja, após a baixa contábil, as despesas
poderão ser pagas na rubrica “Despesas de Exercícios Anteriores”.
Muitos estados e municípios adotam modelo semelhante ao da
União, baseando-se também no Decreto Federal 93.872/86, como
foi o caso do município de Cariacica. Contudo, não sãos descabidos
os argumentos apresentados pela área técnica, de que tal o procedimento sugere infringência a Lei nº. 4.320/64, uma vez que este
também é um posicionamento existente na doutrina e jurisprudência atual.
Percebe-se assim uma divergência doutrinária e jurisprudencial
quanto a tal questão, razão pela qual não se pretende nesse momento, de modo sumário, firmar um entendimento a respeito, até
porque é um tema extremamente controverso, alvo de muitas discussões, inclusive na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando de sua
sanção presidencial, especificamente no art. 41, que tratava de restos a pagar e inscrições, foi alvo de veto presidencial, o evidencia a
necessidade de delongar a discussão acerca da matéria.
Mas deve-se levar em conta que o procedimento adotado pelo Município de Cariacica, baseia-se nos arts. 68 e 69 do Decreto Federal
nº 93.872/86, assim como tem procedido grande parte dos entes
da federação, que adota o procedimento de cancelar os saldos remanescentes dos restos a pagar no final do exercício seguinte ao
da sua inscrição, havendo variação, onde uns cancelam somente os
não processados, enquanto outros cancelam os processados e os
não processados.
Diante disso, no caso em tela, no que concerne ao cancelamento
dos restos a pagar não processados e dos prescritos, entendo que
o Decreto Municipal de Encerramento do Exercício Financeiro de
2007 n°. 085/2007 contém autorização expressa nesse sentido,
sendo, portanto, suficiente para autorizar os cancelamentos que
foram realizados, portanto, não representam irregularidade.
Quanto ao cancelamento dos restos a pagar processados, o qual a
área técnica entende não ser procedimento revestido de legalidade,
penso que também deve ser afastado, considerando a existência de
Decreto Federal que estabelece esse procedimento que inclusive é
adotado pela União e por outros estados e municípios, bem como
pelo fato de existir divergência doutrinária e jurisprudencial quanto
a esse tema.
Válido mencionar que esse posicionamento é o predominante nesta
Corte de Contas, conforme entendimento exarado nos processo TC
1890/2011, relativo às Contas do exercício de 2010 deste mesmo
município e no processo 2674/2010, que trata da Prestação de Contas do Município de Vitória, exercício de 2009.
Destaco, por fim, que esta irregularidade não é capaz de macular
as contas ao ponto de recomendar a rejeição, pois não representa
dano ao erário e não acarreta prejuízo aos credores, pois não há
óbice no reconhecimento e pagamento de seus direitos, caso venham a reclamá-los.
Pelas razões acima delineadas, acolhendo a justificativa de que
aqueles cancelamentos de restos a pagar se deram em função de
legislação autorizativa, entendo que a irregularidade deve ser afastada.
17- Existência de conta lançada na Demonstração das Variações Patrimoniais, denominada “Transf. Saldo IPC”, evidenciando o expressivo valor de R$ 20.424.091,25 (vinte milhões, quatrocentos e vinte quatro mil, noventa e um reais
e vinte e cinco centavos), necessitando de esclarecimentos
quanto aos motivos que ensejaram tal lançamento;
A área técnica pugnou pela permanência dessa inconsistência ante
a ausência de esclarecimento para conta lançada na DVP, sob título
de “Transf. Saldo IPC”.
Em suas razões, o Recorrente esclarece que ao proceder com a contabilização da consolidação das contas do Instituto de Previdência
do Município de Cariacica, lançou, erroneamente, o montante de R$
8.962.968,07. Afirma também que a baixa de R$ 11.435.767,69 se
refere a valor lançado indevidamente na conta 4.2.3.3.00033 - “IPC
FUNDO DE PREVIDENCIA”.
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Após tais esclarecimentos, a área técnica entendeu pertinente o
esclarecimento sobre parte dos valores, concluindo que restou sem
esclarecimentos o valor de R$ 11.435.767,69, por não ter sido
comprovado quais foram os lançamentos indevidos efetuados pela
administração municipal, bem como a forma como foram efetuados
os devidos acertos.
Em que pese o posicionamento da área técnica, entendo que a priori, foram sim prestados os esclarecimentos para o lançamento da
conta Transf. Saldo IPC, quais sejam: Ajustar consignação indevida
lançada em 2006 e 2007, situação esta acatada pela área técnica; e
Ajustar lançamento indevido na Conta 4.2.3.3.00033, situação que
a área técnica não entendeu suficiente.
Avaliando a documentação carreada aos autos, nota-se que o gestor esclarece que se refere a registro contábil para corrigir valor
lançado indevidamente na conta 4.2.3.3.00033 – IPC FUNDO DE
PREVIDÊNCIA. Assim, não vejo como manter uma irregularidade
por ausência de esclarecimentos para determinado lançamento
contábil em casos que o gestor traz as alegações e demonstra o
ocorrido.
Ademais, verifica-se que em outras prestações de contas daquela municipalidade este mesmo indicativo de irregularidade foi
questionado na Prestação de Contas Anual de 2008, Processo TC
1790/2009.
Naquela situação, o gestor esclareceu que o registro dentre as variações ativas se refere a lançamento indevido de entrada na conta
consolidação do IPC, gerando um saldo de consignação a repassar,
tendo sido necessário o cancelamento por não se tratar de descontos a serem repassados a terceiros, portanto, não deveria estar na
conta do Passivo Financeiro integração IPC.
De acordo com as alegações e documentações trazidas pelo gestor, entendeu a área técnica que a irregularidade, em 2008, anteriormente apontada, não se mantinha. Ou seja, a área técnica, no
balanço de 2008, concluiu que os ajustes realizados pela Prefeitura
Municipal de Cariacica na consolidação do IPC, bem como, da Câmara Municipal, a situação financeira e patrimonial do município
evidenciavam a realidade das contas, tendo inclusive utilizado em
seus cálculos os valores relativos ao balanço que aqui se discute,
este de balanço contábil de 2007.
Válido dizer também que na análise contábil conclusiva dos presentes autos, descreve a área técnica que antes mesmo de ser citado,
já nas notas explicativas destas Contas, constou:
Efetuamos o acerto da contabilização da consolidação das contas do
IPC (Instituto de Previdência de Cariacica), que no exercício anterior e no exercício de 2008, ocorreram lançamentos em contas indevidas no valor de R$ 20.424.091,25 (vinte milhões, quatrocentos
e vinte e quatro mil, noventa e um reais e vinte e cinco centavos)
na conta de Consignações do IPC. (g.n)
Concluo, dessa forma, que as justificativas para os lançamentos
foram apresentadas pelo gestor desde o encaminhamento das presentes contas, não sendo ajuste ocasional provocado pela citação
do gestor.
Outro ponto que sobreleva mencionar é que a área técnica, ao tratar no presente processo do item 2.5 da MCR 1/2014, “Divergências
entre os valores relativos à inscrição e baixa de depósitos/consignações evidenciados no Balanço Financeiro e na Demonstração da
Dívida Flutuante”, assim dissertou:
O saldo do exercício anterior das consignações era de R$
12.178.215,02 (doze milhões, cento e setenta e oito mil, duzentos
e quinze reais e dois centavos), que somados aos ingressos e diminuídos dos dispêndios apurados, bem como excluído ainda o acerto
de saldo do IPC de R$ 20.424.091,25 (vinte milhões, quatrocentos
e vinte e quatro mil, noventa e um reais e vinte e cinco centavos),
chegamos ao seguinte resultado:
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR R$ 12.178.215,02
(+) RECEITAS EXTRA- ORÇAM. R$ 24.562.833,50
(-) DESPESAS EXTRA-ORÇAM. R$ 12.012.629,12
(-) REMANEJAMENTO SALDO IPC R$ 20.424.091,25
(=) SALDO BALANÇO PATRIMONIAL R$ 4.304.328,15
Logo, o saldo das consignações apurado, no montante de R$
4.304.328,15 (quatro milhões, trezentos e quatro mil, trezentos e
vinte e oito reais e quinze centavos), confere com o evidenciado no
balanço patrimonial.
Assim, sugerimos que sejam aceitas as justificativas apresentadas
e afastado o indicativo de irregularidade.
Depreende-se que no item acima citado, a área técnica acata e introduz o valor que ora se questiona nos cálculos realizados, entendendo implicitamente que o remanejamento efetuado regularizou
divergência anteriormente apontada.
Ainda que a área técnica tenha mantido a irregularidade neste item
pela ausência de esclarecimento, o que a meu ver não é verdadeiro,
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já que esclareceu tratar-se de ajuste para lançamento equivocado,
o entendimento que deve se dar à questão é pelo seu esclarecimento, inclusive, por que de fato o ocorrido foi um lançamento indevido,
tanto que somente com o acerto do saldo do IPC houve a regularização dos saldos divergentes apontados, em especial no item 2.5
mencionado anteriormente.
É de suma importância consignar, ainda, que a Prestação de Contas
Anual do Instituto de Previdência de Cariacica em 2007, tratada no
Processo TC 1748/2008, quando analisado o balanço patrimonial,
não há menção a direito do instituto face à Prefeitura de Cariacica,
bem como, qualquer questionamento acerca de ausência de lançamento em contas de ativo daquela autarquia que fosse referente a
débito da municipalidade. Isto significa que não havia sentido
manter um saldo destinado ao IPC se, de fato, não existia.
Assim, tendo em vista que o gestor esclareceu os motivos do lançamento de conta Transf. Saldo IPC; que este esclarecimento pode
ser vislumbrado quando combinado com o item 2.5 da MCR 1/2014,
que foi acatado e que promoveu a regularização de contas advindas dos ajustes desta conta; que no balanço patrimonial do IPC
em 2007 não há lançamento de qualquer direito junto à Prefeitura
Municipal de Cariacica; bem como, de que já na apresentação das
contas o gestor alertou em nota explicativa quanto à presença daqueles ajustes, evidenciando não ser uma justificativa de ocasião,
após questionamento, mas sim fatos contábeis necessários para
acerto de contabilização indevida; entendo pertinente que a irregularidade anteriormente apontada neste item deva ser considerada
esclarecida e, portanto, sanada.
19- Cancelamento de créditos no valor de R$ 849.729,45 (oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e nove
reais e quarenta e cinco centavos) necessitando que se esclareça de forma detalhada tal procedimento, bem como que
se envie documentação pertinente no intuito de que a mesma venha corroborar com as declarações a serem prestadas
pelo Agente responsável;
Neste item, entendeu a área técnica que o Agente responsável não
esclareceu de forma concisa os motivos que ensejaram o cancelamento de créditos no valor de R$ 849.729,45 (oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco
centavos), bem como os procedimentos efetuados, como também
não enviou qualquer documentação que pudesse promover a elucidação dos fatos.
O gestor, no presente recurso, aduz que, conforme já declarado em
Notas Explicativas referentes à Prestação de Contas do Exercício
de 2007, cancelou-se créditos no montante de R$ 849.726,45, referente ao saldo da conta Caixa, explanando que sua procedência
era do exercício de 2005 e este valor foi contabilizado erroneamente no exercício financeiro de 2005 no dia 29/04/2005 através de
lançamentos na receita 50650 denominada Câmara Municipal sem
possuir lastros financeiros. Assim, esses valores consolidam o balancete da despesa da Câmara lançados indevidamente na receita
e no banco.
Observo que o gestor evidenciou em notas explicativas que se trata
de erros de lançamentos contábeis advindos do exercício de 2005
que tiveram equivocadamente sua contabilização como receitas
denominadas de Câmara Municipal sem possuir lastro financeiro.
Portanto, resta esclarecido de modo detalhado o reajusto contábil
realizado.
Nota-se, ainda, que foram atendidas as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas especificamente ao Setor Público, denominadas
de NBCASP (NBC T 16.1 a NBC T 16.10), que foram editadas em
dezembro de 2008 pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
figurando na norma NBC T 16.5, que trata do Registro Contábil
(Resolução CFC Nº. 1.132/08), a forma de se proceder ao reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros
ocorridos em anos anteriores, senão vejamos:
Aprova a NBC T 16.5 — Registro Contábil
24. O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros
de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de
critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido
e evidenciado em notas explicativas. [g.n]
Depreende-se do disposto acima que os ajustes contábeis, decorrentes de erros e omissões ocorridos em exercícios anteriores,
deverão ser realizados no exercício corrente, à conta do patrimônio líquido deste exercício, de forma a não afetarem os resultados
do exercício corrente, lembrando que tais ajustes deverão constar
detalhadamente em notas explicativas, a fim de esclarecer a origem dos registros extemporâneos.
Portanto, entendo que as justificativas apresentadas são plausíveis,
e explanaram as razões motivadoras dos ajustes contábeis que foram realizados no momento em que foi detectada a inconsistência.
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Ademais, não se trata de divergências de registro em caixa, mas de
inconsistência contábil, que não evidencia desvio de recurso público
e não enseja qualquer prejuízo financeiro ao erário, não sendo capaz de macular resultado das contas prestadas. Assim, entendo que
deve ser afastado esse indicativo de irregularidade.
20- Conta denominada “Incorporação Saldo Câmara” necessitando de esclarecimentos quanto a que, de fato, tal conta
se refere;
Foi mantida esta irregularidade em razão de não ter sido apresentado esclarecimento quanto ao que se refere a conta denominada
– Incorporação Saldo da Câmara.
Em seu recurso, aduz o gestor:
Como já relatado, no exercício de 2007, o sistema SMAR gerou
vários lançamentos indevidos, que este valor não faz parte de incorporação de saldo da Câmara, que o valor demonstrado no realizável de R$ 61.421,60 é a correta de disponibilidade da Câmara no
exercício de 2006.
Vislumbra-se que esclarece o recorrente que se trata de lançamento indevido realizado pelo sistema contábil, e que este valor não se
refere à incorporação de saldo da Câmara.
Data máxima vênia, novamente não vislumbro ausência de esclarecimentos, já que a questão se encontra respondida pelo agente, ou
seja, “Lançamento indevido efetuado pelo sistema contábil”.
Para respaldar meu posicionamento, verifiquei que esta irregularidade foi considerada sanada em 2008, com a exposição do gestor
de que “até o exercício de 2007, não se consolidava as receitas e
despesas EXTRAS da Câmara Municipal, registrando apenas o saldo
financeiro como apresenta no Anexo 14 da PMC na conta Câmara
Municipal R$ 185.168,20, no Grupo de Contas Realizável. As contas
de Patrimônio (bens móveis) e almoxarifado estavam registradas
corretamente.
A partir do exercício de 2008, portanto, o primeiro ano da nova
forma de contabilização, ou seja, consolidação da Câmara Municipal
foi transferido e criado um grupo de contas específico para o saldo bancário da Câmara Municipal, transferindo do grupo Realizável
para o Grupo Disponível”.
Diante disso, a Manifestação Técnica de Defesa - MTD 22/2010, referente ao exercício de 2008, quanto a este item, chega a seguinte
conclusão:
“Diante do exposto, sugerimos que sejam aceitas as justificativas
apresentadas e afastado o indicativo de irregularidade apontado,
uma vez que não vislumbramos indícios de má fé e que os ajustes promovidos concorreram para a evidenciação da real situação
financeira e patrimonial do município, através dos demonstrativos
contábeis.”
Além disso, analisando também às Prestações de Contas Anuais da
Câmara Municipal de Cariacica, em 2006, 2007 e 2008, respectivamente os processos TC 2679/07, TC 1533/08 e TC 1702/09, não foi
detectado nenhum indício de irregularidade em relação aos saldos
financeiros daquele órgão.
Pelas razões expostas, especialmente o esclarecimento feito pelo
Recorrente de que a conta questionada é fruto de lançamentos indevidos gerados por erro do sistema contábil daquele ente, bem
como por não representar tal irregularidade danos ao erário, entendo que deve ser afastada.
21- Ausência de amortização e atualização de valores relativos ao parcelamento de dívidas fundadas
O questionamento levantado pela área técnica refere-se Dívida Fundada “C.V.R.D. cont. 1044/99 e C.V.R.D. Lei 26343/93 CO286/94”
que durante o exercício não ocorrera amortização ou atualização.
Alegou o gestor em suas razões recursais que:
Tais dívidas contraídas com a C.V.R.D. não possuem movimentação
e atualização, até porque o Município não possui qualquer informação quanto a suas origens e existência. Em contato com C.V.R.D.,
até o momento nenhuma informação foi oferecida.
Informamos que o Município se compromete até o encerramento da
prestação de contas do exercício de 2009, prestar esclarecimentos
sofre o fato elucidado.
A área técnica adota posicionamento de manter esta irregularidade com indicativo de que não há controle por parte do município
de suas dívidas de longo prazo, uma vez que tais valores figuram
no Balanço Patrimonial do ente por valores que não estão sendo
amortizados nem atualizados, logo não refletem o atual saldo das
dívidas.
Pois bem. Não vislumbro com base nesse único fato que há um descontrole por parte do município de suas dívidas, mas sim ausência
de atualização de dívida específica, na qual o gestor reconhece a
omissão da Administração em contabilizar a amortização e corrigir
tais valores, apresentando justificativa com ponderações plausíveis.
Até porque não houve pagamento, anulação, cancelamento, logo,
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não haveria realmente de ser realizado nenhum lançamento para
que ocorresse amortização ou diminuição do valor lançado no balanço patrimonial. Por este ângulo, não tem que se falar em descontrole e irregularidade.
Resta-nos discutir a ausência de atualização da dívida constante
no balanço patrimonial. Novamente, primando pela verdade real,
debrucei-me em analisar as contas dos exercícios seguintes, a fim
de analisar se as justificativas apresentadas no presente processo
são coerentes e se as medidas que seriam tomadas pelo gestor, de
fato ocorreram. Vejamos.
No Processo TC 1790/2009, Prestação de Contas Anual de 2008,
esta mesma irregularidade foi apontada no Relatório Técnico Contábil, nos seguintes termos:
2.1.10. Ausência de amortização e atualização de valores relativos ao parcelamento de dívidas fundadas. (Item 7.2 do
RTC).
Consta na Demonstração da Dívida Fundada o parcelamento de dívidas relativas às contas “C.V.R.D. Cont. 1044/99” e “C.V.R.D. Lei
2643/93 C/0296/94”, evidenciando os saldos de R$ 58.456,96 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e
seis centavos) e R$ 718.287,46 (setecentos e dezoito mil, duzentos
e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos), respectivamente,
entretanto, não houve amortização e atualização de tais dívidas,
fato este que vem ocorrendo desde o exercício de 2004.
Após citação, o Agente responsável declarou:
“Quanto às operações de créditos inscritas no anexo 16 contraídas
com a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), já vem no anexo 16
desde os exercícios financeiros de 1990 e 1994, sem ser contabilizados a correção monetária, e até o presente momento o Município
não amortizou parcelas referentes às operações de créditos, devido
não possuir em seus arquivos e banco de dados do Município informações. ”
O Município já expediu um ofício para a CVRD solicitando informações para proceder com acordo para pagamento das operações de
créditos, mas até o presente momento não obteve êxito.
Ante o exposto, ainda que considerando o esforço da administração
municipal em se conseguir maiores informações quanto à dívida em
comento, o fato é que urge que tal situação de precariedade nas
demonstrações contábeis seja solucionada, visto que está sendo
evidenciada uma dívida que provavelmente não apresenta o saldo
verídico, pois tal dívida não fora corrigida no decorrer dos últimos
exercícios financeiros.
Contudo, ainda que a dívida perante a Cia. Vale do Rio Doce não
tenha sofrido atualização monetária no decorrer dos últimos anos,
considerando que o principal da dívida em comento vem sendo reconhecido nos demonstrativos contábeis;
Considerando a declaração do Agente responsável de que a administração municipal procurou obter informações a respeito da dívida
em comento perante o seu credor para regularizar tal situação, ainda que tal feito não tenha produzido resultado satisfatório;
Considerando que a inconsistência apontada não culminou em
dano ao erário;
Opinamos pelo afastamento desta inconsistência, recomendando que a administração municipal, decisivamente, obtenha o
valor correto de sua dívida perante a CVRD objetivando a perfeita
evidenciação da mesma em seus balanços, possibilitando, por conseguinte, a efetiva amortização da dívida em comento.
Ora, não há razão em manter a presente irregularidade, se outra idêntica a esta, decorrente do mesmo fato e valores iguais, foi
afastada, pela área técnica desta Corte de Contas, na análise da
Prestação de Contas Anual de 2008, do mesmo município. Há de
se prestigiar a verdade real, embasada na análise do processo de
prestação de contas do exercício subsequente ao que ora se analisa, bem como na evidência de boa-fé do Recorrente.
Ademais, consultando os autos do Processo TC 2657/2010, Prestação de Contas Anual de 2009, constata-se que não mais se questiona os fatos relacionados à Dívida Fundada, C.V.R.D., situação que
me leva a crer que a questão tenha sido dirimida pela municipalidade naquele exercício de 2009.
Pelas razões expostas combinada com a segurança jurídica que assola situações idênticas de posicionamento técnico, entendo que a
presente irregularidade deva ser afastada.
23- Inscrição e pagamento de restos a pagar prescritos
Na análise da prestação de contas, a área técnica verificou que na
Demonstração da Dívida Flutuante havia sido evidenciada a inscrição de restos a pagar no valor de R$ 11.787.528,06 (onze milhões,
setecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e
seis centavos), e o pagamento de restos a pagar no valor de R$
11.626.879,09 (onze milhões, seiscentos e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e nove reais e nove centavos), ambos relativos ao
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exercício de 1997. Ou seja, restos a pagar prescritos.
Arguiu o Recorrente no presente processo que os saldos foram
gerados pelo sistema contábil utilizado pelo ente, SMARCP, tanto
quanto na inscrição quanto na baixa de restos a pagar do exercício
de 1997, explicando o procedimento, nos seguintes termos:
Em análise do Demonstrativo da Dívida Flutuante, verifica-se que
os saldos respectivamente nos valor de R$ 11.787.528,06 e R$
11.626.879,09 foram gerados pelo sistema SMARCP, tanto quanto
na inscrição quanto na baixa de restos a pagar do exercício de 1997,
gerando os seguintes lançamentos: 1 - Quando vamos liquidar em
2007, um valor de restos a pagar não processado do exercício de
1997, por exemplo, conta 4212003-2 efetuamos o lançamento D =
4212003-2 C = 4211003-9 Pela liquidação do empenho no exercício. Com este lançamento, dá-se baixa do valor que encontrava-se
em restos a pagar não processado, conta 4212003-2 e inscreve-se
em restos a pagar processado na conta 4211003-9. Daí a explicação da inscrição no anexo 17 do exercício de 1997
2 - Pelo pagamento do valor de restos a pagar de 1997 D =
4211003-9 C = 4112001-2 - Bancos c/ movimento pelo pagamento
do valor de restos a pagar de 1997 Procede-se a baixa também no
anexo 17
3 - Se houver um cancelamento de pagamento do valor pago
no exercício da conta de restos a pagar de 1997, item 2, efetuamos o lançamento. (vamos considerar devolução de dinheiro) D =
4112001-2 Bancos c/ movimento C = 4211003-9 - Pelo cancelamento de pagamento de restos a pagar de1997. Se no pagamento
do valor houve uma baixa no anexo 17, no cancelamento de pagamento devemos inscrevê-lo novamente, daí o registro na coluna de
inscrição no anexo 17.
4 - E ainda se houver um cancelamento da liquidação, naturalmente após o cancelamento de pagamento no item 3, efetuamos
o lançamento:
D = 4211003-9 C = 4212003-2 Pelo cancelamento da liquidação.
Daí teremos a baixa dos restos a pagar processado e a inscrição
em restos a pagar não processado, naturalmente aparecerá na coluna inscrição em restos a pagar NÃO processado. Se não houvesse a necessidade de separar os restos a pagar processados dos
não processados, não haveria lançamentos de inscrições e baixas.
É por estes motivos que não podemos deixar de demonstrar os
fatos ocorridos, que são liquidações, pagamentos e cancelamentos. Desta forma estamos cumprindo os artigos 83 a 89, da Lei
4.320/64, principalmente este último que trata da evidenciação
contábil. Demonstrando da forma acima estamos evidenciando os
fatos realmente ocorridos. Fica então ressaltado que as divergências apuradas referem-se meramente a um procedimento adotado
pelo sistema SMARCP, que apesar de gerar informações diferentes
em relatórios distintos não comprometem a composição patrimonial, por não considerar nela os valores não financeiros.
A área técnica, analisar as razões apresentadas, averiguou Balanço
Patrimonial de 2006, e constatou a existência de restos a pagar
processados de 1997 no montante de R$1.767,61. Contudo, o valor
inscrito no exercício de 2007 é maior, representando o montante de
R$ 11.787.528,06 (onze milhões, setecentos e oitenta e sete mil,
quinhentos e vinte e oito reais e seis centavos), e não se refere à
reclassificação, conforme sustentado pelo recorrente, já que não
existem restos a pagar não processados do exercício de 1997, o
que evidencia que houve a inscrição e pagamento de restos a pagar
processados, referente ao exercício de 1997, no exercício de 2007.
Além disso, a área técnica menciona que o recorrente não trouxe
nenhuma informação que pudessem justificar a inscrição e pagamento de restos a pagar do exercício de 1997, uma vez que já
estariam prescritos, opinando assim pela manutenção do indicativo
de irregularidade, o que foi acompanhado pelo Relator, pelo Ministério Público de Contas, bem como pelo Conselheiro José Antônio
Pimentel em seu voto vista.
Analisando os esclarecimentos apresentados pelo responsável, nota-se que novamente este aponta para uma falha ocasionada pelo
sistema contábil utilizado pelo ente, que gerou os saldos ora questionados. Também restaram esclarecido os procedimentos contábeis para ajustar as divergências ocasionadas pela aludida falha do
sistema.
Nesse sentido, a questão levantada na análise da área técnica de
que não havia em 1997 Restos a Pagar Não Processados que pudessem ser liquidados, está esclarecida quando o responsável menciona que tais lançamentos/inscrições foram gerados pelo sistema.
Assim, as operações mencionadas pelo recorrente objetivava regularizar essa inconsistência.
Diante disso, deve-se analisar se os referidos lançamentos foram
adequados e se, de fato, não há reflexos financeiros, já que, a priori, os restos a pagar não processados de 1997 estavam prescritos
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e, portanto, o pagamento, caso fosse feito, deveria ser justificado.
Pois bem. Analisando os lançamentos realizados para fins de ajustes contábeis, noto que há lógica contábil quando este se refere a
pagamento de restos a pagar não processados, uma vez que é necessário realizar a liquidação da despesa, assim, transmuta-se de
Restos a Pagar NÃO processados para Restos a Pagar Processados
e promove-se o pagamento. Também é plausível que tal pagamento
tenha sido cancelado, já que tais procedimentos eram meramente
contábeis, objetivando ajustar o erro ocasionado pelo sistema.
Ao analisar o Balanço Financeiro (Anexo 13), observo que todo registro contábil narrado pelo recorrente, de fato, aconteceu, uma
vez que no referido balanço há lançamento correspondendo à inscrição e baixa (receita/despesa).
Ademais, a relação de Restos a Pagar e seus Pagamentos acostada
aos autos (fls. 533/561) evidenciam que o valor de restos a pagar
relativos a 1997, não foi efetivamente pago.
Diante disso, não há razão em desconsiderar as informações e documentos apresentados pelo recorrente, já que demonstram as medidas tomadas na tentativa de ajustar as inconsistências contábeis.
Assim, tenho que não houve pagamento de restos a pagar prescritos, mas tão somente lançamentos visando ajustar falhas, que
embora se registre pagamento realizado, este foi cancelado, havendo elementos nos autos demonstram que estes lançamentos
contábeis não possuem lastro financeiro e, portando, não causou
dano ao erário.
Pelo exposto, esta irregularidade não é suficiente a ensejar a rejeição das contas, devendo, contudo, ser objeto de ressalva.
25- Divergência entre o valor baixado de restos a pagar,
constante na Demonstração da Dívida Flutuante, e a soma
dos valores de pagamento de restos a pagar, lançado no Balanço Financeiro, e de cancelamento de restos a pagar, lançado como cancelamento de dívidas passivas na Demonstração das Variações Patrimoniais;
Na análise da prestação de contas, a área técnica ao analisar as
peças contábeis, constatou uma divergência relacionada aos valores de restos a pagar. Verificou-se que na Demonstração da Dívida
Flutuante havia sido evidenciada a baixa de restos a pagar no valor
de R$ 32.718.803,62 (trinta e dois milhões, setecentos e dezoito
mil, oitocentos e três reais e sessenta e dois centavos), referindose, portanto, aos restos a pagar pagos e cancelados no exercício
sob análise.
No Balanço Financeiro o valor lançado é de R$ 9.562.858,82 (nove
milhões, quinhentos e sessenta dois mil, oitocentos e cinquenta e
oito reais e oitenta e dois centavos) como despesa extraorçamentária referente ao pagamento de restos a pagar, enquanto que o
valor cancelado de restos a pagar constante na Demonstração das
Variações Patrimoniais fora de R$ 1.860.868,65 (um milhão, oitocentos e sessenta mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta
e cinco centavos).
Assim, o valor dos restos a pagar pagos, lançado no Balanço Financeiro, somado ao valor dos restos a pagar cancelados, lançado
na Demonstração das Variações Patrimoniais, perfaz o valor de R$
11.423.727,47 (onze milhões, quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), suscitando,
assim, uma divergência entre o valor total baixado de restos a pagar, evidenciado na Demonstração da Dívida Flutuante, e os valores
de restos a pagar efetivamente pagos e cancelados, evidenciados
nos demais demonstrativos mencionados
Em seu recurso, o responsável esclarece que realmente existe a
diferença entre ao aludidos demonstrativos e que os valores corretos passariam a serem os demonstrados nos novos relatórios juntados, que comprovam a monta realmente paga de restos a pagar
no exercício e a monta de restos a pagar cancelados no exercício
de 2007.
A área técnica, ao averiguar os valores constantes nos documentos
apresentados, concluiu que há divergência no pagamento de restos
a pagar evidenciado no Balanço Financeiro, bem como nos cancelamentos evidenciados na DVP, pois os valores ali demonstrados não
correspondem aos saldos apresentados pela defesa como corretos.
Logo, considerando que os demonstrativos apresentam distorções
nos saldos das contas de Restos a Pagar, impactando os resultados
do exercício, opinou pela manutenção da irregularidade, sendo esse
o mesmo entendimento do Ministério Público de Contas e dos demais Conselheiros que votaram até esta fase.
Assim como ocorreu no item anterior, a questão aqui apontada envolve valor baixado de restos a pagar.
Conforme demonstrado nas manifestações da área técnica, questionou-se uma diferença entre restos a pagar baixados lançados na
Demonstração da Dívida Flutuante e os valores registrados no Balanço Financeiro e nas Demonstrações das Variações Patrimoniais.
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O responsável apresentou novos relatórios demonstrando que valores informados no Demonstrativo da Dívida Flutuante não seriam
os valores corretos, entretanto, ao analisar os novos documentos
apresentados pelos gestores, ainda que com valores alterados, continuaram sem corresponder aos valores constantes do Balanço Financeiro e da DVP.
Portanto, nota-se que permanece a divergência nos valores dos
relatórios referidos, todavia, como abordado no item anterior, os
restos a pagar foram objetos de inconsistências contábeis e diversos lançamentos que objetivaram ajustar tais inconsistências, o que
de certa forma, explica a presente divergência.
Nesse sentido, válido novamente frisar que embora não tenha sido
foi devidamente esclarecida à divergência, no presente caso, trata-se de falha meramente formal, por não ter havido dispêndio de
recurso, conforme se verifica no Balanço Financeiro, razão pela qual
deve ser mantida, porém, no campo da ressalva.
Na esteira das análises implementadas nos demais processos de
Prestação de Contas da PM Cariacica, em exercício anterior e também nos posteriores ao exercício ora analisado, nota-se que foram
cumpridos os gastos constitucionais com FUNDEB, Pagamento aos
Profissionais do Magistério, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, Saúde, bem como, cumpridos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, as irregularidades ora mantidas não possuem o condão de macular a presente Prestação de Contas, razão
pela qual deve ser expedido Parecer Prévio pela Aprovação com
Ressalva para subsidiar julgamento perante a Câmara Municipal.
Desta forma, divergindo parcialmente do voto do Conselheiro relator e do voto vista do Conselheiro José Antônio Pimentel no tocante
as irregularidades constantes dos itens 7, 16, 17, 19, 20 e 21 a fim
de afasta-las, sendo que as irregularidades constantes dos itens 23
e 25 devem ser tão somente objeto de ressalvas.
DECISÃO
Assim, divergindo parcialmente do voto do Conselheiro Relator
e do voto vista do Conselheiro José Antônio Pimentel, VOTO pelo
conhecimento do recurso e pelo seu provimento, a fim de que
esta Corte de Conta emita PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de Cariacica a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das
contas da Prefeitura Municipal de Cariacica, exercício de 2007, sob
a responsabilidade do senhor Hélder Ignácio Salomão.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4053/2009,
RESOLVEM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito de
abril de dois mil e dezessete, por maioria, conhecer o presente
recurso, dando-lhe provimento, recomendando-se à Câmara Municipal de Cariacica a aprovação com ressalvas da Prestação de
Contas da Prefeitura Municipal de Cariacica, sob a responsabilidade
do senhor Hélder Ignácio Salomão, exercício de 2007, nos termos
do voto do vencedor, conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Vencido o relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
que votou pela rejeição das contas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos Ranna
de Macedo, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges, a senhora conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas, nos termos do art. 82, §7º
do Regimento Interno e o conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas Luciano Vieira.
Sala das sessões, 18 de abril de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição, nos termos do art. 82, §7º do Regimento
Interno
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público especial de contas
Lido na sessão do dia: 02/05/2017
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
www.tce.es.gov.br
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ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-133/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-9819/2016
JURISDICONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - DENÚNCIA
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARATAÍZES – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Denúncia, promovida em face de diversos agentes Públicos da prefeitura Municipal de Marataízes, relatando que dois servidores da Guarda Municipal de Marataízes,
Sr. Aldy Porto dos Santos e Sr. Ságio Gomes Rodrigues, receberam
valores do ente municipal (R$ 2.203,60, dois mil duzentos e três
reais e sessenta centavos) para adquirirem suas respectivas fardas,
que são uniformes de trabalho, e não enviaram os devidos comprovantes da aquisição, quais sejam as notas fiscais que informam o
pagamento.
A Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal elaborou
a Manifestação Técnica nº 01194/2016 - 6, opinando por não conhecer a denúncia e arquivamento dos autos, ante a ausência dos
requisitos de admissibilidade.
Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas
que através do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou parecer opinando por antes da efetivação do juízo de admissibilidade, notificar o Secretario de Defesa Social e Segurança Patrimonial de Marataízes para que apresentasse resposta dos denunciados frente à notificação para apresentação de notas fiscais que
comprovem a aquisição de fardas e/ou as medidas tomadas caso
não tenham sido encaminhadas respostas aptas a sanar o indicativo
de irregularidade.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, antes de analisar o mérito faz-se necessário a
análise dos requisitos de admissibilidade da Denúncia, de acordo
com o disposto no artigo 177 do Regimento Interno desta Corte de
Contas, qual seja:
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.
Ao constatar que a peça inicial não contém o endereço do denunciante, através de informações da equipe técnica temos também
que o CPF apresentado apresenta-se inválido, conforme pesquisa
realizada no Sistema da Secretaria da Receita Federal.
O denunciante também não trouxe provas hábeis a comprovar que
tais servidores não apresentaram as notas fiscais, ou seja, não
apresentou documentos que comprove o alegado, além de não trazer os elementos de convicção capazes de comprovar que os servidores utilizaram a verba indenizatória para outros fins.
Verifico no presente caso, portanto, a ausência de elementos mínimos para conhecer a denúncia, quais sejam: não contém o endereço, CPF inválido, ausência de documentos e ausência de elementos
de convicção, entendendo assim que a referida denúncia não deve
ser conhecida e com isso divirjo do entendimento do Ministério Público de Contas e acompanho a equipe técnica.
DECISÃO
Considerando que a presente documentação apresentada e autuada como Denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade
previstos no artigo 177 § II, III e IV do Regimento Interno desta
Corte Contas, VOTO acompanhando a a manifestação da Área Técnica e divergindo do entendimento do Ministério Público de Contas,
pelo não conhecimento da presente Denúncia.
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VOTO ainda, pelo arquivamento do feito, ante o preconizado no
artigo 176 § 3º, inc. I do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Determino que seja dada ciência da decisão ao denunciante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-9819/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um de
fevereiro de dois mil e dezessete, à unanimidade, não conhecer a
presente Denúncia, dando-se ciência da decisão ao denunciante,
arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos termos do
voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto
Taufner, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e o senhor conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do
Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-191/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2995/2014
JURISDICIONADO - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - LEONARDO DEPTULSKI
EMENTA:PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2013 – REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I - RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2013, do Consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos Hortigranjeiros
– COINTER, sob a responsabilidade do Sr. Leonardo Deptulski- Presidente.
A Prestação de Contas foi encaminhada em 25/04/2014, através do
ofício 004/2014 e, portanto, fora do prazo regimental, previsto no
art. 139 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
A 4º Secretaria de Controle Externo, ao analisar a documentação
acostada aos autos, elaborou a Análise Inicial de Conformidade –
AIC 20/2015 (fls. 04/06) e assinalou que os arquivos gravados na
mídia digital não estavam de acordo com as exigências estabelecidas no Anexo 09 da IN 28/2013, especificamente para o exercício
a que se refere essa prestação de contas, conforme Nota Técnica
SEGEX 005/2014. Logo, o processo não se encontrava apto à análise e instrução técnica na forma regimental.
Em seguida, a Instrução Técnica Inicial ITI 405/2015 sugeriu a notificação do responsável para apresentação da devida prestação de
contas anual, nos termos da IN TC 28/2013, com fulcro no art. 139
e no § 3 do artigo 138, ambos do Regimento Interno desta Corte
de Contas.
Na forma da Decisão Monocrática Preliminar DECM 457/2015, de
fls. 08/09, o Relator determinou a notificação do Sr. Leonardo Deptulski, concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para apresentar a
documentação prevista na Instrução Normativa TC 28/2013.
Em 20/05/2015, após notificação nº 776/2015, o gestor, através
do OFÍCIO/COINTER/Nº024/2015, protocolizado em 20/05/2015,
encaminhou documentação complementar.
No Relatório Técnico Contábil RTC nº 368/2015 (fls. 20/52) a área
técnica apontou os seguintes indícios de irregularidades:
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3.1.1 Divergência de informações entre os valores registrados das
contribuições previdenciárias (INSS), evidenciados nos arquivos
BALEXO, BALVER e FOLRGP
3.4.1.1 Ausência dos Contratos de Rateio
3.4.2.1 Inobservância do registro do Valor do contrato de rateio na
Lei Orçamentária Anual do ente consorciado
3.4.3.1 Ausência da demonstração do valor da despesa paga pelos
entes consorciados no demonstrativo contábil do Consórcio
3.4.5.1 Ausência de informações nos arquivos ENCBAL, BALEXO e
BALEXE
3.5.1 Ausência de transparência da informação
Ato contínuo, a 4º Secretaria de Controle Externo, através da Instrução Técnica Inicial ITI 2169/2015, sugeriu a citação do responsável, nos termos do artigo 157, II e III do Regimento Interno do
TCEES.
Nos termos da Decisão Monocrática Preliminar DECM 2110/2015,
de fls. 56/57, este Relator determinou a citação do Sr. Leonardo
Deptuslki concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar razões de justificativas e/ou recolher a importância devida, bem
como apresentar documentos que entender necessário em razão
dos achados detectados.
Expedido o Termo de Citação nº 2250/2015, o responsável foi devidamente citado, conforme Aviso de Recebimento (AR) devidamente
assinado, anexado aos autos à fl. 61.
Em análise comparativa entre os apontamentos das possíveis irregularidades e os esclarecimentos apresentados às fls. 65/112,
a SecexContas elaborou a ITC – Instrução Técnica Conclusiva
1078/2016-1 (fls. 116/139), opinando pelo julgamento irregular
das contas, nos seguintes termos:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Examinou-se a Prestação de Contas Anual relativa ao COINTER
– Consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento
da Produção e Comercialização de Produtos Hortigranjeiros, exercício de 2013, formalizada de acordo com a Resolução
TC 261/2013 e alterações posteriores, sob a responsabilidade do
Senhor LEONARDO DEPTULSKI.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas
julgue IRREGULAR as contas Senhor LEONARDO DEPTULSKI,
gestor responsável pelo Consórcio no exercício de 2013, na forma
do artigo 84, inciso III, da Lei Complementar Estadual 621/2012,
em virtude da manutenção das seguintes irregularidades:
● AUSÊNCIA DOS CONTRATOS DE RATEIO (Item 2.2)
Base legal: artigos 8º da Lei 11.107/2005; artigo 4º, § 1º, da Portaria STN 72/2012; e item 33 do Anexo 9 da IN TC 28/2013.
● INOBSERVÂNCIA DO REGISTRO DO VALOR DO CONTRATO
DE RATEIO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO ENTE CONSORCIADO (Item 2.3)
Base legal: Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001; Portaria
STN 72/2012; artigo 85 da Lei Federal 4.320/1964; artigo 10, inciso XV, da Lei Federal 8.429/1992; e artigo 8º, § 5º, da Lei Federal
11.107/2005.
● AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NOS ARQUIVOS ENCBAL, BALEXO E BALEXE (Item 2.5)
Base legal: itens 13, 14 e 42 do Anexo 9 da IN TC 28/2013.
● AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA DA INFORMAÇÃO (Item 2.6)
Base legal: Lei 12.527/2011, artigos 15 e 16 da Portaria STN
72/2012; e artigo 48 da Lei Complementar 101/2000.
Em tempo, opina-se, também, no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas determine ao atual gestor que, em atenção à Lei
Federal Lei 11.107/2005, formalize os contratos de rateio com os
municípios que venham a destinar recursos para a manutenção do
Consórcio; que verifique se os municípios consorciados que apresentaram contratos de rateio incluíram, nas respectivas leis orçamentárias, o registro da despesa orçamentária correspondente ao
Consórcio; que envie a documentação exigida por este Tribunal de
Contas de acordo a Instrução Normativa vigente à época; e que
promova a divulgação dos documentos e informações constantes
nos artigos 15 e 16 da Portaria STN 72/2012 conforme disposto em
tais artigos.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, a
análise consignada teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 28/2013.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas,
este se manifestou de acordo com a área técnica, conforme Manifestação PPJC 327/2016 (fls. 143), da lavra do Eminente Procurador de Contas, Luis Henrique Anastácio da Silva, ao recomendar
que fossem julgadas irregulares as contas em apreço, referente ao
exercício de 2013.
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É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo tem suas competências previstas nos artigos 31, § 1º, 71 a 75, da Constituição
Federal, nos artigos 71 a 75 da Constituição Estadual, e na Lei Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de forma que,
dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a avaliação
dos atos de gestão dos ordenadores de despesas e administradores
públicos em geral, refletido nos resultados da gestão orçamentária,
financeira, patrimonial e operacional, traduzidos nas contas anuais
prestadas, com o consequente julgamento pela regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas.
Verifica-se que processo em análise está devidamente instruído,
portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
O corpo técnico deste Tribunal observou a presença de indícios de
inconsistências na Prestação de Contas sub examine, que merecem
destaque neste voto, senão vejamos:
II.1 AUSÊNCIA DOS CONTRATOS DE RATEIO (Item 3.4.1.1
RTC 368/2015)
Quanto ao contrato de rateio, não há o que questionar a importância deste instrumento, pois é através dele que fica estabelecido o
valor dos recursos financeiros necessários para a consecução dos
objetivos traçados e que estão previstos no art. 41 do Estatuto
Social do COINTER. O Contrato de Rateio é o documento em que
cada ente consorciado, a cada exercício, se compromete a transferir
determinado valor para ratear as despesas do consórcio público,
em atenção ao art. 8º da Lei 11.107/2005. Tais despesas deverão
estar consignadas em suas respectivas leis orçamentárias anuais
(Portaria STN 72/2012).
A legislação referente contratos de rateio determina:
Art. 8º da Lei Federal 11.107/2005,
Art. 8º Os entes consorciados somente entregarão recursos ao
consórcio público mediante contrato de rateio.
§ 1º O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações
que o suportam, com exceção dos contratos que tenham por objeto
exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual ou a gestão associada de serviços
públicos custeados por tarifas ou outros preços públicos.
§ 2º É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para o atendimento de despesas genéricas, inclusive
transferências ou operações de crédito.
E, ainda, o art. 41 do Estatuto do Consórcio COINTER dispõe:
Art. 41 - Constituem recursos financeiros do COINTER:
I – o depósito da cota de ingresso paga por novo ente consorciado
ao COINTER;
II – o repasse de valores decorrentes de contrato de rateio com os
entes consorciados;
III – os recursos provenientes de contratos, convênios, contribuições, doações, auxílios e ainda, de subvenções concedidas por entes federativos não consorciados;
IV – receitas decorrentes de tarifas e outras espécies de preços públicos cobrados pelo COINTER em razão da prestação de serviços;
V – saldos do exercício;
VI – o produto de alienação de seus bens livres;
VII – o produto de operações de crédito;
VIII – as rendas resultantes de aplicação financeira;
IX – receitas provenientes de alugueis e ou permissão de uso onerosa.
Parágrafo Único – Os entes consorciados somente entregarão recursos financeiros ao consórcio público mediante contrato de rateio
e ou contrato de programa.
A ITC nº 1078/2016 ratificou a transferência de recursos vinda do
município de Santa Teresa sem o devido contrato de rateio junto
ao COINTER.
É importante salientar que ao consultar os arquivos encaminhados
no processo de Prestação de Contas Anual de Santa Teresa
(TC 2787/2014 – Ordenador - Acórdão TC- 1512/2015 - Primeira Câmara - Regular – Quitação – 14/10/2015), consta
o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) destinados ao COINTER
(Arquivo digitalizado BALEXO fls.09). Com isso, constata-se que
houve a transferência de recurso do município, porém o contrato
de rateio não foi encaminhado a esta corte de contas, nem houve a
justificativa quanto ao não encaminhamento.
Insta observar, ainda, a posição da área técnica em outro Processo, TC 2578/2014, que trata de Prestação de contas Anual,
exercício 2013, do Consórcio Público para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sul do Espírito Santo. Nestes autos,
o Relatório Técnico Contábil nº 349/2015 identificou a transferência
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de recursos do Município de Alfredo Chaves para o Consórcio sem
que, no entanto, tivesse encaminhado o contrato de rateio pertinente. Em seguida, na Instrução Contábil Conclusiva 309/2015
ratificou o indício de irregularidade “ausência de contrato de rateio”,
porém concluiu, de forma mais benéfica, determinando ao Gestor,
conforme segue:
Desta forma, sugerimos determinar ao Prefeito de Alfredo Chaves,
para os próximos exercícios, providências no sentido de providenciar o atendimento à Lei 11.107/2005.
Na ITC 5671/2015, deste mesmo processo, a área Técnica concordou com o afastamento da irregularidade “ausência do contrato de
rateio”, porém, opinou pela irregularidade das contas em função
dos itens II.I - Não apropriação e recolhimento da contribuição previdenciária patronal e II.II. Ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias retidas. O Ministério Publico de Contas, no
parecer PJC06787/2015, também concorda quanto ao afastamento
desse item “ausência do contrato de rateio”. Vale ressaltar o referido processo ainda não foi julgado e, portanto, inexiste acordão
prolatado.
Os precedentes demostrados acima não são usados para relativizar a responsabilidade do gestor quanto a ausência de contrato de
rateio, porém, é importante ressaltar que as legislações aplicadas
ao caso concreto (portaria STN 72/2012 e a IN 28/2013) eram recentes à época em que houve a prestação de contas do consórcio
em análise e, por este motivo, é razoável que esta Corte de Contas determine ao gestor que encaminhe os contratos de rateio,
em observância às legislações que norteiam o tema, nos próximos
exercícios.
Pelos motivos acima expostos, afasto esta irregularidade.
II.2 INOBSERVÂNCIA DO REGISTRO DO VALOR DO CONTRATO DE RATEIO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO ENTE
CONSORCIADO (Item 3.4.2.1 RTC 368/2015)
Quanto ao indício de irregularidade “Inobservância do Registro do
valor do contrato de Rateio na Lei Orçamentaria Anual do Ente Consorciado”, vale transcrever a legislação pertinente:
Portaria STN 72/2012:
DO ORÇAMENTO
Art. 5º O ente da Federação consorciado consignará em sua lei
orçamentária anual ou em créditos adicionais, por meio de programações específicas, dotações suficientes para suportar as despesas
com transferências a consórcio público.
§ 1º A lei orçamentária anual e os créditos adicionais do ente da
Federação consorciado deverão discriminar as transferências a consórcio público, quanto à natureza, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação,
conforme definido na Portaria STN/SOF nº 163, de 4 de maio de
2001.
§ 2º A contratação direta de consórcios públicos, pelo ente consorciado, será identificada por meio de modalidade de aplicação
específica.
Ao analisar a prestação de contas anual, referente ao exercício de
2013, dos municípios de São Roque do Canãa, Mantenópolis e Santa Maria de Jetibá observamos que:
Quanto ao município de São Roque do Canãa, a Prestação de
Contas Anual do Prefeito - (Processo 2557/2014 – Prestação de
Contas Anual – Prefeito - Parecer Prévio TC – 065/2015 – Primeira Câmara - Parecer Prévio pela Aprovação) e a do Ordenador
(PROCESSO 2657/2014 - Prestação de Contas Anual – Ordenador
– Acórdão TC – 1855/2015 – Primeira Câmara - Regular), ambas
foram analisadas pela área técnica desta Corte e não houve questionamento quanto à ausência de registro de valores de contrato de
rateio na Lei Orçamentária Anual do município, bem como questionamentos acerca de valores repassados ao COINTER.
No que tange ao município de Mantenópolis, a prestação de Contas Anual do Prefeito (Processo 2895/2014– Prestação de Contas
Anual – Prefeito - Parecer Prévio TC – 49/2016 – Segunda Câmara
- Parecer Prévio pela Aprovação Com Ressalva) e do Ordenador
(Processo 2896/2014 - Prestação de Contas Anual – Ordenador –
Em análise por esta Corte), ambas foram analisadas pela área técnica e, mais uma vez, não houve questionamento quanto à ausência de registro de valores de contrato de rateio na Lei Orçamentária
Anual do município, bem como questionamentos acerca de valores
repassados ao COINTER.
Quanto ao município de Santa Maria de Jetibá, a prestação de
Contas Anual do Prefeito (Processo 2805/2014– Prestação de
Contas Anual – Prefeito - Parecer Prévio TC – 60/2016 – Segunda
Câmara - Parecer Prévio Pela Aprovação Com Ressalva) e a do Ordenador (Processo 2815/2014 - Prestação de Contas Anual – Ordenador – Acórdão TC 1533/2014 – Segunda Câmara - Regular),
ambas foram analisadas pela área técnica e, novamente, não houve
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questionamento quanto à ausência de registro de valores de contrato de rateio na Lei Orçamentaria Anual do município, bem como
questionamentos acerca de valores repassados ao COINTER.
A Lei Orçamentaria Anual aprovada pelo Legislativo dos Municípios
São Roque do Canaã (LOA Nº 699/2012), Mantenópolis (LOA Nº
1396/2012) e Santa Maria de Jetibá (LOA Nº 1514/2012) foram
encaminhadas para esta Corte de Contas, através dos processos
TC - 526/2013, TC 901/2013 e TC 3552/2013, respectivamente.
Após análise, a área técnica não se manifestou acerca da ausência
do valor do contrato de rateio na Lei Orçamentária dos Municípios;
e da ausência da especificação, quanto à natureza, no mínimo, por
categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade
de aplicação dos valores correspondentes ao contrato de rateio;
bem como deixou de orientar aos municípios acerca da ausência
desses requisitos legais.
Acerca do não cumprimento da portaria STN 72/2012, referente ao
registro de valor a ser repassado ao COINTER na Lei Orçamentária
Anual dos municípios consorciados, a área técnica na RTC 368/2015
(fls.34) do processo em questão se manifestou:
É importante mencionar que, a prova do registro na LOA do ente
consorciado proporciona maior segurança ao Consórcio, uma vez
que reflete o valor contratual e, assim, permite o cumprimento das
obrigações contratuais no que concerne a execução do objeto.
Porém, a área técnica, ao elaborar a ICC 298/2015, no Processo
2908/2014 –(Prestação de Contas do Consórcio Público da Região
Norte do ES - CIM Norte/ES – Relator: Conselheiro Rodrigo Chamoun – Acordão TC – 170/2016 – Primeira Câmara – Regular com
Ressalva) assinalou:
“O propósito das regras estabelecidas na Portaria Interministerial
STN/SOF n° 163/2001 e Portaria STN 72/2012 é garantir que o
consórcio gaste os recursos recebidos exclusivamente com o objeto
que motivou a transferência efetuada pelo município.
Deve-se esclarecer que os recursos repassados pelos consorciados
são lastreados em lei orçamentária, aprovada pela Câmara Municipal de cada ente, contendo toda especificação da despesa pública,
como fonte, função, subfunção, programa/projeto, categoria econômica, etc. Não é legalmente possível a execução de despesa com
recursos públicos em objetos diferentes daquele que foi apreciado
pelo Poder Legislativo.
Entretanto, considerando que a Portaria STN é recente, de
2012, e o exercício em análise é 2013, bem como as dificuldades relatadas pelo defendente, tendo em vista ser a
primeira vez que o TCEES analisa as contas de consórcios,
somos apenas por determinar ao consórcio público que tome
medidas para aperfeiçoar a classificação da despesa nos
moldes do art. 6º da Portaria STN 72/2012. (g.n.)”
Assim como o Ministério Público de Contas em seu parecer PPJC:
6726/2015, na lavra do Procurador Especial de contas, Dr. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, no mesmo processo (TC: 2908/2014)
opinou pela regularidade com ressalva e sugeriu determinações:
O Ministério Público de Contas, por meio da 3ª Procuradoria
Especial de Contas, no exercício de suas atribuições institucionais,
com fundamento no inciso II do art. 55 da Lei Complementar Estadual n.º 621/2012 e no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar Estadual n.º 451/2008, manifesta-se nos autos em epígrafe
alinhando-se aos termos da Instrução Técnica Conclusiva ITC
5561/2015 (fl. 268), que ratificou a Instrução Contábil Conclusiva ICC 298/2015 (fl. 248/264), cuja Conclusão fora enunciada
nos seguintes moldes:
III – CONCLUSÃO
Foi examinada a Prestação de Contas constante do presente processo, pertinente ao CONSORCIO PÚBLICO REGIÃO NORTE, de responsabilidade dos Srs. Gildene Pereira dos Santos (01/01 a 02/09/13)
e Antonio Wilson Fiorot (03/09 a 31/12/13), referente ao exercício
de 2013, formalizada conforme disposições da IN 28/2013.
Tendo em vista o que determina a legislação pertinente, no que
tange ao aspecto técnico-contábil, opina-se pela REGULARIDADE COM RESSALVA das presentes contas.
Sugere-se ainda que sejam expedidas as seguintes determinações:
- Que seja providenciada a adequação do Consórcio Público à Portaria STN 72/12 no que tange à divulgação e acesso público aos
demonstrativos, bem como à classificação da despesa e receita;
- Que seja providenciada a adequação do Consórcio Público à IN
28/2013;
Uma vez que as Prestações de Contas dos Municípios que não tiveram seus valores destinados ao contrato de rateio COINTER registrados na Lei Orçamentária Anual foram aprovadas em sua maioria,
bem como diante do fato que a portaria STN 72/2012 era recente à
época da prestação de contas e, ainda, sendo a primeira vez que o
TCEES analisa as contas deste consórcio, entendo que esta irre-
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gularidade deverá ser afastada.
É imprescindível, no entanto, determinar aos gestores dos entes
consorciados do COINTER que, na próxima prestação de contas,
cumpram a portaria STN 72/2012, em relação ao artigo 5º da portaria STN 72/2012.
II.3 AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NOS ARQUIVOS ENCBAL,
BALEXO E BALEXE (Item 3.4.5.1 RTC 368/2015):
Sobre esta irregularidade, a área técnica assinalou no Relatório
Técnico Contábil 368/2015 (fl.39):
O arquivo ENCALB, peça integrante das prestações de contas de
consórcios públicos, quanto ao conteúdo, não esta em conformidade com as exigências previstas na IN TC 28/2013.
Quanto à inconsistência “Ausência de informações nos arquivos
ENCBAL, BALEXO e BALEXE”, verifica-se que nos processos abaixo
relacionados que tratam da mesma irregularidade, os julgamentos
foram pela a aprovação com ressalva, senão vejamos:
No PROCESSO TC 2571/2014 (Prestação de Contas do Consórcio
Público da Região Polo Sul - Relator: Conselheiro Domingos Augusto
Taufner - Acórdão TC 558/2016 – Segunda Câmara – Regular com
Ressalva) verifica-se que a área técnica, no RTC 341/2015 (fl.52),
constatou o não cumprimento da Legislação vigente quanto a esse
aspecto pelo Consórcio e concluiu pelo afastamento da inconsistência e teceu a seguinte recomendação ao gestor:
Desta feita, propõe-se recomendar que nas próximas prestações de
contas, a elaboração do documento intitulado “ENCBAL”, obedeça à
formatação determinada pela IN 28/13, anexo 9, item 42.
O Ministério Público de Contas em seu parecer PJC: 655/2016 do
mesmo processo, na lavra do Procurador Especial de contas, Dr.
Luiz Henrique Anastácio da Silva, manifesta-se de acordo com a
Instrução Técnica de Conclusiva – ITC nº. 422/2014 – Regularidade com Ressalva.
No mesmo sentido, o PROCESSO TC 2908/2014 (Prestação de
Contas do Consórcio Público da Região Norte ES - Relator: Conselheiro Rodrigo Chamoun – Acórdão TC 170/2016 – Primeira Câmara – Regular com Ressalva) verifica-se que a área técnica, na ICC
298/2015 (fls.257/259), concluiu:
Considerando os argumentos apresentados pelo defendente, e tendo em vista as recentes mudanças introduzidas pela IN 28/2013
na composição das prestações de contas, a qual determinou, entre
outras, a apresentação de Prestação de Contas Anual por parte dos
consórcios públicos, somos por acolher a defesa, determinando,
contudo, que nas próximas prestações de contas, os registros da
despesa se ajustem às normas expedidas por esta Corte de Contas
(IN 28/2013).
E, também, no PROCESSO TC 2751/2014 (Prestação de Contas
do Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana – Relator: Conselheiro Domingos Augusto Taufner - Acórdão TC 565/2016 – Segunda Câmara – Regular com Ressalvas) verifica-se que a área técnica,
na ICC 311/2015, concluiu:
Dessa forma, verifica-se que o demonstrativo “ENCBAL” foi apresentado em desacordo com a IN TC 28/2013, tanto que o defendente apresentou diversos motivos justificadores para a impropriedade
relatada, motivo pelo qual se sugere seja mantido o indicativo de
irregularidade apontado no RTC 264/2015 (item 3.5.5.2).
Apesar de ter mantido o indício de irregularidade, a área técnica
opinou que as contas fossem aprovadas com ressalvas, senão vejamos:
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por oportuno, insta ressaltar que o defendente mencionou as dificuldades técnicas encontradas pelo CIM Pedra Azul para se adequar
às exigências normativas emanadas dos órgãos competentes, como
exemplo a Secretaria do Tesouro Nacional e esta Corte de Contas.
Tal argumentação deve ser levada em consideração, devido, principalmente, ao ano de publicação da Portaria STN 72/2012 e da
Instrução Normativa 28/2013 em relação ao exercício em análise
(2013).
Por isso, apesar de manter quase a totalidade dos indicativos de
irregularidades do RTC 264/2015, em que foram infringidos dispositivos da Portaria STN 72/2012, da Portaria STN/SOF 163/2001, da
IN TC 28/2013, da Lei 11.107/2005 e da Lei 4.320/1964, opina-se
pela ressalva nas contas e por recomendar ao CIM Pedra Azul a
adequação aos normativos, com vistas a evitar possíveis reincidências, em análise de prestações de contas futuras.
O Ministério Público de Contas em seu parecer PJC 6909/2015 do
mesmo processo, na lavra do Procurador Especial de contas, Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, manifesta-se concordando parcialmente com a Instrução Técnica de Conclusiva – ITC nº. 5669/2015
– Regularidade com Ressalva, porém conclui que seja feita determinações e não recomendações ao consórcio Público da região Sudoeste Serrana.
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Após tecidas tais considerações, não se questiona a obrigatoriedade
da conformidade dos arquivos ENCALB (arquivo com a cópia dos
demonstrativos enviados aos entes consorciados com as informações de despesas realizadas com os recursos entregue em virtude
do contrato de rateio nos moldes do BALEXO e BALEXE), BALEXO
(Balancete de Execução Orçamentária) e BALEXE (Balancete de
Execução extra Orçamentária) com a IN TC 28/2013, anexo 9, bem
como com a portaria STN 72/2012.
Porém, é importante assinalar que, no caso concreto, o gestor não
deixou de encaminhar os arquivos, todavia, os arquivos encaminhados possuem inconsistências.
Tais inconsistências foram justificadas por diversos motivos, como
a falha no software contábil, dificuldades do setor contábil quanto
a aplicação da IN TC 28/2013, e as recentes alterações nas normas
contábeis aplicados ao setor público.
Pelo exposto, levando em consideração o posicionamento dessa
Corte de Contas quanto a esta irregularidade nos processos anteriormente citados, afasto tal irregularidade. No entanto, deverá
ser determinado ao gestor que proceda à adequação do Consórcio Público à Instrução Normativa TC 28/2013 e à Portaria STN
72/2012, com fito de evitar possíveis reincidências na análise de
prestações de contas futuras.
II. 4 - AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA DA INFORMAÇÃO
(Item 3.5.1 RTC 368/2015)
É incontestável à obrigação dos consórcios públicos fornecerem
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, dos documentos relacionados no artigo 15 da portaria STN
72/2012.
Insta registrar que a portaria STN 72/2012 é recente em relação ao
exercício das contas em análise que se refere ao ano de 2013. Ademais, somente em 2014 o TCEES analisou as contas dos consórcios
pela primeira vez.
Quanto tal irregularidade, relaciono alguns julgados proferidos por
esta Corte de Contas em casos semelhantes e concluem o julgamento como regular com ressalva, conforme os processos relacionados abaixo:
No PROCESSO TC 2571/2014 (Prestação de Contas do Consórcio
Público da Região Polo Sul - Relator: Conselheiro Domingos Augusto
Taufner - Acordão TC 558/2016 – Segunda Câmara – Regular com
Ressalva) verifica-se que a área técnica, na ITC 422/2016 (fls.52),
opinou pela manutenção do indicativo de irregularidade quanto a
ausência de transparência da informação, porém, propôs a aprovação de contas com ressalva, alegando o que segue:
De toda sorte, não se descarta as dificuldades enfrentadas pelos
consórcios, principalmente ao se considerar que a Portaria STN
72/2012 é recente em relação ao exercício em análise (2013).
Dessa forma, entende-se que as argumentações apresentadas devem ser levadas em consideração, devido, principalmente, ao ano
de publicação da Portaria STN 72/2012 e da Instrução Normativa
28/2013 em relação ao exercício em análise (2013).
Em suas considerações finais, nesse mesmo processo, a área técnica informou que apesar do opinamento pela manutenção de
quase todas as irregularidades, propôs o julgamento regular
com ressalva das contas e determinou ao consórcio a adequação dos normativos, senão vejamos:
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por oportuno, insta ressaltar que o defendente mencionou as dificuldades técnicas encontradas pelo CIM Polo Sul/ES para se adequar às exigências normativas emanadas dos órgãos competentes,
como exemplo a Secretaria do Tesouro Nacional e esta Corte de
Contas.
No que tange aos aspectos contábeis aplicados aos consórcios públicos, enfatiza-se a argumentação do defendente no sentido de
que tais consórcios carecem de apoio técnico desta Corte de Contas
no tocante à “correta interpretação do que diz as normas aplicáveis
aos consórcios públicos” e à “divulgação de tais interpretações por
meio de cursos e cartilhas”.
Nesse quesito, ressalta-se a existência de cursos específicos sobre
consórcios públicos, já disponibilizados pela Escola de Contas na
modalidade de ensino à distância, a exemplo do curso “Regularidade Fiscal e Contábil na Contratação dos Consórcios Públicos – Teoria
e Prática”.
Dessa forma, entende-se que as argumentações apresentadas devem ser levadas em consideração, devido, principalmente, ao ano
de publicação da Portaria STN 72/2012 e da Instrução Normativa
28/2013 em relação ao exercício em análise (2013).
Por isso, apesar de manter quase a totalidade dos indicativos de
irregularidade do RTC 341/2015, em que foram infringidos dispositivos da Portaria STN 72/2012, da Portaria STN/SOF 163/2001 e da
Lei 4.320/1964, opina-se pela ressalva nas contas e por determi-
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nar ao CIM Polo Sul/ES a adequação aos normativos, com vistas a
evitar possíveis reincidências, em análise de prestações de contas
futuras.
No mesmo sentido, o PROCESSO TC 2908/2014 (Prestação de
Contas do Consórcio Público da Região Norte ES – Relator: Conselheiro Rodrigo Chamoun – Acórdão TC 170/2016 – Primeira Câmara – Regular com Ressalva) verifica-se que a área técnica, na ICC
298/2015, concluiu do seguinte modo:
Em análise à alegação apresentada (fls. 86-245) constata-se que
não houve completo atendimento ao estabelecido pela Portaria STN
72/12.
Entretanto, considerando que a Portaria STN é de 2012, e o exercício em análise é 2013, somos por determinar ao consórcio público,
no que tange à divulgação de acesso ao publico dos documentos e
demonstrativos, que tome medidas para dar completo atendimento
às exigências da Portaria STN 72/12.
Ademais, no PROCESSO TC 2751/2014 (Prestação de Contas do
Consórcio Publico da Região Sudoeste Serrana – Relator: Conselheiro Domingos Augusto Taufner - Acórdão TC 565/2016 – Segunda Câmara – Regular Com Ressalvas – verifica-se que a área
técnica, na ICC 311/2015, concluiu do seguinte modo:
Apesar de o defendente apresentar diversos motivos para o fato de
não ter atendido o preceito da transparência, consubstanciado na
Portaria Conjunta STN/SOF 72/2012 e na Lei de Responsabilidade
Fiscal, entende-se que eles não foram suficientes para afastar o
indicativo de irregularidade apontado no RTC 264/2015 (item 3.6).
E, em suas considerações finais, aduziu:
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por oportuno, insta ressaltar que o defendente mencionou as dificuldades técnicas encontradas pelo CIM Pedra Azul para se adequar
às exigências normativas emanadas dos órgãos competentes, como
exemplo a Secretaria do Tesouro Nacional e esta Corte de Contas.
Tal argumentação deve ser levada em consideração, devido, principalmente, ao ano de publicação da Portaria STN 72/2012 e da
Instrução Normativa 28/2013 em relação ao exercício em análise
(2013).
Por isso, apesar de manter quase a totalidade dos indicativos de
irregularidades do RTC 264/2015, em que foram infringidos dispositivos da Portaria STN 72/2012, da Portaria STN/SOF 163/2001, da
IN TC 28/2013, da Lei 11.107/2005 e da Lei 4.320/1964, opina-se
pela ressalva nas contas e por recomendar ao CIM Pedra Azul a
adequação aos normativos, com vistas a evitar possíveis reincidências, em análise de prestações de contas futuras.
No PROCESSO TC 11614/2014 –(Prestação de Contas do Consórcio Público Vale do Itauninhas - Relator: Conselheiro Domingos Augusto Taufner - Acórdão TC 448/2014 – Segunda Câmara
– Regular com Ressalvas) verifica-se que a área técnica, na ICC
17/2016, concluiu:
[...]
Assim, entende-se que, com base nas consultas até então procedidas e nos documentos acostados aos autos, não restaram atendidos todos os preceitos do art. 15 da Portaria STN 72/2012, motivo
pelo qual se sugere seja mantido o indicativo de irregularidade
apontado no RTC 351/2015 (item 3.5.1).
Ao final, o corpo técnico propôs que fosse expedida a seguinte determinação:
CONCLUSÃO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa ao Consórcio
Público Vale do Itauninhas - CIM Itauninhas /ES, exercício de 2013,
formalizada de acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações
posteriores.
Considerando a manutenção dos indicativos de irregularidade (itens
2.1, 2.2 desta ICC), opina-se no sentido de julgar REGULARES
COM RESSALVA as contas do exercício de 2013, sob a responsabilidade do Senhor Antônio Carlos Machado, conforme dispõem o
inciso II, art. 84, da Lei Complementar 621/2012 e o art. 162, do
Regimento Interno.
Em decorrência, opina-se no sentido de dar QUITAÇÃO ao responsável, de acordo com o art. 86, da Lei Complementar 621/2012 e
com o §2º, art. 162, do Regimento Interno.
Por fim, sugere-se DETERMINAR à administração atual do CIM
Itauninhas:
- seja providenciada a adequação do Consórcio Público à Lei
11.107/2005, à Portaria STN 72/2012 e aos demais normativos
atinentes ao tema, com vistas a evitar possíveis reincidências, em
análise de prestações de contas futuras.
PROCESSO TC 3326/2014 – (Prestação de Contas do Consórcio
Público da Região Noroeste – CIM NOROESTE – Relator: Conselheiro Marco Antônio da Silva - Acórdão TC 469/2016 – Primeira
Câmara – Regular com Ressalvas) verifica-se que a área técnica,
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na ITC 633/2016, aduziu:
[...]
Por fim, a página não atende ao dispositivo citado, havendo a necessidade de cumprir as determinações da Portaria, pois não foi
disponibilizado as informações do exercício de 2013, em desconformidade com o 16 da Portaria STN 72/12 c/c Lei Complementar
101/2000.
Diante do exposto, levando em consideração que as informações
que deveriam ser amplamente divulgadas, opina-se pela manutenção desta inconsistência, apontada no item 3.5.1 do RTC
505/2015, ressaltando que seja sugerido a inclusão das informações na internet estabelecidas pelos artigos 15 e 16 da Portaria STN
72/2012.
E finalizou propondo expedição da seguinte determinação:
CONCLUSÃO
Após analisar as justificativas acostadas ao feito, e com vistas a instruir a elaboração da instrução técnica conclusiva, que caracteriza
a fase final e instrutória da prestação anual de contas do CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM
NOROESTE, de responsabilidade do Sr. José Geraldo Guidone, ordenador de despesa, exercício de 2013, formalizada conforme disposições da IN 28/2013, chegou-se à conclusão da manutenção
desta inconsistência, item 3.5.1 do Relatório Técnico Contábil 505/2015, muito embora tenha o sítio oficial do consórcio na
internet, mas em desconformidade com artigos 15 e 16 da Portaria
STN 72/12 e Lei Complementar 101/2000.
Em face do exposto, opina-se no sentido de que as contas de responsabilidades do Sr. José Geraldo Guidone, Presidente, no exercício de função como ordenador de despesas do CIM NOROESTE,
no exercício de 2013, sejam julgadas REGULAR COM RESSALVA,
conforme dispõe o art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012
c/c art.163 do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013.
E, por oportuno, considerando a irregularidade mantida nessa Instrução Técnica Conclusiva (ITC), sugere-se,
- Com fundamento no art.162, §2º do RITCEES, DETERMINAR ao
gestor atual do CIM NOROESTE, ou a quem lhe tenha sucedido na
gestão:
A adoção de medidas visando à inclusão das informações estabelecidas pelos artigos 15 e 16 da Portaria STN 72/2012, no sítio oficial
do Consórcio – CIM NOROESTE, dando ciência nas próximas prestações de contas de sua realização.
Os precedentes acima transcritos demonstram como esta Corte de
Contas vem decidindo, no exercício de 2013, sobre a irregularidade
“Ausência de Transparência da Informação”.
Tais precedentes não tem o condão de reduzir a responsabilidade
do gestor no tocante ao tema em análise, mas ressaltam que as
legislações aplicadas ao caso concreto (como, por exemplo, a Portaria STN 72/2012) eram recentes à época de prestação de contas
dos consórcios desse exercício em questão, razão pela qual entendo que esta irregularidade deve ser afastada, todavia, determinar ao gestor para que adote medidas visando à inclusão das
informações estabelecidas pelos artigos 15 e 16 da Portaria STN
72/2012, no sítio oficial do Consórcio – COINTER dando ciência nas
próximas prestações de contas de sua realização.
III – DISPOSITIVO
Face ao exposto, divergindo da Área Técnica e do Ministério Público
de Contas, considerando as justificativas apresentadas e suas respectivas análises, VOTO no sentido de que este Egrégio Tribunal
de Contas:
Julgue REGULARES COM RESSALVA as contas do Consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos Hortigranjeiros - COINTER, referente ao exercício 2013, sob a responsabilidade do Sr. LEONARDO DEPTULSKI,
na forma do inciso II, do art. 84, e art. 86 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação ao responsável.
Voto, ainda por DETERMINAR ao gestor que:
b.1) Em atenção à Lei Federal Lei 11.107/2005, formalize os contratos de rateio com os municípios que venham a destinar recursos
para a manutenção do Consórcio;
b.2) os municípios consorciados que apresentarem contratos de
rateio incluam, nas respectivas leis orçamentárias, o registro da
despesa orçamentária correspondente ao Consórcio;
b.3) que envie a documentação exigida por este Tribunal de Contas
de acordo a Instrução Normativa vigente à época;
b.4) promova a divulgação dos documentos e informações constantes nos artigos 15 e 16 da Portaria STN 72/2012 conforme disposto
em tais artigos.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 8 de maio de 2017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2995/2014,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de março
de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nade Borges:
1. Julgar regulares com ressalva as contas do Consórcio Público
Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos Hortigranjeiros - COINTER, referente ao exercício
2013, sob a responsabilidade do Sr. Leonardo Deptulski, na forma
do inciso II, do art. 84, e art. 86 da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação ao responsável;
2. Determinar ao gestor que:
2.1 Em atenção à Lei Federal Lei 11.107/2005, formalizar os contratos de rateio com os municípios que venham a destinar recursos
para a manutenção do Consórcio;
2.2 Os municípios consorciados que apresentarem contratos de rateio incluam, nas respectivas leis orçamentárias, o registro da despesa orçamentária correspondente ao Consórcio;
2.3 Que envie a documentação exigida por este Tribunal de Contas
de acordo a Instrução Normativa vigente à época;
2.4 Promover a divulgação dos documentos e informações constantes nos artigos 15 e 16 da Portaria STN 72/2012 conforme disposto
em tais artigos;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária para julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e o conselheiro em substituição Marco Antonio da
Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Luis
Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 7 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em Substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-192/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC3216/2012 (APENSOS: TC-3954/2013 E TC6760/2010)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - JOÃO PASSOS
ADVOGADOS - ALEXANDRE ZAMPROGNO (OAB/ES 7.364), ANDRÉ
CASOTTI LOUZADA (OAB/ES 12.470) E FABIANA BRINGER MAYER
BONOMO (OAB/ES 15.517)
EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO
ACÓRDÃO TC 082/2012 – NEGAR PROVIMENTO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Senhor João Passos, Presidente da Câmara Municipal
de Montanha, em face do Acórdão TC nº 082/2012, constante do
Processo TC nº 6760/2010 (fls. 567-579), que julgou irregular as
contas, aplicando-lhe multa pecuniária no valor de 2.000 VRTE’s,
bem como condenou o recorrente em ressarcimento ao erário na
monta de R$ 20.671,674 VRTE’s.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da Secretaria de
Controle Externo de Recursos – SecexRecursos, nos termos da Instrução Técnica de Recurso – ITR nº 66/2016-7, de fls. 210-217, sugeriu o conhecimento do recurso, e no mérito, pelo não provimento.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador,
Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, nos termos do Parecer nº
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2298/2016-6, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29
do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Da análise do feito, verifico que os pressupostos de admissibilidade
recursal já foram devidamente analisados em momento anterior,
situação na qual foi proferida a Decisão TC-1433/2013, conhecendo
do presente recurso de reconsideração.
2. DO MÉRITO:
O presente recurso de reconsideração visa tornar insubsistente o
Acórdão TC nº 082/2012, constante do Processo TC nº 6760/2010,
que, nos termos do voto do Eminente Relator daqueles autos, o
Conselheiro Substituto João Luiz Cotta Lovatti, assim decidiu, verbis:
[...]
Ante o exposto, se pode concluir que a ordem positiva do Estado
Brasileiro (...) “rejeita o poder que oculta e não tolera o poder que
se oculta - consagrou a publicidade dos atos e das atividades estatais como valor constitucionalmente assegurado” (...) e assim sendo, adoto como meus os fundamentos da área técnica e do
douto Ministério Público de Contas, divergindo na conclusão
em relação a sugestão da inabilitação prevista no art. 99 da
Lei Complementar nº 32/93 por entender desproporcional
ao dano , e VOTO por:
a) Conhecer da Denúncia, para no mérito, considerá-la PROCEDENTE.
b) Embasado no art. 46 c/c parágrafo único do art. 53 da LC
32/1993 e na forma do art. 112 da Resolução TC 182/02 que os
presentes autos sejam convertidos em Tomada de Contas
Especial.
c) Com fundamento nas disposições do artigo 59, inciso III, alínea
“b”, do art. 62 caput e do art. 96, inciso III, todos da Lei Complementar nº 32/93 c/c art. 166, inciso I da Resolução TC nº 182/2002,
julgar IRREGULARES as presentes contas, aplicando-se multa no valor de 2.000 VRTE’s ao responsável, Sr. João Passos,
condenando-o cumulativamente ao débito correspondente a
20.671,674 VRTE’s pelas seguintes irregularidades:
- Utilização de bem público – veículo oficial – em evento particular
dissociado de representatividade institucional do Poder Legislativo, infrigência aos Princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal e aos
artigos 32 e 45, § 2º da Constituição Estadual, e aos princípios do
interesse público e da probidade administrativa;
- Ausência de comprovação de finalidade e interesse público na
realização de despesas com combustíveis, infrigindo artigos 32 e
45, § 2º da Constituição Estadual, e ao artigo 63, parágrafos 1º e
2º da Lei 4320/64;
d) Encaminhar cópia dos presentes autos ao Ministério Público Estadual e à Câmara Municipal de Montanha para ciência e adoção de
medidas que entenderem necessárias. – (g. e n.).
Assim sendo, verifico que o cerne do recurso envolve a discussão
entorno da irregularidade quanto à utilização de veículo oficial em evento particular dissociado de representatividade
institucional do Poder Legislativo, bem como da ausência de
comprovação de interesse público na realização de despesas com
combustíveis, situação que resultou no julgamento pela irregularidade das contas do responsável, com aplicação de multa pecuniária, bem como na condenação em ressarcimento ao erário.
O recorrente na exordial argumenta que a Câmara Municipal de
Montanha dispõe de apenas um único veículo para cumprimento
das atividades de representação, motivo este que ensejou a necessidade de realização de procedimento licitatório (Convite nº
02/2010) para aquisição de gasolina.
Alega, ainda, que não houve qualquer questionamento acerca do
procedimento licitatório realizado, tendo sido cumprido todas as
formalidades legais, sendo respeitado o interesse público e a finalidade do ato administrativo.
Nesse sentido, defende o recorrente que pelos argumentos apresentados não há que se falar em irregularidade, motivo pela qual
requer a reconsideração do julgado.
Por fim, argumenta que o mesmo procedimento que se questiona
nos presentes autos foi adotado no exercício de 2009, ano em que
teve as suas contas aprovadas, destacando que houve uma redução
com as despesas para aquisição de combustível, no exercício de
2010, em comparação ao exercício de 2009, razão pela qual não há
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que se aplicar solução jurídica diversa que não seja o julgamento
pela regularidade das contas do exercício de 2010.
A área técnica, analisando as razões recursais apresentadas, considerou que o recorrente não trouxe elementos substanciais para
discussão do mérito recursal, situação que resultou no aproveitamento da defesa apresentada às fls. 504-509, dos autos do Processo TC-6760/2010.
Nesse sentido, considerando que os veículos oficiais possuem a
natureza de bem público de uso especial, o corpo instrutivo argumenta que tais bens são afetados à finalidade pública e a sua utilização deve ser adstrita à realização de atividades afetas ao
interesse público, nos termos em que já decididos pelo Superior
Tribunal de Justiça – STJ, verbis:
[...]
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR E AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 9º,
CAPUT E INCISO XII, E 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/1992.
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. VEÍCULO OFICIAL. UTILIZAÇÃO EM PASSEIOS COM A FAMÍLIA
E EM TRANSPORTE DE RAÇÃO PARA CAVALO DE PROPRIEDADE DO AGENTE POLÍTICO. REGULAMENTAÇÃO INTERNA DA
CÂMARA. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA.
(...)
2. A eventual ausência de disciplina específica no âmbito da Câmara
de Vereadores no tocante ao uso dos bens públicos não garante
ilimitados direitos aos agentes políticos respectivos. Ao contrário,
no direito público brasileiro, os agentes públicos e políticos podem
fazer somente o que a lei - em sentido amplo (leis federais, estaduais e municipais, Constituição Federal, etc.) - permite, não aquilo
que a lei eventualmente não proíba de modo expresso. Assim, a
possível falta de regulamentação implica adotar as restrições próprias e gerais no uso dos bens públicos, os quais
se destinam, exclusivamente, a viabilizar atividades públicas de interesse da sociedade. No caso, o veículo recebido
destina-se a auxiliá-lo na representação oficial da Casa por
ele presidida, comparecendo a eventos oficiais, reuniões
de interesse público, localidades atingidas por calamidades
públicas e que precisam de ajuda da municipalidade, etc..
Flagrantemente, não estão incluídos passeios com a família
fora do expediente, em fins de semana e feriados, e transporte de ração para cavalo de propriedade do parlamentar.
Nesses últimos exemplos há um induvidoso desvio de poder,
considerando que o bem de propriedade pública foi utilizado com finalidade estranha ao interesse público, distante do
exercício da atividade parlamentar. REsp 1080221/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013,
DJe 16/05/2013.
Salienta a área técnica que não consta do recurso de reconsideração apresentado quaisquer elementos probatórios e/ou justificativas capazes de sanar a irregularidade apontada pela equipe de
auditoria, razão pela qual devem ser mantidas as irregularidades,
sugerindo o não provimento do recurso.
Compulsando os autos, verifico que há amplo conteúdo probatório no sentido de comprovar a ocorrência das irregularidades, a
exemplo das fotografias constantes às fls. 6-15, em que se
comprova a utilização do veículo oficial em finalidade estranha ao interesse público (diversão particular), bem como a
ausência de justificativa e motivação de interesse público nos processos de adiantamentos e pagamentos de combustível para os
deslocamentos e viagens realizadas.
Nesse sentido, vale destacar que a área técnica constatou que das
viagens realizadas para o Município de Vitória no exercício de 2010,
todas as justificativas apresentadas são idênticas, sem que existam
documentos comprobatórios do interesse público relativo à despesa
afeta a tais viagens, por conseguinte, não houve motivação suficiente a justificar tais gastos.
Outrossim, considerando os argumentos trazidos pelo recorrente,
em cotejo com os documentos e elementos constantes dos autos,
verifico que estes não se mostram suficientes a elidir as irregularidades indicadas, até porque ao se considerar a distância entre os
Municípios de Montanha e Vitória (329 km) e a média de consumo
de gasolina, conforme planilha constante dos autos, fl. 74 do Processo TC nº 6760/2010, com o gasto de combustível em referência,
este veículo, durante o exercício de 2010 poderia ter rodado durante todos os dias do ano, perfazendo uma rodagem média de 600 km
diários, sem a realização de qualquer manutenção.
Por fim, no que diz respeito à irregularidade referente ao pagamento das despesas, baseada na ausência de documentos comprobatórios de despesas, bem como na ausência de comprovação
de sua efetiva liquidação, verifico que consta dos presentes autos a
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numeração de vários recibos sequenciais, o que se faz deduzir que
o posto Servicentro utiliza blocos de recibos específicos para a Câmara Municipal de Montanha, não tendo sido trazidos argumentos
suficientes a elidir a irregularidade em questão, conforme pronunciamento técnico acostado aos autos.
Assim, tendo em vista todo o conjunto fático probatório constante dos autos e devidamente analisado pela área técnica, concluise que não há qualquer justificativa apresentada pelo recorrente
que afaste quaisquer das imputações que lhe foram feitas, motivo
pelo qual acompanho o opinamento da área técnica quanto ao não
provimento do presente recurso de reconsideração, mantendo-se
incólume o Acórdão TC nº 082/2012, constante do Processo TC nº
6760/2010.
Por todo o exposto, acompanhando o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido
de que o Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas NEGUE PROVIMENTO ao presente Recurso de Reconsideração interposto
pelo Sr. João Passos, gestor da Câmara Municipal de Montanha,
exercício de 2010, mantendo-se in totum os termos do v. Acórdão
TC nº 082/2012, então atacado.
VOTO, por fim, no sentido de que, cumpridas as formalidades devidas, em não havendo expediente recursal, sejam encaminhados
os autos ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento da decisão, em razão da manutenção dos termos v. Acórdão
TC nº 082/2012, então atacado.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3216/2012,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de março
de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Negar provimento ao presente Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor João Passos, gestor da Câmara Municipal de
Montanha, no exercício de 2010, mantendo-se in totum os termos
do v. Acórdão TC 082/2012, então atacado;
2. Encaminhar os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para acompanhamento da decisão, em razão da manutenção dos
termos Acórdão TC 082/2012, então atacado;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, relator, os senhores conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida Pimentel,
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges. Presente, ainda, o senhor procurador
especial de contas Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 7 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
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:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-194/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4363/2015 (APENSO: TC-4294/2015)
JURISDICIONADOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA E PREFEITURA
MUNICIPAL DE VIANA
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - DENÚNCIA
RESPONSÁVEIS - ADILSON BANDEIRA DIAS, ALESSANDRA LYRIO
SALLES, CLEONICE OLIVEIRA DOS SANTOS, GERUZA BATISTA ALVES SANDERHUS, GILSON DANIEL BATISTA, JAQUELINE PEREIRA GARCIA, MARIA CRISTINA DAMAS DA SILVA E MARIA NEARES
CARVALHO DE SOUZA
ADVOGADO - ADILSON BANDEIRA DIAS (OAB/ES 5.759)
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EMENTA: DENÚNCIA – CONHECER – PROCEDÊNCIA PARCIAL:
BURLA AO INSTITUTO DO CONCURSO PÚBLICO – MULTA –
RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de DENÚNCIA formulada em face da
Prefeitura Municipal de Viana e do Instituto de Previdência de Viana
– IPREVI, informando a ocorrência de possíveis indícios de irregularidades em atos administrativos.
A área técnica elaborou a competente Instrução Técnica Inicial –
ITI nº 2274/2015 sugerindo a citação dos responsáveis para apresentação de justificativas diante do indício de irregularidades.
Após a apresentação das justificativas pelos responsáveis, a área
técnica, através do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, elaborou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
01026/2016-4, por meio da qual sugeriu a procedência da presente denúncia, com manutenção das irregularidades constantes
dos itens 3.1.1 (burla ao instituto do Concurso Público) e 3.1.2
(indicativos de simulação de atos administrativos com o fito de restringir o caráter competitivo de procedimentos licitatórios), bem
como a aplicação de multa aos responsáveis.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr.
Luciano Vieira, nos termos do Parecer nº 04158/2016-2, acompanhou parcialmente o posicionamento da área técnica e opinou
também pela procedência da denúncia, com a aplicação de
multa aos responsáveis e a expedição de determinação para
que seja instaurada tomada de contas especial em razão de
eventual dano ao erário municipal em face da irregularidade
descrita no item 2.1 da ITC 01026/2016-4.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29
do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise do feito, verifico que a área técnica pugnou pela PROCEDÊNCIA da presente denúncia com a aplicação de multa pecuniária aos responsáveis, sendo acompanhada, em parte, pelo douto
representante do Parquet de Contas.
Desse modo, transcreve-se a manifestação da área técnica, através
da ITC nº 01026/2016, verbis:
[...]
3. CONCLUSÃO /PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Por todo o exposto e com base no artigo 95, II6 da Lei Complementar Estadual 621/2012, conclui-se opinando pela procedência da Denúncia, em razão da constatação das seguintes
irregularidades:
3.1.1. Burla ao instituto do Concurso Público
Base legal: inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal
de 1988.
Responsáveis: Jaqueline Pereira Garcia e Adilson Bandeira
Dias.
3.1.2. Indicativos de simulação de atos administrativos com
o fito de restringir o caráter competitivo de procedimentos
licitatórios.
Base legal: art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93.
Responsáveis: Jaqueline Pereira Garcia, Adilson Bandeira
Dias, Maria Cristina Damas da Silva Kiffer, Cleonice Oliveira
dos Santos, Alessandra Lyrio Salles, Geruza Batista A. Sanderhus e Maria Neares Carvalho de Souza Sanderhus.
3.2. Posto isso, e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV,
da Res. TC 261/20137, conclui-se opinando por:
3.2.1. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos
responsáveis Adilson Bandeira Dias – Ex-servidor da PMV e
do IPREVI – e Jaqueline Pereira Garcia – Ex-Diretora Presidente do IPREVI –, em razão das irregularidades acima
citadas nesta ITC, itens 2.2 e 2.3, opinando pela aplicação
de multa aos mesmos com amparo no artigo 135, II da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
3.2.2. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos
responsáveis Maria Cristina Damas da Silva Kiffer – Ex-Presidente da CPL do IPREVI –, Cleonice Oliveira dos Santos
– Ex-Membro da CPL do IPREVI –, Alessandra Lyrio Salles
– Ex-Presidente da CPL do IPREVI –, Geruza Batista A. Sanderhus – Ex-Membro da CPL do IPREVI – e Maria Neares Carvalho de Souza Sanderhus – Ex-Membro da CPL do IPREVI –,
em razão da irregularidade acima citada nesta ITC, item 2.3,
opinando pela aplicação de multa aos mesmos com amparo
no artigo 135, II da Lei Complementar Estadual 621/2012.
3.2.3. Acolher as razões de justificativas apresentadas pelo
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responsável Gilson Daniel Batista – Prefeito Municipal à época.
3.3. Ressalte-se que foi requerido pelos Srs. Gilson Daniel
Batista, Jaqueline Pereira Garcia, Maria Cristina Damas da
Silva, Cleonice Oliveira dos Santos, Alessandra Lyrio Salles,
Geruza Batista A. Sanderhus e Maria Neares Carvalho de
Souza Sanderhus a realização de sustentação oral na forma
prevista no artigo 327 da Resolução nº 261/2013 do TC/
ES. – (g. n.).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas acompanhou parcialmente a área técnica, divergindo apenas quanto à
expedição de determinação para que seja instaurada a tomada de
contas especial quanto à irregularidade descrita no item 2.1 da ITC
01026/2016-4, em razão de eventual dano causado ao erário municipal.
Da análise dos autos, verifico que a área técnica enfrentou o mérito
das irregularidades atribuídas aos gestores na presente denúncia,
sendo que o douto representante do Parquet de Contas acompanhou em parte a área técnica em suas razões, motivo pelo qual
passo a análise das irregularidades:
1. SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA RECEBENDO REMUNERAÇÃO ACIMA DO TETO MUNICIPAL.
A área técnica, por meio da Instrução Técnica Inicial – ITI nº
02274/2015-8, apontou que o ex-servidor público Adilson Bandeira Dias recebeu, nos exercícios de 2013 e 2014, valores superiores ao teto constitucional do Município, nos termos em que
estatuídos no artigo 37, XI, da Constituição da República de 1988.
Aduziu que nos termos da Lei Municipal nº 2.098/2008, o subsídio
do Prefeito Municipal foi estabelecido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não podendo haver qualquer pagamento a servidores públicos
superiores a tais valores.
Os responsáveis argumentaram que o referido ex-servidor era Procurador Municipal e que o seu teto remuneratório é o subsídio pago
ao Desembargador Estadual e não o subsídio pago ao Prefeito Municipal.
A área técnica concordou com os argumentos apresentados e citou
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e da própria
Corte de Contas, demonstrando que o tema já se encontra pacificado, motivo pelo qual sugeriu o afastamento da irregularidade.
Contudo, o Ministério Público de Contas apontou que o subsídio
dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo, no exercício de 2013 e 2014 era de, respectivamente, R$
24.117,62 e R$ 26.589,68, o que caracteriza recebimento acima do
teto remuneratório constitucional pelo ex-servidor Adilson Bandeira Dias, especificamente nos meses de setembro e dezembro
do ano de 2013 e nos meses de junho e setembro do ano de 2014,
conforme fichas financeiras de fls. 85-88.
Por fim, opina o Parquet de Contas pela expedição de determinação
para que sejam adotadas as medidas administrativas necessárias
para recomposição do erário municipal em face da caracterização
de eventual dano causado, sendo instaurada a tomada de contas
especial, nos termos do art. 152 e parágrafos do RITCEES.
Em que pese a posição firmada pelo Ministério Público Especial de
Contas, é possível verificar do exame das fichas financeiras
constantes das fls. 85-88 dos autos, que nos meses de setembro e dezembro de 2013, bem como nos meses de junho
e setembro de 2014, a remuneração do ex-servidor sofreu
acréscimos advindos de verbas indenizatórias, do recebimento do 13º salário e do 1/3 de férias, razão pela qual não
há que se falar em violação ao disposto no art. 37, XI, da Carta
Magna, motivo pelo qual acompanho o posicionamento técnico
e afasto a presente irregularidade em face dos responsáveis,
Srs. Adilson Bandeira Dias e Gilson Daniel Batista.
2. BURLA AO INSTITUTO DO CONCURSO PÚBLICO.
A área técnica verificou que desde 2009 o Instituto de Previdência
de Viana – IPREVI vem se utilizando da contratação de pessoas físicas para a prestação de serviços jurídicos para a entidade, sendo
que tais contratações visavam a execução de atividades jurídicas,
atividades que deveriam ser desempenhadas por servidores efetivos (Procuradores Municipais Autárquicos) tendo em vista o seu
caráter permanente, típico e contínuo do serviço prestado.
Os responsáveis apresentaram suas justificativas, porém, nada alegaram quanto à contratação indevida de pessoal para prestação de
serviço típico a ser executado por Procuradores Autárquicos com
ingresso mediante a realização de concurso público.
O corpo instrutivo ressaltou a obrigatoriedade na realização do concurso público, destacando que o artigo 132, da Constituição
Federal é firme ao determinar a realização de concurso público de provas e títulos para o cargo de procurador, destacando, ainda, que compete ao procurador a representação
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judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.
Compulsando os autos não há qualquer justificação e comprovação
da singularidade dos serviços contratados por parte dos responsáveis, configurando-se a contratação em verdadeira burla ao princípio constitucional do concurso público, nos termos em que preceituado pelos artigos 37, II c/c art. 132, ambos da Constituição.
Sendo assim, os atos de contratação restam irregulares na medida
em que os serviços contratados devem ser executados por servidores efetivos, com ingresso mediante a realização de concurso
público, nos termos em que já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça – STJ, verbis:
[...]
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, MAS NÃO
SINGULARES. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. LICITAÇÃO. DISPENSA.
1. Os serviços descritos no art. 13 da Lei n. 8.666/93, para que
sejam contratados sem licitação, devem ter natureza singular e ser
prestados por profissional notoriamente especializado, cuja escolha
está adstrita à discricionariedade administrativa.
2. Estando comprovado que os serviços jurídicos de que necessita o ente público são importantes, mas não apresentam
singularidade, porque afetos à ramo do direito bastante disseminado entre os profissionais da área, e não demonstrada a notoriedade dos advogados – em relação aos diversos
outros, também notórios, e com a mesma especialidade –
que compõem o escritório de advocacia contratado, decorre
ilegal contratação que tenha prescindido da respectiva licitação.
3. Recurso especial não-provido. REsp 436.869/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 477. – (g. n.).
[...]
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIÇO DE ADVOCACIA. CONTRATAÇÃO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO À LEI DE LICITAÇÕES (LEI 8.666/93,
ARTS. 3º, 13 E 25) E À LEI DE IMPROBIDADE (LEI 8.429/92, ART.
11). EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL EM PATAMAR
MÍNIMO.
1. A contratação dos serviços descritos no art. 13 da Lei 8.666/93
sem licitação pressupõe que sejam de natureza singular, com profissionais de notória especialização.
2. A contratação de escritório de advocacia quando ausente
a singularidade do objeto contatado e a notória especialização do prestador configura patente ilegalidade, enquadrandose no conceito de improbidade administrativa, nos termos do art.
11, caput, e inciso I, que independe de dano ao erário ou de dolo
ou culpa do agente.
3. A multa civil, que não ostenta feição indenizatória, é perfeitamente compatível com os atos de improbidade tipificados no art. 11
da Lei 8.429/92 (lesão aos princípios administrativos), independentemente de dano ao erário, dolo ou culpa do agente.
4. Patente a ilegalidade da contratação, impõe-se a nulidade
do contrato celebrado, e, em razão da ausência de dano ao erário com a efetiva prestação dos serviços de advocacia contratados,
deve ser aplicada apenas a multa civil, reduzida a patamar mínimo
(10% do valor do contrato, atualizado desde a assinatura).
5. Recurso especial provido em parte. REsp 488.842/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2008, DJe
05/12/2008. – (g. n.).
Desse modo, conclui-se que a execução de serviço típico, permanente e comum quanto à assessoria jurídica e extrajudicial da entidade autárquica, compete ao próprio corpo de servidores efetivos,
com ingresso mediante concurso público, configurando-se ilegal
qualquer execução de serviço dessa natureza por meio de contratação, mesmo que mediante licitação, vez que o permissivo legal
para contratação de assessoria jurídica exige a clara comprovação
da singularidade do objeto contratado, bem como da notória especialização do prestador do serviço.
Assim sendo, corroborando com o entendimento técnico, mantenho a presente irregularidade em face dos responsáveis, Sr.
Adilson Bandeira Dias e Sra. Jaqueline Pereira Garcia, com aplicação de multa pecuniária, deixando, porém, de expedir determinação para realização do concurso público, tendo em vista que a
entidade já está promovendo o certame, tendo sido publicado edital
no ano de 2016.
3. INDICATIVOS DE SIMULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATI-
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VOS COM O FITO DE RESTRINGIR O CARÁTER COMPETITIVO
DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
A área técnica constatou indicativos de simulação de atos administrativos visando o direcionamento dos procedimentos licitatórios,
bem como a existência de alguns vícios nos procedimentos licitatórios, ao exemplo da falta de publicação do edital no Diário Oficial
do Município, falta de cotação de preços dos serviços pretendidos,
ausência de carga horária dos cargos a serem contratados, convites
enviados a servidores públicos que já exerciam carga horária de
oito horas diárias, convites enviados aos profissionais sem especialização na área previdenciária e propostas de preços pelos participantes muito próximas.
Os responsáveis alegam que os atos do IPREVI passaram a ser publicados na imprensa oficial do Município de Viana, mas que antes
eram afixados no mural do órgão, nos termos do art. 22, § 3º, da
Lei nº 8.666/93.
Quanto à pesquisa de preços argumentam que por se tratar de
contratação de profissionais liberais, os preços são tabelados pelos
respectivos conselhos de classe, como o faz a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, sendo que no caso dos médicos existe tabela
municipal com valores mínimos a serem praticados, conforme art.
43, IV, da Lei nº 8.666/93.
Ademais, alegam que foram enviados convites aos profissionais que
sabiam ter conhecimento acerca da área jurídica de Direito Público,
não tendo conhecimento sobre a existência de profissionais com
essa experiência no Município de Viana.
Por fim, alegam ausência de conluio entre os funcionários do IPREVI, ausência de dolo e má-fé, bem como a não existência de simulação dos atos administrativos, restando justificadas todas as
supostas irregularidades.
Em análise das justificativas apresentadas, o corpo instrutivo afirma que não vislumbra a ocorrência de simulação de atos administrativos, como inicialmente apontada na ITI, porém, afirma a
ocorrência de três irregularidades formais na realização dos
procedimentos licitatórios.
No que se refere à cotação de preços, a área técnica entende que
a existência de tabela pelos respectivos órgãos de classe não supre
a necessidade da realização de pesquisa de preço, pois aponta a
necessidade de aferir se os preços encontram-se de acordo com os
valores praticados no Município de Viana, sob pena de violação ao
disposto no art. 40, § 2º, II, da Lei nº 8.666/93.
Além disso, expõe a área técnica que não há comprovação por parte
dos responsáveis de que houve a afixação dos editais de licitação
em local apropriado, não sendo possível afastar tal irregularidade
por infringência ao disposto no art. 22, § 3º, da Lei nº 8.666/93.
Por fim, verificou-se que em decorrência da ausência de projeto
básico ou termo de referência que delimitasse a carga horária das
atividades a serem exercidos pelos contratados, os responsáveis
incorreram em infringência ao disposto no art. 40, § 2º, I, da Lei
nº 8.666/93.
Nesse sentido, resta descaracterizada o conteúdo material da irregularidade apontada, pois a própria área técnica, após a análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis, reconhece
não ser possível comprovar a existência de simulação de
atos administrativos, restando apenas à caracterização de
irregularidades formais quanto ao procedimento licitatório
adotado pelos responsáveis, sem qualquer comprovação de
ocorrência de dano ao erário ou mesmo da existência de sobrepreço pelos valores praticados.
Cabe destacar que a irregularidade do item em questão, objeto de
citação, refere-se à simulação de atos administrativos, indicando
que as irregularidades formais apontadas pelo corpo técnico visavam restringir o caráter competitivo da licitação com a finalidade
específica de direcionar as contratações a serem realizadas pela
municipalidade.
Nesse sentido, verifica-se que muito mais do que mera irregularidade formal, o conjunto de irregularidades apresentava conteúdo
material grave na medida em que visava à obtenção de contratação
direcionada por meio de simulação de ato administrativo.
Ocorre que após as justificativas apresentadas pelos responsáveis
a própria área técnica reconheceu inexistir qualquer prova sobre a
ocorrência de simulação de ato administrativo por parte dos responsáveis, o que não representa o saneamento da presente irregularidade, mas esvazia o seu conteúdo material, alterando
drasticamente a própria natureza da irregularidade e as correspondentes sanções.
Desse modo, restou apenas a caracterização de irregularidades formais por parte dos responsáveis, sem qualquer comprovação de
que em decorrência de tais irregularidades a contratação se realizou por preço acima do mercado, de que houve dano ao erário mu-
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nicipal, ou ainda, de que o objetivo decorrente das irregularidades
era o de beneficiar ou prejudicar algum licitante.
Diante da situação apresentada no presente caso, não vislumbro
que, em decorrência das falhas formais identificadas pela área técnica, seja razoável e proporcional a imputação de multa aos responsáveis, relativamente aos procedimentos licitatórios, visto que
se tratam apenas de meras irregularidades formais, não se verificando uma infringência de conteúdo material pelos responsáveis.
Nesse sentido, vale destacar posicionamento exarado pelo Tribunal
de Contas da União - TCU que, em perfeita dosimetria das sanções
administrativas a serem aplicadas aos responsáveis, estabeleceu
um grau de diferenciação no exame da irregularidade meramente
formal em contraposição a irregularidade quanto à legitimidade do
ato praticado, definindo que não basta a mera aplicação literal
da lei, sob pena de que toda e qualquer irregularidade identificada resulte na aplicação de multa pecuniária sem exame
em concreto da individualização da sanção, bem como da sua
dosimetria, conforme se destaca:
[...]
Descaracterização de ato ilegítimo
2. A outra hipótese de aplicação de multa em processo de fiscalização é a ocorrência de irregularidade quanto à legitimidade (art. 43, II), a qual, tentar-se-á provar, não ocorreu.
2.1. De Plácido e Silva, em seu Vocabulário Jurídico, define
que ilegítimo é o que não é conforme à lei. ... Desse modo,
em amplo conceito, ilegítimo ou é tudo que se apresenta
contra a lei, ou é tudo que se apresenta, ou é tudo que sendo
feito sem atenção às suas regras, prescrições ou formalidades, não recebe amparo ou sua proteção.
2.2. O exame da situação sob a ótica do Controle Externo, deixou
claro que não ocorreram os pressupostos de enquadramento no
art. 24, IV da Lei 8.666/93. Isso, já nem mais se discute, tendo
em vista a detalhada análise da instrução precedente (fls. 367-368
nos24-28). Portanto, ocorreu violação ao art. 2º da Lei 8.666/93 e,
pelo conceito de ilegitimidade acima dado, as justificativas deveriam ser rejeitadas e aplicada multa aos responsáveis. Entretanto,
sustentar-se-á a seguir que o conceito de ocorrência de irregularidade quanto à legitimidade prescrita no art. 43, II da Lei 8.443/92
não coincide exatamente com o de ato que não é conforme à lei.
2.3. A aplicação que o Tribunal vem dando ao art. 43, II demonstra
que não há uma superposição perfeita entre ocorrência de irregularidade quanto à legitimidade e ato praticado em desacordo com
a lei. Se assim o fosse qualquer falha de natureza formal decorrente de inobservância de dispositivo em lei, seria causa
de audiência e aplicação de multa. Por exemplo, a falta de
numeração de páginas do processo de licitação, prevista no
caput do art. 38 da Lei 8.666/93: por si só, é falha de natureza formal; se acompanhada de evidências de que permitiu
que fossem inseridos ou extraídos documentos para beneficiar algum licitante, passa a ser irregularidade quanto à
legitimidade. Isso porque foram ofendidos outros princípios
de direito administrativo, como o da impessoalidade e da
isonomia entre os licitantes.
(...)
Conclusão
3. É importante deixar assente que, caso acatada a proposta de
acolhimento das razões de justificativa, não deve a decisão que vier
a ser proferida servir de paradigma para legitimar contratações sem
licitação pela administração na área de segurança pública. Sem dúvida a situação da segurança pública nacional demanda iniciativas
emergenciais; essas contudo, de modo algum, se confundem com
as contratações caracterizadas por situações de emergência (Lei
8.666/93, art. 24, IV), que têm pressupostos muito bem definidos
e restritos.
4. Ante o exposto submetem-se os autos à consideração superior,
para posterior encaminhamento ao Exmo. Sr. Ministro-Relator Ubiratan Aguiar propondo o acolhimento das razões de justificativa dos responsáveis, excluindo-se a proposta de aplicação
de multa do item 31 da instrução precedente, mantendo-se
contudo as determinações das alíneas a.1 a 1.7 e b1 a b.3, solicitando-se desde já autorização para arquivamento do presente processo, após as comunicações pertinentes. (Acórdão n. 300/2004,
Plenário do TCU) – (g. n.).
Outrossim, o próprio Regimento Interno desta Corte de Contas, Resolução TC nº 261/2013, é contundente ao dispor que a fixação da
multa deverá ser realizada com fundamento em vários elementos
capazes de aferir a responsabilidade pessoal, a culpabilidade e a
gravidade do ato questionado, conforme se destaca:
[...]
Art. 388. Na fixação da multa, o Tribunal considerará, necessa-
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riamente, entre outras circunstâncias, o grau de reprovabilidade
da conduta do agente, a gravidade da falta e o potencial de
lesividade do ato para a Administração Pública, observado o
princípio da proporcionalidade. (g.n.)
Portanto, diante da situação concretamente apresentada, verifico
que mesmo não vislumbrado a ocorrência de simulação de atos
administrativos, verifica-se a ocorrência de três irregularidades
formais, que por não apresentar potencial lesivo ao erário, bem
como não decorrerem de atuação em que não estejam presentes
o dolo ou má-fé pelos responsáveis, não se configuram irregularidades passiveis de sanção pecuniária, até porque não foram objeto
de citação, sendo suficiente a expedição de recomendação ao
órgão visando à correção dos procedimentos em futuras licitações.
Por todo o exposto, considerando os dispositivos legais supracitados, em parcial consonância com a área técnica, VOTO no sentido
de que o Colegiado do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas
CONHEÇA da presente DENÚNCIA e assim delibere:
1. Considere PROCEDENTE a denúncia, com fundamento legal
no artigo 95, II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em
razão da ocorrência da irregularidade contida no item 2 desta decisão, aplicando-lhes multa pecuniária individual no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), em face dos responsáveis, Sr. Adilson
Bandeira Dias e Sra. Jaqueline Pereira Garcia, na forma do
artigo 135, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
2. ACOLHA as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis, relativamente à irregularidade constante do item 1
desta decisão, acompanhando o entendimento técnico exarado
na ITC nº 01026/2016;
3. EXPEÇA RECOMENDAÇÃO ao atual gestor do Instituto de Previdência de Viana – IPREVI, no sentido de que passe a proceder
com a prévia cotação de preços dos serviços a serem contratados,
a publicar o edital de licitação no Diário Oficial do Município, bem
como a elaborar o projeto básico ou termo de referência especificando o objeto da licitação, relativamente ao item 3 desta decisão, na medida em que tal detalhamento servirá como parâmetro
para a apresentação da proposta de preços pelos licitantes;
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, seja dada ciência do teor desta decisão ao Representante
e, em não havendo expediente recursal, encaminhem-se os autos
ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento da
presente decisão, em face da multa aplicada.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4363/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de março
de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Conhecer a presente denúncia, considerando-a procedente,
com fundamento legal no artigo 95, II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, em razão da ocorrência da irregularidade contida
no item 2 do voto do relator;
2. Aplicar multa pecuniária individual no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), em face dos responsáveis Sr. Adilson Bandeira Dias
e Sra. Jaqueline Pereira Garcia, na forma do artigo 135, inciso II, da
Lei Complementar Estadual 621/2012;
3. Acolher as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis, relativamente à irregularidade constante do item 1 do voto
do relator, acompanhando o entendimento técnico exarado na ITC
01026/2016;
4. Recomendar ao atual gestor do Instituto de Previdência de Viana – IPREVI, no sentido de que passe a proceder com a prévia cotação de preços dos serviços a serem contratados, a publicar o edital
de licitação no Diário Oficial do Município, bem como a elaborar o
projeto básico ou termo de referência especificando o objeto da
licitação, relativamente ao item 3 do voto do relator, na medida em
que tal detalhamento servirá como parâmetro para a apresentação
da proposta de preços pelos licitantes;
5. Dar ciência ao Representante;
6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados a partir
da publicação deste Acórdão, obrigados a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos
do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição se encontram previstos
no art. 402 do mesmo diploma normativo.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária para deliberação o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, o conselheiro em subs-
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tituição Marco Antonio da Silva, relator, 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 senhor procurador especial
de contas Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 7 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
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:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-195/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-8400/2009
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
KENNEDY
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEL - REGINALDO DOS SANTOS QUINTA
ADVOGADOS - LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB/ES12.455) E PEDRO
JOSINO CORDEIRO (OAB/ES17.169)
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial, instaurada no âmbito da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, em face de supostas transferências irregulares de titularidades de imóveis urbanos municipais no período de 2005 a 2009.
Instada a se manifestar, a então 4ª Controladoria Técnica elaborou Manifestação Técnica Preliminar – MTP 135/2011 (fls. 478492) e, posteriormente, Instrução Técnica Inicial – ITI 1015/2011
(fls. 493/494), sugerindo a notificação do Sr. Reginaldo dos Santos
Quinta – Prefeito Municipal à época, proposta acolhida pela Decisão
Preliminar TC 080/2012 às fls. 502.
Devidamente notificado, não apresentou os documentos solicitados
Assim, o Plenário desta Corte de Contas, por meio da Decisão Preliminar TC 345/2012 (fls. 525), acompanhando o voto do Relator,
decidiu pela notificação e citação do responsável.
Ato contínuo, a 3ª Secretaria de Controle Externo confeccionou
Manifestação Técnica Preliminar – MTP 37/2014 (fls. 643-655) sugerindo a realização de diligência nas transações informadas pelo
Cartório do 1º Ofício do RGI à municipalidade, proposta encampada
pelo Parecer Ministerial da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes
de Oliveira, às fls. 659/660.
Desta forma, o Relator, por meio de Decisão Monocrática Preliminar
– DECM 1985/2014 (fls. 662-665), acompanhando o entendimento
técnico e ministerial acima exposto, determinou a realização de diligência externa no município de Presidente Kennedy.
Em seguida, com base no Relatório de Diligência Externa – RD-E
2/2015 (fls. 669-680), o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC
4074/2016 (fls. 683-691) sugerindo o arquivamento dos autos,
uma vez que não foram detectadas irregularidades nos fatos relatados.
O Ministério Público de Contas, por sua vez, em Parecer da lavra do
Excelentíssimo Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira às
fls. 695/696, anuiu integralmente ao posicionamento técnico acima
exposto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Conforme consta nos autos, o Relatório de Diligência RD-E 02/2015
avaliou por amostragem as transações informadas pelo Cartório do
1º Ofício do RGI à municipalidade.
Todavia, após uma análise detida da documentação solicitada, o
referido Relatório concluiu pela inexistência de irregularidade no
recolhimento de ITBI, nos exercícios de 2005 a 2009.
Destaca-se que a citação do Sr Reginaldo dos Santos Quinta objetivou, conforme consta da ITI 1015/2011, o envio de documentação
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necessária para subsidiar a análise do indicio de irregularidade tratado nos presentes autos.
Ao Sr. Reginaldo dos Santos Quinta não foi imputada qualquer responsabilidade em relação à suposta irregularidade no recolhimento
de ITBI, durante os exercícios de 2005 a 2009, visto que foi responsável apenas por instaurar a tomada de contas e enviar a documentação a esta Corte de Contas.
Finalmente, é importante mencionar que não consta nos autos outros responsáveis pelos fatos, o que inviabiliza o julgamento das
contas nos moldes estabelecidos no art. 84 da LC 621/2012.
.
DECISÃO
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da equipe técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO pelo arquivamento
dos autos, nos termos do art. 330, inciso IV, do Regimento Interno
deste Tribunal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8400/2009,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia sete de março
de dois mil e dezessete, à unanimidade, arquivar os autos, com
fulcro no art. 330, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal,
nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária para julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto Taufner, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e o conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de
contas Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 7 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-230/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5053/2016
JURISDICONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO
DE VITÓRIA
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
RESPONSÁVEIS - ADRIANA SPERANDIO, DAYSI KOEHLER BEHNING E SILVANIO JOSE DE SOUZA MAGNO FILHO
ADVOGADO - GUSTAVO CORDEIRO SOARES DA SILVEIRA (OAB/
MG 119.880)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DO MUNÍCIPIO DE VITÓRIA –– SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL DA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA
– IMPROCEDÊNCIA – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
RELATÓRIO
Trata o presente feito de Representação com pedido de medida cautelar, encaminhado a este Tribunal de Contas pela sociedade empresária STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA., em face
do Município de Vitória, questionando possíveis irregularidades
na contratação emergencial da empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA., realizada em decorrência da anulação do Pregão
Eletrônico para Registros de Preços nº 133/2016, que tinha como
objeto a “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE
E SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA
E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, MEDIANTE SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS”.

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 8 de maio de 2017
A Decisão Monocrática 1051/2016-2 (fls.129/130), foi no
sentido de notificar o Sr. Silvânio José de Souza Magno Filho,
Secretário Municipal de Administração; Sra. Daysi Koehler Benning, Secretária Municipal de Saúde; e Sra. Adriana Sperandio,
Secretária Municipal de Educação, para que, no prazo de cinco dias,
se manifestassem acerca dos fatos narrados na presente Representação, inclusive quanto à alegação de negativa de fornecimento de
vista dos autos do processo de contratação à empresa Representante.
Em resposta aos Termos de Notificação nº 1458/2016-5, 1459/20161 e 1460/2016-2, em nome do Sr. Silvânio José de Souza Magno
Filho, Sra. Daysi Koehler Benning e Sra. Adriana Sperandio, respectivamente, compareceram os responsáveis conjuntamente, com
suas justificativas e documentos juntados aos autos às fls. 139/511.
O feito foi encaminhado à SEGEX, para instrução quanto ao preenchimento dos requisitos da medida cautelar. Manifestou-se, então,
o NTI – Núcleo de Tecnologia da Informação, setor competente
para análise dos autos, o qual elaborou a Manifestação Técnica
769/2016-1 (fls.515/517), concluindo não estarem presentes
os requisitos para concessão da medida cautelar.
O Voto do Relator 2523/2016-6 (fls.520/526) foi pelo indeferimento da medida cautelar, determinando a remessa dos autos
à unidade técnica para instrução do feito, submetendo-o ao rito
ordinário. Notificando-se os responsáveis e dando-se ciência ao
Representante.
Nova documentação foi juntada aos autos (fls.547/561) em nome
dos Senhores Silvânio José de Souza Magno Filho, Daysi Koehler
Benning e Adriana Sperandio.
O NTI elaborou a Manifestação Técnica 1142/2016-6
(fls.568/575), sugerindo a citação dos responsáveis. Sugestão essa
acolhida pela Decisão Monocrática 1573/2016-2 (fls.577/578).
Devidamente citados, em resposta aos respectivos Termos de Citação foi juntada a documentação de fls.593/648, apresentada conjuntamente pelos responsáveis.
Retornam os autos ao NTI, que se manifestou por meio da Instrução Técnica Conclusiva 361/2017-1 (fls.652/656), concluindo
finalmente:
3 – CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas, bem
como as motivações adotadas nestes autos e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, incisos I ao IV, da Resolução TC
261/13, conclui-se opinando pela improcedência da Representação,
com base no inciso I, do artigo 95, c/c artigo 99, §2º, ambos da LC
621/2012.
3.2 Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante
do teor da decisão final a ser proferida, em conformidade com o
disposto no §7º, do art. 307, da Resolução TC 261/2013.
O Ministério Público de Contas manifesta-se através do Procurador Geral Luciano Vieira (fl.660), endossando o entendimento da
área técnica, ITC 361/2017-1.
FUNDAMENTAÇÃO
O presente feito, que cuida de Representação com pedido de cautelar, figurando como representante a empresa Stoque Soluções Tecnológicas Ltda., questiona possíveis irregularidades na
contratação emergencial feita pelo Município de Vitória com a
sociedade empresária Golden Distribuidora Ltda., realizada
em decorrência da anulação do Pregão Eletrônico para Registros de
Preços nº 133/2016.
Enfatiza a representante que o referido pregão foi anulado em razão
de medida cautelar obtida nos autos do processo TC-4721/2016,
que trata de representação também protocolada pela representante, na qual apontava diversas irregularidades no mencionado procedimento.
Com efeito, em sede de justificativas, informam os responsáveis
que em razão da suspensão cautelar do certame por decisão deste
TCEES, o Município se viu obrigado a promover contratação emergencial visando à continuidade dos serviços, não passíveis de interrupção.
A presente Representação foi conhecida, diante do preenchimento
dos requisitos previstos nos incisos do artigo 94 da Lei Complementar 621/2012 e artigo 177 do RITCEES, entretanto, quanto ao
pedido de medida cautelar teve seu indeferimento, sendo os autos
submetidos ao rito ordinário.
A queixa da representante se fundamentou basicamente em três
alegações, quais sejam:
O Processo Administrativo não teria sido disponibilizado
pela Administração;
A empresa contratada não teria condições de cumprir a exigência contratual de instalar 571 máquinas de impressão em
72 horas;
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A empresa contratada iria violar o contrato, subcontratando
o fornecimento de software para o qual não teria demonstrado capacidade técnica de realizar.
No que diz respeito à alegação de não disponibilização do processo administrativo de contratação emergencial, os responsáveis informaram que a primeira solicitação de vista se deu em
19/07/2016, sendo que a publicação da contratação se deu em
22/07/2016. Informam ainda que a vista dos autos não foi disponibilizada de forma imediata em razão de procedimentos necessários
a serem cumpridos pela administração, tais como empenho de despesa. Além do mais, como bem lembrado, apontam os dispositivos
da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), especificamente
o artigo 11, que estabelece que não sendo possível conceder acesso
imediato, o órgão demandado disporá até 20 (vinte) dias, prorrogáveis por mais 10 (dez). Sendo assim, sem sustentação essa
alegação.
Quanto ao item B, não procede também a alegação da representante, visto que 72 (setenta e duas) horas para a execução dos
serviços – exigência presente no item 18.1 do Termo de Referência
– obrigava a contratada a iniciar a instalação dos equipamentos no
referido prazo, e não concluir todas as instalações, o que somente
seria possível à empresa já contratada e não a uma nova empresa.
Informa, ainda, que dada a elevada quantidade de equipamentos
do contrato, o Município optou por iniciar as instalações em áreas onde são prestados serviços de caráter essenciais, tais como a
saúde.
Com relação à última questão, sobre a ausência de capacidade técnica da empresa contratada para a execução do software, apesar
dos responsáveis, a priori, terem informado que a referida exigência
apenas constava do termo de referência do Pregão que foi objeto de
anulação, mas não do termo de referência enviado às empresas por
ocasião da coleta de preços para a contratação emergencial, houve
nova citação aos responsáveis com relação ao item 2.3 – Subcontratação Irregular, da Manifestação Técnica 1142/20166, elaborada pelo setor competente, NTI – Núcleo de Tecnologia da
Informação.
Após a devida citação dos responsáveis, com a respectiva apresentação de resposta em conjunto, foi feita a análise conclusiva pelo
NTI, por meio da Instrução Técnica Conclusiva 361/2017-1,
concluindo que não ficaria caracterizado o descumprimento às regras impostas pela Administração ou a subcontratação irregular.
Por se tratar de matéria estritamente ligada à área de informática, a conclusão foi feita pelo setor competente, que através da
defesa apresentada, a qual trouxe aos autos novos argumentos
e informações úteis ao esclarecimento do ponto questionado pela
Representante, entendeu o NTI que o objetivo da Administração
era permitir a disponibilização de uma API (Interface Application)
padrão, ou então o desenvolvimento de uma API por parte da Contratada, assim, a utilização da API padrão Lexmark não representou
um descumprimento das cláusulas contratuais. Portanto, conclui o
subscritor da peça técnica pela improcedência da Representação,
tendo em vista terem sido refutados os indícios de irregularidades
inicialmente apontados pela Representante.
Na mesma linha de entendimento manifestou-se o Ministério Público de Contas, através do Procurador Geral Luciano Vieira, que
corroborou os termos da Instrução Técnica Conclusiva 361/2017-1.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, sem mais o que acrescentar, com base no inciso I do artigo 95, c/c o parágrafo 2º do artigo 99 da Lei Orgânica
desta Corte de Contas – LC 621/2012; acompanhando na íntegra
o entendimento da área técnica – ITC 361/2017-1, corroborado
pelo Ministério Público de Contas, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA
da presente Representação, com o seu consequente ARQUIVAMENTO.
Cientifique-se a Representante da decisão aqui proferida, conforme preceitua o artigo 307, § 7º, da Resolução 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5053/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatorze de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, considerar
improcedente a presente representação, dando-se ciência ao
Representante da decisão proferida, conforme preceitua o artigo
307, § 7º, da Resolução 261/2013, arquivando-se os autos após
o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro
José Antônio Almeida Pimentel:
Composição Plenária
Reuniram-se na sessão plenária para deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, José Antônio
Almeida Pimentel, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Do-
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mingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e
Sérgio Manoel Nader Borges e o senhor conselheiro em substituição
Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador-geral
do Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 14 de março de 2017.
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
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em Substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-259/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-876/2006 (APENSOS: TC-5084/2002 E TC5189/2002)
JURISDICIONADO - COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESPÍRITO SANTO - CASES
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - LUIZ OTÁVIO RODRIGUES COELHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2000 RESPONSÁVEL: LUIZ OTÁVIO RODRIGUES COELHO (LIQUIDANTE) - CONTAS IRREGULARES - RESSARCIMENTO - MULTA - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
TC-981/2005 – ARQUIVAR SEM BAIXA DE DÉBITO/RESPONSABILIDADE – AO MPEC.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Os presentes autos tratam de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. LUIZ OTÁVIO RODRIGUES COELHO, liquidante da
Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Espírito Santo – CASES, no exercício de 2000, em face do ACÓRDÃO TC981/2005 (constante do processo TC-5084/2002, Prestação de
Contas Anual, em apenso), que julgou irregulares os atos de gestão
praticados pelo recorrente, apenando-o com multa equivalente a
2.000 VRTE, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro Estadual, bem como o condenou a ressarcir ao erário estadual a
importância correspondente a 25.863,22 VRTE.
Conforme se depreende do ACÓRDÃO TC-109/2009 (fls.87/93),
foi acolhido por unanimidade o voto do Relator, então Conselheiro
Elcy de Souza, por conhecer do presente recurso, para, no mérito,
dar-lhe provimento parcial, entretanto, mantendo-se, para efeito
de ressarcimento ao erário estadual a importância correspondente
a 25.863,22 VRTE, bem como a multa no valor equivalente a 2.000
VRTE.
Tendo em vista que não foi efetuado o recolhimento espontâneo do
valor estipulado por esta Corte de Contas, os autos foram à então
Procuradoria de Justiça de Contas para proceder à execução judicial
da decisão aqui proferida. Sendo assim, foram enviados os ofícios
de fls. 113 e 115 ao Subgerente de Dívida Ativa – SEFAZ, solicitando a inscrição em dívida ativa do débito (multa e ressarcimento) imputados ao Sr. Luiz Otávio Rodrigues Coelho. À fl. 118
consta ofício datado de 06/11/2008, SEFAZ/GEARC/SUDAT/ARC/
OF.Nº 205/08, informando os números das CDA 10534/2008 e
CDA 10535/2008 em nome do Sr. Luiz Otávio Rodrigues Coelho.
Em 27/05/2009 foi protocolizado nesta Corte de Contas ofício em
nome de Tânia Saad Noé (Liquidante), encaminhando Certidão Específica emitida pela Junta Comercial do Espírito Santo, declarando
a Extinção da Sociedade Anônima Cia de Armazéns e Silos do
Espírito Santo – CASES (fls.130/131).
Às fls.137 e 141, respectivamente, consta ofícios datados de
03/06/2011, encaminhados a esta Corte de Contas pelo Procurador do Estado, José Alexandre Rezende Bellote, informando que a
execução fiscal ajuizada para cobrança da CDA nº 10535/2008
e da CDA nº 10534/2008, decorrentes de multas aplicadas ao
Sr. Luiz Otávio Rodrigues Coelho por este Tribunal, recebeu o nº
024.09.007389-1 e nº 024.09.007305-5, respectivamente, e
tramitam perante a 2ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de
Vitória.
Compulsando os autos, observa-se que os mesmos ficaram sob a
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guarda do Ministério Público de Contas para fins de acompanhamento e monitoramento da cobrança do v. acórdão condenatório.
Transcorrido vasto espaço de tempo, verifica-se às fls. 148/150, o
bem lançado Parecer 0899/2017-1 do Ministério Público de
Contas, subscrito pelo ilustre Procurador-Geral Luciano Vieira, que
ao final, concluiu pelo arquivamento dos autos, sem baixa do débito/responsabilidade.
Considerando os argumentos bem colocados no parecer acima
mencionado, no sentido de que a autoridade responsável adotou
as medidas legalmente impostas para a cobrança dos créditos decorrentes de referidas decisões, portanto, torna-se desnecessária
a continuidade do procedimento de acompanhamento e monitoramento de cobrança, precavendo-se de incorrer em custos dispensáveis, tais como diligências para se obter informações sobre
o andamento de ações de cobranças ajuizadas e procedimentos
instaurados pelo Ministério Público Estadual, até porque não dispõe
o Ministério Público de Contas de atribuições para censurar atos
finalísticos judiciais ou ministeriais;
Considerando ainda, que o acompanhamento pelo Ministério Público de Contas da execução do acórdão condenatório só pode desenvolver-se diante das providências a serem adotadas pelo órgão
fazendário estadual, no caso de multa pecuniária, e pelos órgãos
municipais ou estadual quando houver imputação de débito, para a
cobrança do crédito, o que ficou nos autos evidenciado;
Por fim, subscrevo em todos os seus termos, o entendimento exarado pelo Parquet, e VOTO com fundamento no art. 288, § 4º, do
RITCEES – Res. 261/2013, pelo ARQUIVAMENTO do feito, nos
termos do artigo 330, IV do mesmo diploma legal, sem baixa do
débito/responsabilidade, ressaltando-se que o seu desarquivamento poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam
trazidas informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de direito.
Que sejam os autos devolvidos à Secretaria do Ministério Público de Contas para os devidos registros no sistema de cobrança do
E-TCEES, conforme solicitado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-876/2006,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um de
março de dois mil e dezessete, à unanimidade, com fundamento no
art. 288, § 4º, do Regimento Interno, arquivar o feito, e com base
no artigo 330, IV, do mesmo diploma legal, sem baixa do débito/responsabilidade, ressaltando-se que o seu desarquivamento
poderá ser requerido a qualquer tempo, desde que sejam trazidas
informações sobre o recolhimento do débito para as medidas de
direito, nos termos do voto do relator, conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o
senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 21 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-260/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-12886/2015
JURISDICONADO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA
RESPONSÁVEL - RICARDO DE OLIVEIRA
EMENTA: AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2008 – SUPOSTAS
IRREGULARIDADES NO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM
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RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO EXPEDIDA NO ACÓRDÃO TC867/2015 – 1) DETERMINAÇÕES – 2) ARQUIVAR E DEVOLVER O PROCESSO 71993983 À SESA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), por meio da Portaria Nº 423-S, de 07/10/2015 (fl. 55), em atendimento ao Acórdão
TC-867/2015 – Primeira Câmara, prolatado nos autos do processo
TC-577/2011, a fim de se apurar possível ressarcimento ao erário,
por parte dos participantes de curso que não tenham concluído,
determinando-se o quantum, bem como a autoria dos valores a
serem ressarcidos, adotando as providências administrativas nesse
sentido.
Através da Decisão Monocrática Preliminar DECM 275/2016
(fls.62/63), foi determinada notificação ao Sr. Ricardo de Oliveira para que encaminhasse a este Tribunal a mencionada tomada
de contas. Por meio do OF/SESA/GS/Nº 261/2016 (fl.73), o responsável informa que o processo nº 71993983 foi entregue no dia
08/04/2016, conforme comprovante de fl. 74 – “Boletim de Andamento”.
Instada a se manifestar, a SECEX/DENÚNCIAS – Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações – manifesta-se através da Instrução Técnica Conclusiva 3243/2016-7 (fls.80/87),
em análise ao processado, informa que o valor do dano ao erário,
causado pelos participantes do curso totalizou 11.863 VRTE, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Cálculo do
dano:
Valor original
do dano ao
Erário:
Valor da VRTE
Quantidade
VRTE

2008

2009

R$ 7.814,85 R$ 13.545,74
1,8113
4.314,49

1,9270
7.029,45

2010

Total

R$ 1.041,98 R$ 22.402,57
2,0074
519,06

------11.863

Portanto, tendo em vista que o valor do débito é inferior a 20.000
VRTE (vinte mil Valores de Referência do Tesouro Estadual), conforme estabelece o art. 9º da Instrução Normativa TC 32/2014,
sugere-se ao Senhor Secretário de Estado da Saúde que adote os
procedimentos para que o valor do dano atualizado seja ressarcido
aos cofres públicos estaduais. Ao final, a proposta de encaminhamento do subscritor da referida peça técnica, foi no sentido de que:
Ante o exposto, submete-se à consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento:
1.
Determinação ao Secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo, Sr. Ricardo de Oliveira, no sentido de que:
a.
Adote os procedimentos para que o valor do dano atualizado seja ressarcido aos cofres públicos estaduais; e
b.
Nas próximas Tomadas de Contas Especiais, encaminhe
o processo de Tomada de Contas Especial a esta Corte de Contas,
mas apenas se o dano ao erário quantificado pela Comissão em
tela for superior a 20.000 VRTE (vinte mil Valores de Referência do
Tesouro Estadual), e nos casos em que o dano for igual ou inferior
a essa quantia adote os procedimentos insculpidos no artigo 154 do
Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
2.
Seja arquivado o presente processo, tomando por base o
inciso IV, artigo 330, da Resolução TC nº 261/2013.
Nos termos regimentais, à fl. 95 dos autos pronunciou-se o Ministério Público de Contas através da lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva, o qual acompanhou na íntegra a ITC
3243/2016-7.
II – CONCLUSÃO
Diante do exposto, sem mais o que acrescentar, nos termos da
proposição técnica corroborada pelo Ministério Público de Contas,
VOTO no sentido de que seja DETERMINADO ao Sr. Ricardo de
Oliveira, Secretário de Estado da Saúde, ou quem suas vezes
o fizer, para que adote os procedimentos necessários a fim de que
o dano atualizado seja ressarcido aos cofres públicos estaduais;
bem como nas próximas Tomadas de Contas Especiais, encaminhe
o processo de Tomada de Contas Especial a este Tribunal, porém,
apenas se o dano ao erário quantificado pela Comissão for superior
a 20.000 VRTE, e nos casos em que o dano for igual ou inferior a
essa quantia, adote os procedimentos inseridos no artigo 154 do
RITCEES.
VOTO, ainda, pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, nos
termos do artigo 330, IV, da Resolução 261/2013, e pela devolução à SESA dos autos do processo 71993983.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-12886/2015,
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ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um de
março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Determinar ao Sr. Ricardo de Oliveira, Secretário de Estado
da Saúde, ou quem suas vezes o fizer, para que adote os procedimentos necessários a fim de que o dano atualizado seja ressarcido
aos cofres públicos estaduais; bem como nas próximas Tomadas de
Contas Especiais, encaminhe o processo de Tomada de Contas Especial a este Tribunal, porém, apenas se o dano ao erário quantificado pela Comissão for superior a 20.000 VRTE, e nos casos em que
o dano for igual ou inferior a essa quantia, adote os procedimentos
inseridos no artigo 154 do Regimento Interno;
2. Arquivar os presentes autos nos termos do artigo 330, IV, do
Regimento Interno, e devolver à SESA os autos do Processo
71993983, em apenso.
Composição
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o
senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas,
Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 21 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-265/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-12911/2015 (APENSOS: TC-2001/2012, TC3275/2011 E TC-4156/2013)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ASSUNTO - PEDIDO DE REVISÃO
RECORRENTE - JANDER NUNES VIDAL
EMENTA: REPRESENTAÇÃO - PROCEDÊNCIA PARCIAL - ATOS
DE GESTÃO IRREGULARES - MULTA - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO - NEGADO PROVIMENTO - PEDIDO
DE REVISÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC-742/2014 - NÃO CONHECER – NÃO CONHECER COMO DIREITO DE PETIÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Revisão interposto pelo Sr.
Jander Nunes Vidal, Prefeito do Município de Marataízes no exercício de 2011, em face do Acórdão TC 742/2014, que conheceu e
negou provimento ao Recurso de Reconsideração (TC 2001/2012),
mantendo-se in totum o Acórdão Recorrido (Acórdão TC 007/2012),
ou seja, julgando parcialmente procedente a representação, considerando irregulares os atos de gestão (itens 2.3, 8.2 e 11.1.2 do
edital) praticados pelos Srs. Jander Nunes Vidal, Prefeito de Marataízes, e Marcos Roberto Ramos Ferreira, Pregoeiro Oficial, relativos
ao Pregão nº 037/2011, aplicando-lhes multa pecuniária no valor
correspondente a 1.000 VRTE.
O autor aduz, em síntese, que face não acolhimento do recurso de
reconsideração, não houve análise do presente, o que injustamente
o apenou com aplicação de multa.
Informa que não praticou qualquer ato irregular, pois o caráter
competitivo não foi restrito ou direcionado, tendo em vista que a
minuta do edital teve análise do corpo jurídico da Prefeitura Municipal de Marataízes.
Ao final, requer seja concedido o direito de sustentação oral, bem
como o efeito suspensivo ao presente e caso não seja cabível o
presente Pedido de Revisão, seja concedido o direito de petição.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente verifico que o Pedido de Revisão, nos termos do art.
171 da Lei Orgânica deste Tribunal, deve ser interposto no prazo de
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02 (dois) anos contados do trânsito em julgado da decisão guerreada, assim de acordo com o Despacho, 20399/2015-3, fl. 09, da Secretaria Geral das Sessões o transito em julgado a decisão ocorreu
em 04/05/2015, sendo, portanto o presente recurso tempestivo.
O Pedido de Revisão tem natureza jurídica similar à da ação rescisória e será cabível em face de decisão definitiva em processo e
prestação ou tomada de contas, desde que fundamentado em erro
de cálculo nas contas; evidente violação literal de lei; falsidade ou
insuficiência da prova produzida na qual se tenha fundamentado o
acórdão recorrido; superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida.
Ademais, o Regimento Interno elenca os requisitos de admissibilidade descritos nos incisos do art. 423 do Regimento Interno desta
Corte de Contas (RITCEES), quais sejam, fundamentação de fato
e de direito, razões de modificação e cópia da decisão, bem como
a notificação da respectiva decisão e procuração outorgada pelo
requerente.
Todavia, conforme se extrai dos autos, o autor visa rediscutir o
mérito do Recurso de Reconsideração (TC 2001/2012), bem como
que sejam reexaminadas as provas já produzidas naqueles autos.
Verifico que os requisitos explícitos no artigo 423, do RITCEES,
também não foram cumpridos, não há nos autos fundamentação
de fato e direito, tão pouco as razões de modificação da decisão
rescindenda e as cópias da decisão e da notificação.
Além de não estarem presentes os requisitos de admissibilidade,
em pedido de revisão, é vedado o reexame de provas já produzidas
nos autos, bem como não cabe pedido de revisão em face de decisão proferida em processo de fiscalização, conforme dispõe o §11
do art. 421, do Regimento desta Corte, razão pela qual o presente
Pedido de Revisão não deve ser conhecido.
Por fim, acerca da possibilidade do exercício do direito de petição,
ressalto que o Direito de Petição tem previsão constitucional, por
força da alínea “a” do inciso XXXIV do artigo 5º, o qual assegura a
todos o Direito de Petição em defesa de direitos ou contra ilegalidades, vejamos:
Art. 5º
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; (grifo nosso)
Contudo, não resta comprovado nos autos, ilegalidade ou cerceamento de defesa do autor, capazes de viciar o julgamento dos autos
do Processo TC 2001/2012. Verifico que no julgamento daqueles
autos, foi respeitado o direito ao contraditório e ampla defesa, bem
como foi observada a legislação vigente, assim, entendo que também não deve ser conhecido o direito de petição.
DECISÃO
Diante do exposto, VOTO pelo não conhecimento do PEDIDO DE
REVISÃO com fundamento no artigo 421, §§ 9º e 11 c/c art. 423
ambos do Regimento Interno deste Tribunal.
VOTO ainda, pelo NÃO CONHECIMENTO do DIREITO DE PETIÇÃO.
Por fim, VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-12911/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, não conhecer
do pedido de revisão, com fundamento no artigo 421, §§ 9º e 11,
c/c o art. 423, ambos do Regimento Interno, e por não conhecer
do direito de petição, arquivando-se os presentes autos após o
trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto
Taufner, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o
senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas,
Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 21 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-268/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7805/2016
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA
DENUNCIANTE - IDENTIDADE PRESERVADA
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE VILA VELHA – SUPOSTAS IRREGULARIDADES ENVOLVENDO A CESSÃO DE SERVIDORES – 1) NÃO CONHECER
– 2) DAR CIÊNCIA – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos de Denúncia narrando supostas irregularidades envolvendo a cessão de servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Município para o Governo do Estado, com ônus para
a Prefeitura, desconsiderando a existência de um Decreto municipal
que impossibilitaria essa cessão. Alegaram ainda que os servidores
cedidos estariam sofrendo assédio moral.
Os autos foram encaminhados à Secexprevidência, que se manifestou por meio da Manifestação Técnica 1006/2016 (fls. 62-67), concluindo pela não admissibilidade da Denúncia por estarem ausentes
os requisitos de admissibilidades previstos no Regimento Interno
deste Tribunal.
O Ministério Público de Contas, em parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva às fls. 71/72,
encampou o posicionamento técnico acima exposto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
De acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 94 da LC
621/2012, caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da Denúncia.
Assim, importante observar o que determina o artigo 94 da LC
621/2012 que trata dos requisitos para que seja admitida uma Denúncia no âmbito desta Casa de Contas:
Art. 94. 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.
Considerando o disposto no parágrafo 1º do citado dispositivo, a
denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos
de admissibilidade previstos neste artigo.
Pode-se observar da presente narrativa que não há o cumprimento
de requisitos mínimos para o conhecimento da Denúncia, tendo em
vista a ausência de indícios de provas que ratifiquem sua afirmação
de cessão ao Governo do Estado com ônus para o Município e de
ato irregular por ausência de competência da Secretaria de Saúde
Municipal. Além disso, a Denúncia é formulada por pessoa jurídica
e não traz comprovação de que os signatários têm habilitação para
representá-la.
Importante ressaltar que, no mérito, a Denúncia carece, ainda, de
indícios de autoria e elementos de convicção.
Da narrativa da Denúncia, consta que desde junho de 2016 até a
data de protocolo dos autos nesta Corte de Contas, os 57 (cinquenta e sete) servidores do HMC – Hospital Municipal de Cobilândia,
foram cedidos para o Governo do Estado e estão prestando serviços
junto ao HEIMABA – Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir
Bernardino Alves, sob o ônus do ente municipal. O fato seria irregular porque afronta Decreto do Prefeito Municipal de 2015, que determina que toda cessão só poderia ocorrer às custas do cessionário
e somente mediante autorização do Chefe do Executivo.
A respeito do lastro probatório, não verifiquei a caracterização de
uma cessão. Entendo tratar-se de uma realocação de mão de obra
a fim de dar continuidade a um serviço essencial junto à unida-
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de hospitalar do Governo do Estado, cujos fins e características se
aproximam daquelas que caracterizam o HMC.
A solicitação de realocação de mão de obra, por meio de Parceria
com o Governo do Estado, bem como o de continuidade da prestação do serviço essencial, é do Município de Vila Velha (fls. 26-29). A
narrativa da Secretaria é por estabelecimento de Parceria, a fim de
que fosse possível a prestação de serviços na unidade estadual por
determinado período de tempo (sessenta dias), para que se possa
fazer uma manutenção do HMC (com caráter de urgência destacado
pelo laudo de vistoria da Vigilância Sanitária).
A parceria motivada por reforma do HCM e cujo interesse primordial
é do ente municipal reforça que os pagamentos dos servidores e
também a responsabilidade sobre sua supervisão permaneceria sob
a equipe do HCM (fls. 63/64).
Desta forma, com base na documentação juntada aos autos, não
verifiquei a configuração de cessão administrativa de servidores,
mas sim de uma prestação temporária de serviços em unidade estadual, por meio de Parceria, com o fim de atender a interesse
municipal e da própria população na manutenção dos serviços prestados, ainda que em outra unidade de saúde.
Quanto à alegação de que os servidores sofreram assédio moral no
HEIMABA, essa questão tem cunho trabalhista e deve ser resolvida na esfera da justiça especializada, tendo em vista se tratar de
atendimento a interesse pessoal, o que não é objeto de aferição na
presente instância administrativa.
DECISÃO
Considerando que a presente documentação apresentada e autuada como Denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade
previstos nos incisos III e V do artigo 94 da LC 621/2012, VOTO,
acompanhando o opinamento emitido pela área técnica e pelo Ministério Público de Contas, pelo não conhecimento da presente
Representação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 94 da LC
621/2012.
VOTO ainda, pelo arquivamento do feito, ante o preconizado no
artigo 176 § 3º, inc. I do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Determino que seja dada ciência da decisão ao representante.
Por fim, arquivem-se os presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7805/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, não conhecer
da presente Representação, nos termos do parágrafo 1º do artigo
94 da LC 621/2012, dar ciência ao representante, e arquivar o
feito, ante o preconizado no artigo 176, § 3º, inc. I, do Regimento
Interno, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto
Taufner, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o
senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas,
Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 21 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-270/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5593/2015
JURISDICONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
DE VITÓRIA
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEIS - GIOVANNA FARIA AIRES E MARGÔ DEVOS PA-
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RANHOS
ADVOGADOS - ALISSON AGIB SOUZA CABRAL (OAB/ES Nº
15.982) E ARTHUR PINTO DE ANDRADE (OAB/ES Nº 19.667)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 3.347.921/2011 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO DE VITÓRIA – 1) PRELIMINARMENTE, REJEITAR ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – 2) PROCEDÊNCIA PARCIAL – 3) DEIXAR DE APLICAR SANÇÃO – 4)
RECOMENDAÇÃO – 5) DAR CIÊNCIA – 6) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I. RELATÓRIO:
Trata-se de representação com pedido de medida cautelar, encaminhada pelo Ministério Público Especial de Contas (MPC), em
face do Sr. Luciano Santos Rezende (Prefeito Municipal de Vitória),
Srªs. Margô Devos Paranhos (Secretária Municipal de Comunicação), Jaqueline Carmo Murça (então Presidente da CPL), Giovana
Faria Aires (então Subsecretária de Marketing e Gestora do Contrato nº 06/2012) e Julia Salles Borgo (então Gestora do Contrato
nº 05/2012), em razão de supostos indícios de práticas de atos de
gestão ilegais, ilegítimos e antieconômicos, ocorridos no Procedimento Administrativo nº 3.347.921/2011, relacionado ao Edital de
Concorrência Pública nº 01/2011, cujo objeto refere-se, em síntese, à contratação de agências de publicidade e propaganda especializadas na prestação de serviços de publicidade institucional.
Destacou o MPC que o aludido Procedimento Administrativo nº
3.347.921/2011, conduzido pela Secretaria Municipal de Administração, teve como consectários o Contrato de Prestação de Serviços
nº 005/2012, que se encontrava vigente por força do Aditivo nº 04,
e o Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2012, então vigente
nos termos do Aditivo nº 03.
Inicialmente, a Relatora à época, Conselheira Substituta, Márcia
Jaccoud Freitas, elaborou a DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR – DECM 715/2015 (fls. 282/283), decidindo nos seguintes
termos:
“Sendo assim, com fulcro no art. 307, § 1º da Resolução TC
261/2013 (autoriza o Regimento Interno do TCEES) determino a
NOTIFICAÇÃO dos atuais Secretários Municipais de Administração e
de Comunicação de Vitória/ES para que no prazo improrrogável de
05 (cinco dias), se manifestem a respeito da Representação e encaminhem cópia integral do Processo Administrativo 3.347.931/2011
e de qualquer outro ato, contrato ou processo referente ao Edital
de Concorrência Pública 1/2011 e às contratações dele decorrentes,
dando-se CIÊNCIA da Representação também ao atual Prefeito do
Município de Vitória/ES, Senhor Luciano dos Santos Rezende.”
Em sequência aos Termos de Notificação endereçados aos responsáveis, foram produzidos os esclarecimentos pelo Sr. Luciano
Santos Rezende (Prefeito Municipal de Vitória) e pelos Srs. Margô
Devos Paranhos (Secretária Municipal de Comunicação de Vitória),
Jaqueline Carmo Murça (Gerente de Licitações e Contratos) e Davi
Diniz de Carvalho (Secretário Municipal de Administração de Vitória) – fls. 298/319, acompanhados de documentos probatórios (fls.
320/398).
Nesse passo, o NCA se manifestou por meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP 495/2015 (fls. 400/414), opinando pelo conhecimento e recebimento da Representação, bem como pelo
deferimento de medida cautelar, no sentido de determinar ao
Prefeito Municipal e à Secretária Municipal de Comunicação de Vitória que:
Se abstivessem de prorrogar quaisquer contratos administrativos
derivados da Concorrência Pública 01/2011;
Se abstivessem de utilizar a logomarca da atual gestão em desconformidade com o art. 32, § 1º da Constituição Estadual;
Nessa mesma linha, proferi o voto de fls. 415/424, cujos termos
foram acompanhados pelo Plenário - Decisão TC 4238/2015 (fl.
425/426), no sentido de conhecer o expediente como Representação e deferir medida cautelar, determinando ao Município de Vitória
que fizesse constar os valores gastos com publicidade separados
por veículo de comunicação no portal da internet onde divulga as
informações relativas aos contratos firmados, no prazo de até 60
dias a contar da ciência da decisão.
Após a notificação do Prefeito, Sr. Luciano Santos Rezende, e diante
de sua resposta, no que diz respeito à informação de que estariam disponibilizando os arquivos referentes aos pagamentos da
publicidade institucional, conforme solicitado, através do Portal de
Transparência do Município de Vitória, endereço eletrônico: http//
transparência.vitoria.es.gov.br/, na aba “contratos”, item “Publicidade Institucional” (fls. 436), retornaram os autos ao Núcleo de
Cautelares para manifestação, que deu através da Manifestação
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Técnica Preliminar – MTP 74/2016 (fls. 439/451).
Tendo em vista os indicativos de irregularidades apontados, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 72/2016 (fls. 452/462),
consignando indícios de irregularidades e sugerindo a citação dos
responsáveis para apresentar razões de justificativas, o que foi por
mim acatado, na forma da Decisão Monocrática Preliminar DECM
123/2016 (fls. 464).
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram os documentos de fls. 476/485 e 490/698, que foram encaminhados a SecexDenúncias para análise e instrução, que concluiu seus trabalhos
com a elaboração da ITC 875/2016, de fls. 702/724, e apresentou
a seguinte proposta de encaminhamento:
4. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1. Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95, da
Lei Complementar Estadual 621/2012 e artigo 99, §2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a
PROCEDÊNCIA parcial da presente Representação, mantendo-se
as seguintes irregularidades:
4.1.1 – Ausência de informações da execução dos contratos
de prestação de serviços de publicidade e propaganda decorrentes da inobservância legal de criação de sítio próprio
na rede mundial de computadores (internet) (Item 3.1 desta
ITC)
Base legal: art. 16 da Lei nº 12.232/2010 e princípio constitucional da publicidade.
Responsável: Margô Devos Paranhos.
4.1.2 – Artificial divisão do objeto da licitação em 2 (dois) lotes, em face da ausência de quaisquer parâmetros assentados em fundamentos minimamente razoáveis e coerentes; e
utilização, singular e inusitada, de critério de seleção de propostas mais vantajosas à Administração (Item 3.2 desta ITC)
Base legal: art. 23, § 1º, da Lei 8.666/93 e Art. 2º, § 3º, da Lei
nº 12.232/2010.
Responsável: Giovanna Faria Aires
4.2 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV,
da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por
4.2.1 Preliminarmente, não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela Sra. Giovanna Faria Aires, conforme
fundamentação do item 2 da presente instrução.
4.2.2 Rejeitar as razões de justificativas da senhora Margô Devos
Paranhos pela prática de ato ilegal presentificado no item 4.1.1,
SEM APLICAÇÃO DE MULTA, contudo, tendo em vista as correções efetuadas quanto ao modo de divulgação das informações
das despesas realizadas, em atendimento ao artigo 16 da Lei nº
12.232/2010.
4.2.3 Rejeitar as razões de justificativas da senhora Giovanna Faria Aires pela prática de ato ilegal presentificado no item 4.1.2,
SEM APLICAÇÃO DE MULTA, contudo, tendo em vista a análise
desencadeada no item 3.2.
4.3 Considerar cumprida a medida cautelar constante da Decisão
TC – 4238/2015 – Plenário, que, nos termos do Voto do eminente
Relator, determinou ao Município de Vitória que promovesse uma
complementação no portal da internet onde divulga habitualmente as informações relativas aos contratos firmados, no sentido de
fazer constar os valores gastos com publicidade separados por veículo de comunicação (seja jornal, televisão, revistas etc., especificados, ainda, por nome da emissora, jornal, revista, etc), e disponibilização no site, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da
ciência da decisão.
4.4 Recomendar aos atuais gestores da Prefeitura Municipal de
Vitória (Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Comunicação)
que nos próximos certames que realizar objetivando a contratação
de serviços de publicidade por intermédio de agências de propaganda, observe os termos da Lei Federal nº 12.232/2010, em especial
o artigo 2º, § 3º.
4.5 Sugere-se, ainda, que seja dada ciência ao Representante
do teor da Decisão final a ser proferida por este Egrégio TCEES,
conforme preconiza o art. 307, § 7º, da Res. TC 261/2013, bem
como, que os atos processuais subsequentes em relação à Sra.
Giovanna Faria Aires sejam cientificados aos advogados constituídos nos autosem conformidade com o disposto no art. 359, § 8º, da
Res. TC 261/2013 (RITCEES).
Cumpre informar que há pedido de DEFESA ORAL em favor da Sra.
Giovanna Faria Aires, conforme fl. 505 dos autos.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Especial de Contas
anuiu na integralidade os termos da ITC 875/2016, conforme se
depreende do Parecer de fls. 728/730.
É o relatório, passo ao voto.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
II.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva:
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Antes de adentrar na análise meritória dos indícios de irregularidades, é preciso analisar a ilegitimidade passiva alegada pela Sra.
Giovanna Faria Aires, então Subsecretária de Marketing na Secretaria Municipal de Comunicação, sob o argumento de que à época
ocupava o cargo de Subsecretária de Marketing, e que a este cargo
não incumbia a responsabilidade e conhecimento do que pretendem
lhe imputar.
Menciona que não se enquadra como responsável, segundo o inciso
I do artigo 10 da IN 63/2010 do TCU (não dirigente máximo do
Município de Vitória), bem como não se enquadra no inciso II, nem
no inciso III, ambos da IN 63/2010 do TCU.
Assim, argumenta que não seria o responsável pelos atos de gestão
como os ora analisados, já que o referido instrumento normativo limita a responsabilidade ao dirigente máximo da unidade jurisdicionada, aos membros de diretoria ou ocupante de cargo de direção no
nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo e ao membro
de colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutário.
Aduz que embora a referida instrução não tenha sido editada pelo
TCE, serviria de parâmetro para delimitar o alcance da competência
desse Tribunal para efeito de alcançar os responsáveis pela gestão
no âmbito de sua atuação.
Contesta ainda a incidência do art. 5º da Lei Complementar
621/2012, pois em seu entender as condutas praticadas seriam
lícitas e não causariam danos ao Município de Vitória.
Nessa linha a defendente objetiva a citação da então Secretaria de
Comunicação do Município, e que hoje é servidora desta Corte de
Contas.
Pois bem.
A área técnica de pronto afastou esta preliminar, uma vez que a
Instrução Normativa – TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010, tem
aplicação restrita ao âmbito do próprio Tribunal de Contas da União,
não podendo servir para guerrear uma responsabilização perante
esta Corte de Contas, portanto, inaplicável a qualquer processo no
âmbito desse TCEES.
Em segundo lugar, cabe salientar que a responsabilidade da Srª
Giovanna Faria Aires se dá pelos termos do edital por ela firmado,
especificamente, no seu Termo de Referência.
Na presente situação, o Termo de Referência é o Anexo I da Concorrência Pública nº 01/2011, tendo sido ele o instrumento responsável por definir o objeto do certame, descrevê-lo e dividi-lo em lotes.
Deste modo, a autoridade signatária desse instrumento pode ser
responsabilizada perante esta Corte, por falhas no edital decorrentes de disposições contidas no termo de referência, que é parte
integrante do edital, sobre os quais, os licitantes e a Administração
que o expediu estão vinculados.
Diante disso, entendo pelo não acolhimento da presente preliminar.
II.2. Do Mérito:
II.2.1 - Ausência de informações da execução dos contratos
de prestação de serviços de publicidade e propaganda decorrentes da inobservância legal de criação de sítio próprio
na rede mundial de computadores (internet)
Base legal: art. 16 da Lei nº 12.232/2010 e princípio constitucional
da publicidade.
Responsável: MARGÔ DEVOS PARANHOS – Secretária Municipal de Comunicação.
Conduta: Não divulgar, em sítio próprio na rede mundial de computadores, todas as informações sobre a execução dos contratos de
publicidade do município de Vitória, em descumprimento ao art. 16
da Lei nº 12.232/10.
Nexo: A ausência de divulgação completa de informações sobre a
execução dos contratos de publicidade do município, comprometendo a transparência e fragilizando o controle social sobre as despesas com publicidade.
A presente irregularidade relaciona-se à não divulgação, em sítio
próprio na rede mundial de computadores, de todas as informações sobre a execução dos contratos de publicidade nºs 005/2012
e 006/2012, para a prestação de serviços de publicidade firmados
pelo município de Vitória.
A área técnica firmou entendimento sobre esta irregularidade baseada no que dispõe a Lei Federal 12.232/10, sobre as normas
gerais para licitação e contratação pela Administração Pública de
serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de
propaganda, conforme se extrai de seu art. 16, caput e parágrafo
único, in verbis:
Art. 16. As informações sobre a execução do contrato, com os nomes dos fornecedores de serviços especializados e veículos, serão
divulgadas em sítio próprio aberto para o contrato na rede mundial de computadores, garantido o livre acesso às informações por
quaisquer interessados.
Parágrafo único. As informações sobre valores pagos serão divulga-
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das pelos totais de cada tipo de serviço de fornecedores e de cada
meio de divulgação.
Os gestores notificados argumentaram que as despesas com publicidade executadas pelo município de Vitória estavam adequadamente divulgadas no Portal da Transparência do Município, porém,
sem detalhamentos dos fornecedores de serviços especializados e
veículos, pois não foi este detalhamento determinado pelo TCEES,
conforme análise consignada na MTP 495/2015.
Desta maneira, inobstante o não atendimento às estritas exigências
legais, no que diz respeito a não disponibilização das informações
acerca dos gastos com os fornecedores de serviços especializados,
a área técnica constatou o cumprimento da Decisão TC 4238/2015,
e por esta razão, embora a irregularidade apontada pelo representante tivesse persistido, não sugeriu a aplicação de penalidade à
responsável.
Verifica-se, que o supracitado artigo 16 da Lei Federal 12.232/10
exige que as informações sobre a execução do contrato, com os
nomes dos fornecedores de serviços especializados e veículos sejam divulgados em sítio próprio, aberto para o contrato na rede
mundial de computadores, garantindo o livre acesso às informações
por quaisquer interessados, e seu parágrafo único exige que as
informações sobre valores pagos sejam divulgados pelos totais de
cada tipo de serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação.
Analisando a presente representação, a Área Técnica deste Tribunal
verificou que em relação aos Contratos nºs 005 e 006, ambos de
2012, as despesas executadas com publicidade estavam disponíveis no sítio do ente, na internet, ou seja, houve o cumprimento da
Decisão TC 4238/2015, que deferiu medida cautelar determinando
ao Município de Vitória que fizesse constar os valores gastos com
publicidade separados por veículo de comunicação no portal da internet onde divulga as informações relativas aos contratos firmados, no prazo de até 60 dias.
Contudo, a divulgação ainda não estaria plenamente condizente
com a legislação, já que a Prefeitura passou a detalhar apenas os
pagamentos relativos à veiculação da publicidade institucional, deixando de disponibilizar as mesmas informações acerca dos gastos
com os fornecedores de serviços especializados, não estando ainda
a relação de pagamentos ordenada por tipo de serviço ou meio de
divulgação, não informando seus totais.
Pois bem.
Primeiramente é preciso esclarecer que essa obrigatoriedade de
publicar os contratos de publicidade, nos termos do art. 16 da Lei
Federal 12.232/10, decorre da lei, o que não justifica a sua não implementação sob o argumento de que a Decisão deste Tribunal não
teria feito constar explicitamente esta exigência.
Lado outro, a divulgação de tais despesas, a partir de fevereiro
de 2016, nos moldes estipulados pela Lei 12.232/2010, constante
no Portal da Transparência do Município, conforme se depreende
das fls. 479/485 dos autos, demonstra a intenção de cumprir o
comando deste Tribunal, por parte do responsável, o que meu ver
deve afastar a aplicação de qualquer sanção pecuniária, como bem
entendeu o corpo técnico.
Nessa linha, mantenho a irregularidade, entretanto, deixo de aplicar
multa à responsável, pelos motivos que acima foram explicitados.
II.2.2 Artificial divisão do objeto da licitação em 2 (dois) lotes, em face da ausência de quaisquer parâmetros assentados em fundamentos minimamente razoáveis e coerentes;
e utilização, singular e inusitada, de critério de seleção de
propostas mais vantajosas à Administração (Item 2.5)
Base legal: art. 23, §1º, da Lei 8.666/93 e Art. 2º, §3º, da Lei nº
12.232/2010.
Responsável: GIOVANNA FARIA AIRES – Subsecretária de
Marketing na Secretaria Municipal de Comunicação.
Conduta: Elaborar o Edital da Concorrência Pública 01/2011, com
divisão não fundamentada do objeto em lotes e utilização de critério inusitado para a seleção da proposta mais vantajosa.
Nexo: A divisão não justificada do objeto da licitação em lotes caracteriza descumprimento ao art. 23, § 1º, da Lei 8.666/93 e ao
art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.232/2010.
A presente irregularidade relaciona-se à elaboração de edital com
divisão não fundamentada do objeto em lotes e utilização de critério inusitado para a seleção da proposta mais vantajosa.
Isso porque, apesar da divisão do objeto, o Edital forneceu um único briefing e impôs a formulação de uma única proposta técnica
para os diferentes lotes, conforme a Cláusula 8.16 abaixo transcrita:
8.16 – Será classificada em primeiro lugar, na fase da Proposta
Técnica, a licitante que obtiver a maior pontuação no somatório das
notas dos quesitos, sendo, portanto, considerada a vencedora para
o Lote 2, no valor de R$7.000.000,00 (sete milhões de reais). A

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

Página 48
classificada em segundo lugar, imediatamente após a primeira, será
considerada vencedora para o Lote 1, no valor de R$6.000.000,00
(seis milhões de reais).
Alega a gestora que não teve qualquer participação na elaboração
do Edital 01/2011 e que, diante do previsto no artigo 6º, XVI e
artigo 51 da Lei nº 8.666/93, o julgamento do certame seria de
competência da CPL, mas quanto ao mérito, acredita que “a divisão
dos objetos oportunizou uma maior concorrência, já que a unificação de lotes exigiria que a participação se restringisse a empresas
de maior porte, haja vista o quantitativo licitado”.
Assim, afirma a defendente, que a divisão em lotes teria possibilitado maior economicidade para a Administração, tendo o procedimento sido objetivo e impessoal, em atendimento aos interesses da
lei, possibilitando melhores propostas voltadas para a área publicitária do município de Vitória.
Cita que hoje a SECOM possui em curso processo análogo - Concorrência 001/2015 (Processo 70122229/2015) – no qual há a divisão
em cinco lotes, estando em fase recursal de julgamento da proposta técnica, e que esse edital teria passado pelo crivo da procuradoria e controladoria.
Por fim, alega a defendente, então Subsecretária de Marketing, não
ter solicitado, elaborado e tampouco subscrito o edital em questão,
não podendo esclarecer quaisquer fatos de gestão nesses aspectos,
devendo ser afastada sua responsabilidade acerca dos indícios de
irregularidades.
Primeiramente, quanto à responsabilização da Srª Giovanna Faria
Aires, Subsecretária de Marketing de Vitória, há de se destacar que
o termo de referência do Edital 01/2011, instrumento que descreveu o objeto a ser licitado, com todas as suas especificações, condições e exigências, teve a mesma como signatária, o que demonstra
o nexo de causalidade entre sua conduta e as determinações legais
acerca do assunto que foram desrespeitadas.
Também não prospera a alegação da responsável de que a CPL e
a Secretária de Comunicação do Município de Vitória teriam posteriormente elaborado o Edital da forma como melhor entenderam,
porque, de fato, o Edital foi respaldado na base informativa do seu
projeto (termo de referência), tendo, ainda, o referido Edital sido
precedido pela análise por parte da Procuradoria e da Controladoria
do Município, que chancelarem seus termos.
Assim, inobstante não ter sido membro da CPL, a responsabilização
da Srª Giovanna Faria Aires, Subsecretária de Marketing de Vitória,
foi demonstrada no caso concreto, conforme devidamente debatido
neste voto, no item antecedente (item II.1), e ora reforçada nestes
esclarecimentos, ante a elaboração do termo de referência que deu
amparo ao Edital sob análise.
Quanto ao mérito da questão, a área técnica entendeu que a argumentação apresentada pela defesa não é suficiente para afastar o
presente indício de irregularidade, tendo em vista que a divisão do
objeto em lotes não encontra alicerce na Lei Federal 12.232/2010,
na qual se permite a adjudicação do objeto para mais de uma agência de propaganda, desde que devidamente justificada nos autos da
licitação, mas veda a segregação em itens ou contas publicitárias
dos serviços de publicidade, nos termos do art. 2º, § 3º e § 4º da
referida Lei, in verbis:
Art. 2o (...)
§ 3º Na contratação dos serviços de publicidade, faculta-se a adjudicação do objeto da licitação a mais de uma agência de propaganda, sem a segregação em itens ou contas publicitárias,
mediante justificativa no processo de licitação.
§ 4º Para a execução das ações de comunicação publicitária realizadas no âmbito dos contratos decorrentes das licitações previstas
no § 3º deste artigo, o órgão ou a entidade deverá, obrigatoriamente, instituir procedimento de seleção interna entre as
contratadas, cuja metodologia será aprovada pela administração e publicada na imprensa oficial. (grifo nosso)
Nessas circunstâncias, concluiu a área técnica pela impossibilidade
de estabelecimento de qualquer critério prévio de divisibilidade do
objeto. Tal conclusão é reforçada pelo supracitado § 4º daquele
dispositivo legal, o qual impõe um procedimento de seleção interna
entre as agências contratadas, cuja metodologia deverá ser aprovada pela administração e publicada na imprensa oficial.
Neste caso, portanto, restou configurado a elaboração do termo
de referência em desacordo com as disposições da Lei nº
12.232/2010, porquanto houve a divisão não fundamentada do
objeto do certame em lotes e a utilização de critério inusitado para
a seleção da proposta mais vantajosa.
Nesse passo, entretanto, importa esclarecer que a Concorrência nº
001/2011 teria sido o primeiro certame deflagrado pelo Município
de Vitória para contratação de agência de publicidade, nos termos
da então inovadora Lei nº 12.232/2010.
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Também há de ser ponderado o fato de que outras autoridades tiveram, em tese, concordado com a sua escolha estampada no termo
de referência, no que diz respeito à divisão do objeto em lotes e à
escolha de critério para a seleção da proposta mais vantajosa.
Desta maneira, embora a defendente não tenha atendido de forma plena as disposições contidas na mencionada lei, considerando,
especialmente, que o certame foi realizado no salvaguardo do interesse público, atestando pelos critérios da impessoalidade, objetividade e pluralidade de interessados, visando a melhor proposta
para a administração municipal, bem como diante da ausência de
dolo, má-fé e não havendo demonstrado prejuízo ao erário, entendo pertinente o afastamento da aplicação de sanção à responsável,
conforme foi consignado pelo nosso corpo técnico.
Diante desse quadro, e, tendo em vista o papel orientativo que
desempenha esta Corte de Contas, não menos importante que o
caráter sancionatório que também desempenha, entendo pela manutenção da presente irregularidade com a expedição de recomendações ao órgão jurisdicionado, deixando de ser aplicado, no caso
concreto, a multa pecuniária.
III. CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, em consonância com a área técnica e Ministério
Público Especial de Contas, VOTO, para que este Colegiado profira
a seguinte Decisão:
Preliminarmente, rejeitar a alegação de ilegitimidade passiva levantada pela Sra. Giovanna Faria Aires, conforme fundamentação constante do item II.1 do presente voto;
Pela procedência parcial da presente Representação, nos termos
da fundamentação constante no item II.2 deste voto, mantendo-se
as seguintes irregularidades:
2.1 – Ausência de informações da execução dos contratos de
prestação de serviços de publicidade e propaganda decorrentes da inobservância legal de criação de sítio próprio na
rede mundial de computadores (internet) (Item 3.1 desta ITC)
Base legal: art. 16 da Lei nº 12.232/2010 e princípio constitucional da publicidade.
Responsável: Margô Devos Paranhos.
2.2 – Artificial divisão do objeto da licitação em 2 (dois) lotes, em face da ausência de quaisquer parâmetros assentados em fundamentos minimamente razoáveis e coerentes; e
utilização, singular e inusitada, de critério de seleção de propostas mais vantajosas à Administração (Item 3.2 desta ITC)
Base legal: art. 23, § 1º, da Lei 8.666/93 e Art. 2º, § 3º, da Lei
nº 2.232/2010.
Responsável: Giovanna Faria Aires
Pelo afastamento da aplicação de sanção às responsáveis, Srªs.
Margô Devos Paranhos e Giovanna Faria Aires, pela prática de ato
ilegal presentificados nos itens 2.1 e 2.2 acima apontados, tendo
em vista a fundamentação constante no item II.2.1 e II.2.2 deste
voto;
Recomendar aos atuais gestores da Prefeitura Municipal de Vitória (Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Comunicação) que
nos próximos certames que realizar objetivando a contratação de
serviços de publicidade por intermédio de agências de propaganda,
observe os termos da Lei Federal nº 12.232/2010, em especial o
artigo 2º, § 3º;
Em conformidade com o disposto no art. 359, § 8º, do RITCEES e
nos termos do art. 307, § 7º, da Res. TC 261/2013, que os atos
processuais subsequentes neste processo, em relação à Sra.
Giovanna Faria Aires, sejam cientificados aos advogados constituídos nos autos, inclusive, a Decisão final a ser proferida por este
Colegiado.
Dê-se ciência aos interessados e, após as formalidades legais, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5593/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e um de
março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Preliminarmente, rejeitar a alegação de ilegitimidade passiva levantada pela Sra. Giovanna Faria Aires, conforme fundamentação constante do item II.1 do voto do relator;
2. Considerar parcialmente procedente a presente Representação, nos termos da fundamentação constante no item II.2 o voto do
relator, mantendo-se as seguintes irregularidades:
2.1 – Ausência de informações da execução dos contratos de
prestação de serviços de publicidade e propaganda decorrentes da inobservância legal de criação de sítio próprio na
rede mundial de computadores (internet) (Item 3.1 desta ITC)
Base legal: art. 16 da Lei nº 12.232/2010 e princípio constitucio-
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nal da publicidade.
Responsável: Margô Devos Paranhos.
2.2 – Artificial divisão do objeto da licitação em 2 (dois) lotes, em face da ausência de quaisquer parâmetros assentados em fundamentos minimamente razoáveis e coerentes; e
utilização, singular e inusitada, de critério de seleção de propostas mais vantajosas à Administração (Item 3.2 desta ITC)
Base legal: art. 23, § 1º, da Lei 8.666/93 e Art. 2º, § 3º, da Lei
nº 2.232/2010.
Responsável: Giovanna Faria Aires
3. Afastar a aplicação de sanção às responsáveis, senhoras Margô Devos Paranhos e Giovanna Faria Aires, pela prática de ato ilegal presentificados nos itens 2.1 e 2.2 acima apontados, tendo em
vista a fundamentação constante no item II.2.1 e II.2.2 do voto do
relator;
4. Recomendar aos atuais gestores da Prefeitura Municipal de Vitória (Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Comunicação)
que nos próximos certames que realizarem objetivando a contratação de serviços de publicidade por intermédio de agências de
propaganda, observe os termos da Lei Federal nº 12.232/2010, em
especial o artigo 2º, § 3º;
5. Em conformidade com o disposto no art. 359, § 8º, e no art. 307,
§ 7º, ambos do Regimento Interno, dar ciência, aos advogados
constituídos nos autos, dos atos processuais subsequentes neste
processo, em relação à Sra. Giovanna Faria Aires, inclusive, da decisão final a ser proferida por este Colegiado;
6. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos
Augusto Taufner e o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 21 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-288/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3761/2014
JURISDICONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA
RESPONSÁVEIS - ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI,
MARCELO DA SILVA LUCHI E RODNEY ROCHA MIRANDA
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2014 - CUMPRIMENTO DA
DETERMINAÇÃO IMPOSTA PELO ACÓRDÃO TC-891/2014 –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Trata-se de Representação – Monitoramento formulada pela empresa Roche Diagnóstica Brasil Ltda., em face de irregularidades constantes do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº
057/2014, da Prefeitura Municipal de Vila Velha, tendo por objeto
o Registro de Preços para aquisição de materiais médicos hospitalares (tira de glicemia capilar e lancetas).
Após regular instrução foi proferido o Acórdão TC – 891/2014 – Plenário (fls. 644-658), nos seguintes termos:
“(...) 1. Considerar procedente a presente representação sem,
contudo, aplicar sanção aos gestores, tendo em vista as medidas já
adotadas pelo jurisdicionado no sentido de sanar os vícios detectados nos presentes autos;
2. Determinar aos atuais gestores, com fundamento no art. 57,
inc. III da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 329, §7º da Resolu-
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ção TC 261/2013, que encaminhem a este Tribunal de Contas cópia
do edital que vier a substituir o Pregão Eletrônico nº 057/2014 a
fim de que seja verificada a realização das modificações propostas
à folha 600 dos presentes autos;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.(...)”
Após notificação para apresentar o novo edital do Pregão Eletrônico, conforme determinação do item 2 do acórdão supra, a parte
apresentou as informações pertinentes (fls. 676-698).
Os autos foram então encaminhados à SecexDenúncias para o monitoramento da determinação.
Por meio da Manifestação Técnica de fls. 701-703, a Área Técnica
entendeu cumprida a determinação e sugeriu o arquivamento dos
autos.
O Ministério Publico de Contas, em manifestação de fls. 707, da
lavra do Procurador Luciano Vieira, acompanhou o posicionamento
técnico.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados
todos os trâmites legais e regimentais.
Por conseguinte, ratifico os posicionamentos da Área Técnica do
Ministério Público de Contas, da lavra do Procurador Luciano Vieira,
nos seguintes termos:
- Manifestação Técnica “(...) II – ANÁLISE
II.I – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO TCEES
A par do exposto e com lastro no artigo 4.º, inciso I, da Resolução
TC 278, de 4 de novembro de 2014, passa-se a análise do cumprimento da decisão proferida nos autos.
Comparando-se o edital do Pregão Eletrônico 57/2014 acostado
às fls. 37-58 com o novo edital colacionado às fls. 677-698, fica
certificado que a parte representada cumpriu com as modificações
propostas à fl. 600, nos moldes do item 2 do Acórdão TC-891/2014,
sanando as irregularidades detectadas.
Sendo assim, levando-se em conta o trânsito em julgado do decisum, certificado à fl. 670, o cumprimento do referido Acórdão em
sua íntegra e a conclusão do monitoramento, propõe-se o arquivamento do presente processo com base no artigo 5.º, inciso I, da
Resolução 278/14 do TCEES.
III – Proposta de encaminhamento
Em face do cumprimento, pela parte representada, do Acórdão TC-891/2014-Plenário e consoante artigo 5°, inciso I, da Resolução
278/14 do TCEES, propomos o arquivamento dos presentes autos. (...)”
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Procurador Luciano
Vieira, VOTO:
3.1 Pelo arquivamento dos presentes autos em razão do cumprimento da determinação constante do Acórdão TC – 891/2014 –
Plenário, conforme art. 5º, I da Resolução 278/2014 deste Tribunal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3761/2014,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e oito de
março de dois mil e dezessete, à unanimidade, arquivar os presentes autos em razão do cumprimento da determinação constante do
Acórdão TC-891/2014 – Plenário, conforme art. 5º, I, da Resolução
TC 278/2014 deste Tribunal, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição
Reuniram-se na sessão plenária para deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges e o senhor conselheiro em substituição
Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador-geral
do Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 28 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
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Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-294/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3381/2014
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP
RESPONSÁVEIS - ANTONIO JULIO CASTIGLIONI NETO, CARLOS EDUARDO GASPARINI, LIVIO OLIVEIRA RAMALHO, MARIA DE
LOURDS SOARES E SERGIO ALVES PEREIRA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS – IMPROCEDÊNCIA – CIÊNCIA
- ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Representação, em face da Secretaria de Estado da Justiça, apresentada pela empresa MC
Alimentação e Serviços Ltda, cujo objeto era a contratação de
empresa para fornecimento de alimentação para os internos do sistema penitenciário estadual.
Foram os autos encaminhados a Secretaria de Controle Externo de
Denúncias e Representações – SecexDenúnicas , que elaborou a
Instrução Técnica Conclusiva ITC 03004/2016, opinando pela improcedência da representação, na forma do art. 95, inciso I e
99, §2º, da Lei Complementar 621/2012.
Após, foram enviados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas, tendo seu representante lançado Parecer 00233/2017,
pugnando pela Improcedência da Representação, nos moldes
contido na Instrução Técnica Conclusiva ITC 003004/2016, as fls.
1041/1153.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Primeiramente, qualquer licitante poderá representar ao Tribunal
de Contas, conforme estabelece o artigo 101 da Lei Complementar
621/2012, verbis:
Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.
Quanto aos requisitos de admissibilidade de representação seguem
as normas relativas à denúncia, conforme o art. 99, parágrafo 2°
da LC n° 621/2012, verbis:
“§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.”
A denúncia é regulamentada pelo art. 94 da Lei Complementar n°
621/2012, a qual contém seus requisitos de admissibilidade:
“Art. 94. 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.”
Dessa forma, observa-se que a petição em análise está em pleno
acordo com os requisitos de admissibilidade que permitem a apreciação de seu mérito.
Na análise feita pela área técnica deste Tribunal, verificou-se que a
empresa MC Alimentação e Serviços Ltda-ME, questiona que logrou
vencedora no Pregão Eletrônico 102/2013, promovido pela Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS. Contudo, foi posteriormente
desclassificada em função de reclassificação promovida pelo Pregoeiro sob o fundamento de obediência à orientação de Parecer da
Procuradoria Geral do Estado 14/2013 sobre o artigo 530 L-R-F do
RICMS.
Adiciona a Representante que, no momento oportuno, interpôs recurso no sistema e que este não foi aceito pelo Pregoeiro. Aduz
ainda que a desclassificação foi arbitrária e que não lhe foi dada
oportunidade de defesa.
Entende a representante que as razões que fundamentam sua
desclassificação configuram burla a Lei Complementar Federal
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123/2006 e à Lei Federal 8666/93, que cria impossibilidade de micro e pequenas empresas participarem de pregões da Secretaria de
Justiça do Estado do Espírito Santo.
Expõe que as razões que embasaram sua desclassificação prestigiam empresas de maior porte e criam verdadeira barreira à participação de micro e pequenas empresas nos procedimentos licitatórios do Estado do Espírito Santo. Irroga ao entendimento da PGE
uma verdadeira afronta total ao apregoado na Lei Complementar
Federal 123/2006, que por sua vez prevê formas de permitir maior
participação das micro e pequenas empresas no mercado.
Pois bem, após Citação dos responsáveis e suas devidas justificativas, foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas – NEC que elaborou Instrução Técnica Conclusiva 03004/2016 com as seguintes conclusões:
4 – CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
4.1 Ante o exposto, diante do preceituado nos artigos 95, inciso I
e 99, § 2º, ambos da Lei Complementar 621/2012, bem como, do
disposto no art. 319, IV da Res. TC 261/2013 conclui-se opinando pela improcedência da Representação.
4.2 Cabe destacar que a matéria analisada constante do item 3.2
da presente Instrução Técnica Conclusiva também foi tratada nos
autos do processo TC 8856/2014 (IASES).
4.3 Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante
do teor da decisão final a ser proferida.
Antes de enfrentar as irregularidades citadas na ITI, a área técnica
deste Tribunal analisou as preliminares suscitadas, vejamos:
Preliminar 01 – Apresentada pelo Sr. Sérgio Alves Pereira, aduzindo que não foi o responsável pela homologação do certame. Em
uma análise feita por este órgão de controle ficou constatado que
o Sr. Sergio Alves Pereira não é parte legitima para responder pela
irregularidade disposta no item 2.2 da ITI 1316/2014, uma vez
que os fatos a ele imputados ocorreram após a sua exoneração do
cargo de Secretário de Estado de Justiça. Diante de tal constatação
sugeriu a área técnica pela extinção sem resolução de mérito
em relação ao Sr. Sergio Alves Pereira. Concordando este Relator
com a sugestão da área técnica.
Preliminar 02 – Apresentado pelos Srs. Lívio Oliveira Ramalho e
Antônio Castiglioni Neto, refutando a inclusão dos seus nomes no
rol dos responsáveis, uma vez que a área técnica lhes imputou a
responsabilidade nos pareceres dos autos em comento.
Numa análise feita pela área técnica desta Corte de Contas, concluiu-se que a imputação de responsabilidade ao parecerista depende de uma análise circunstancial de sua atuação, ou seja, seria
cabível a responsabilização quando detectada atuação deficiente
em termos de embasamento jurídico (doutrinário, legal e jurisprudencial) ou de diligências gerais na análise do processo, sendo possível ilidir a responsabilização caso demonstrado que a atuação do
advogado deu-se de forma diligente e fundamentada, com respaldo
em tese jurídica aceitável, alicerçada em lição doutrinária ou jurisprudencial. Opinando ao fim pelo acolhimento da preliminar,
para afastar a responsabilização dos Procuradores do Estado,
Srs. Antônio Júlio Castiglioni Neto e Lívio Oliveira Ramalho, não
sendo possível, na hipótese em comento, aplicar-lhes qualquer sanção pela emissão do Parecer PGE/00014/2013, na forma apontada
pela ITI 1316/2014.
Quanto aos demais itens indicados na ITI 1316/2014, quais sejam:
Cerceamento de direito de ver conhecido e julgado o recurso
tempestivo apresentado pelo licitante MC Alimentação e Serviços Ltda ME e Reclassificar licitantes em patente inconstitucionalidade e ilegalidade, corroborando com entendimento
da área técnica em sua manifestação através da ITC 03004/2016,
cujos fundamentos integram este voto, afasto tais irregularidades.
Nesse sentido, averiguada a ausência de indícios de irregularidades versadas nestes autos, e posição esta ratificada pelo Ministério
Público de Contas, por meio da manifestação do Exmo. Sr. Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, Procurador de Contas, acompanhando
o entendimento da área técnica, devido é o julgamento pela Improcedência da Representação.
3. DECISÃO
Diante de todo o exposto, acompanhando o posicionamento da área
técnica cujos fundamentos integram este Voto e do Ministério Público de Contas, de modo que VOTO nos seguintes termos:
a) Pela improcedência da Representação, nos termos dos artigos 95, inciso I e 99, § 2º, ambos da Lei Complementar 621/2012.
b) Sejam os representados informados acerca desta decisão.
c) Seja dada CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão final a
ser proferida, conforme art. 307, §7º do RITCEES.
d) Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos, ante o preconizado no art. 176, § 3º, inciso II,
c/c art. 186 da Resolução TC 261/2013.
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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 Lei
Complementar 621/2012.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3381/2014,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e oito
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, considerar improcedente a Representação, nos termos dos artigos 95, inciso I
e 99, § 2º, ambos da Lei Complementar 621/2012; dar ciência ao
Representante do teor da decisão final a ser proferida, conforme
art. 307, §7º do Regimento Interno, arquivando os autos após o
trânsito em julgado, ante o preconizado no art. 176, § 3º, inciso II,
c/c art. 186 do Regimento Interno 261/2013, nos termos do voto
do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader Borges, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, o senhor
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva e a senhora
conselheira convocada Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o
senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas,
Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 28 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-325/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5948/2016
JURISDICIONADO - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO – ACOMPANHAMENTO
RENPONSÁVEIS - ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI, CRISTIANE MENDONÇA, PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES, PAULO ROBERTO
FERREIRA E REGIS MATTOS TEIXEIRA
EMENTA: ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – JANEIRO A AGOSTO
DE 2016 – DETERMINAÇÕES – CERTIFICAR CUMPRIMENTO
DE RECOMENDAÇÃO CONSTANTE DA DECISÃO TC-127/2016
E NÃO CUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO CONSTANTE DA
DECISÃO TC-1084/2016 – ENCAMINHAR CÓPIAS – APENSAR À PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
Tratam os presentes autos do Relatório de Acompanhamento da
Gestão Fiscal do Governo do Estado do Espírito Santo, relativo
ao período de janeiro a agosto de 2016, sob a responsabilidade
de: PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES, Governador, período de
01/01/2016 a 31/08/2016; ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI, Secretária de Estado da Fazenda, período de 01/01/2016
a 02/06/2016 (Decreto de Exoneração Nº 741-S, de 02.06.2016,
publicado em 03/06/2016 – DOE); CRISTIANE MENDONÇA,
Secretária de Estado da Fazenda, período de 03/06/2016 a
21/08/2016 (Decreto de Designação para responder pelo Cargo: Nº 742-S, de 02.06.2016 publicado em 03/06/2016 – DOE e
Decreto 1205-S, de 19.08.2016, publicado em 22/08/2016 – DOE,
que cessa os efeitos do Decreto Nº 742-S/2016), PAULO ROBERTO FERREIRA, Secretário de Estado da Fazenda, período de
22/08/2016 a 31/08/2016 (Decreto de Nomeação: Nº 1207-S,
de 19.08.2016, publicado em 22/08/2016 – DOE) e REGIS MATTOS TEIXEIRA, Secretário de Estado de Economia e Planejamento, período de 01/01/2016 a 31/08/2016.
A Secretaria de Controle Externo de Macroavaliação Governamental (SecexGoverno), através do Relatório de Acompanhamento nº 00004/2016-6, analisou, dentre outros pontos, aspectos
gerais relacionados à responsabilidade da gestão fiscal: publicação, assinaturas, remessa ao TCEES e disponibilização
no siconfi; planejamento, orçamento e parâmetros fiscais;
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acompanhamento da gestão orçamentária e o monitoramento de decisões anteriores, no período de janeiro a agosto de
2016, manifestando ao final com proposições, recomendações e
determinações.
Analisou por fim, com fundamento no inciso II do § 1º do art. 59
da Lei Complementar 101/2000 o percentual de despesa total com
pessoal para fins de apuração do limite do poder executivo estadual
no 2º quadrimestre de 2016, sugerindo, portanto, alertar o Executivo, considerando o percentual apurado pelo TCEES de 45,46%,
encontrar-se acima do limite de alerta (44,10%), correspondente a
90% do limite legal estabelecido na LRF.
Na sequência, a Manifestação Técnica nº 01010/2016-3 emitida pelo Secretário de Controle Externo de Macroavaliação Governamental (fls.102/122), acompanhou os mesmos fundamentos, recomendações e determinações do Relatório de Acompanhamento
nº 00004/2016-6.
À unanimidade de seus membros, foi votada e aprovada a emissão de ALERTA ao Poder Executivo Estadual relativo ao 2º quadrimestre de 2016 (Processo TC 8519/2016), por encontrar-se em
45,46%, ou seja, acima do “limite” de Alerta (44,10%), correspondente a 90% (noventa por cento) do limite legal estabelecido
na LRF, consubstanciada na Decisão - Plenário nº 031682/2016-4,
disponibilizada no DIOTCEES no dia 08/11/2016, conforme certidão, fls. 135.
Após, foram os autos remetidos ao Ministério Público de Contas
– MPEC para se manifestar quanto aos apontamentos apresentados pela área técnica no Relatório de Acompanhamento nº
00004/2016-1, o que foi acompanhando pelo parquet, nos termos do parecer da lavra do Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva assentados às fls. 138/140 destes autos.
Portanto, uma vez que já foi votada e aprovada a emissão de ALERTA ao Poder Executivo Estadual relativo ao 2º quadrimestre de
2016, remanescem para este voto, a análise dos demais pontos assinalados no Relatório de Acompanhamento nº 00004/20161, o que faço neste momento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos visam o exame das Contas do Governador de
2016, por meio de um “acompanhamento” – instrumento de fiscalização previsto no artigo 188, inciso IV, do Regimento Interno, com
ampla possibilidade de escopo: legalidade e legitimidade dos atos
de gestão dos responsáveis, quanto ao aspecto contábil, financeiro,
orçamentário e patrimonial; desempenho dos órgãos e entidades,
assim como dos sistemas, programas, projetos e atividades governamentais, de economicidade, eficiência e eficácia dos atos praticados, nos termos do artigo 192 do Regimento Interno.
Os elementos de controle a cargo deste Tribunal no âmbito principalmente do artigo 59 da LRF, envolverão o conteúdo constante
nos processos de PPA (Plano Plurianual de Aplicações), LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias), LOA (Lei Orçamentária Anual), RREO
(Relatório Resumido de Execução Orçamentária) e RGF (Relatório
de Gestão Fiscal), os quais serão apensados no momento oportuno
por força do artigo 278 e seguintes do Regimento Interno do TCEES, devido à conexão entre eles.
A análise, até este momento, compreende o período de janeiro
a agosto de 2016 e constam das informações dos autos do processo de PPA (Processo TC 879/2016), LDO (Proc.TC 880/2016),
LOA (Processo TC 878/2016), RREOs do 1º, 2º, 3º e 4º bimestres de 2016 (Processos TC 2211/2016, 3949/2016, 5245/2016 e
8518/2016) e RGF do 1º e 2º quadrimestres de 2016 (Processo
TC 3948/2016 e TC 8519/2016), Sistema Integrado de Gestão das
Finanças Públicas (Sigefes), consolidadas no Relatório de Acompanhamento (RF-ACO) nº 00004/2016-1, fls. 2/101 (parte anexa e
integrante deste voto).
O referido Relatório (RF-ACO nº 00004/2016-1) apresenta determinações e recomendações referentes aos aspectos gerais relacionados à responsabilidade da gestão fiscal: planejamento, orçamento e parâmetros fiscais; acompanhamento da gestão orçamentária
e o monitoramento de decisões anteriores.
Dentre as determinações sugeridas pela SecexGoverno, constam
assuntos relacionados ao tema da renúncia fiscal, cujos fatos e objetos são semelhantes ao tratado no processo TC 2734/2016 (principal), que compõem um conjunto de processos: TC 4055/2013;
TC 4149/2013; TC 4054/2013; TC 4305/2013; TC 4217/2013; TC
2626/2013; 3961/2013 e TC 8332/2016, apensados para se evitar
conflito nas deliberações, conforme Decisão - Plenário 1632/2016,
que estão sob a análise do Conselheiro relator da matéria, José
Antônio Pimentel.
Assim, a fim de evitar decisões conflitantes, observando o princípio
da segurança jurídica, deixarei, por ora, de acatar as sugestões da
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SecexGoverno sobre esse tema.
Atendendo as demais sugestões pelos seus próprios fundamentos.
DECISÃO
Ante ao exposto, acompanho parcialmente a Área Técnica e o Ministério Público de Contas.
Assim, acato a proposição sugerida pela Área Técnica (RF-ACO nº
00004/2016, fls. 2/101), seguida pelo MPEC, para nos termos do
fundamentado no artigo 329, § 7º, do Regimento Interno desta
Corte de Contas DETERMINAR ao Poder Executivo Estadual, quanto ao Planejamento, Orçamento e Parâmetros Fiscais:
Que, a partir da elaboração da próxima LDO, o Demonstrativo VI,
que integra o Anexo de Metas Fiscais, evidencie separadamente as
receitas e as despesas previdenciárias dos fundos Financeiro e Previdenciário, refletindo assim, o Anexo 4 do RREO, conforme disposto no MDF – 6ª edição, p. 192, e em atendimento ao que estabelece
o art. 21 da Portaria 403/2015 do MPS.
E, a fim de evitar decisões conflitantes, deixo de acatar, por ora,
as seguintes determinações sugeridas pela SecexGoverno, considerando que a matéria está sendo analisada pelo Conselheiro José
Antônio Pimentel, nos autos do processo TC 2734/2016 (principal), que compõem um conjunto de processos apensados: TC
4055/2013; TC 4149/2013; TC 4054/2013; TC 4305/2013; TC
4217/2013; TC 2626/2013; 3961/2013 e TC 8332/2016:
Que, a partir da elaboração da próxima LDO, apresente o Demonstrativo 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita contendo os programas e beneficiários que serão favorecidos
com as renúncias de receitas, conforme estabelecido no Manual
dos Demonstrativos Fiscais, com o objetivo de dar transparência
às renúncias de receitas previstas na LDO quanto ao cumprimento
dos requisitos exigidos para a concessão ou ampliação de benefícios
de natureza tributária disposto no art. 14 da LRF e ao pressuposto
da transparência insculpido no art. 1º, § 1º, da Lei Complementar
101/2000;
Que, a partir da elaboração da próxima LDO, informe no Demonstrativo 7 -Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita - o
período de vigência de cada benefício e incentivo fiscal concedido
ou ampliado, bem como o dispositivo legal que concedeu ou ampliou o benefício ou incentivo fiscal, tendo em vista o disposto § 6º
do artigo 150 da CF/88 e ao pressuposto da transparência insculpido no art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 101/2000.
Que elabore e faça constar junto às próximas LOAs o “Demonstrativo Regionalizado do Efeito, Sobre as Receitas e Despesas, Decorrente de Isenções, Anistias, Remissões, Subsídios e Benefícios de
Natureza Financeira, Tributária e Creditícia”, exigido no § 6º do art.
165 da CF, § 6º do art.150 da CE e inciso II do artigo 5º da LRF.
E ainda, diante do relatado nos itens 3.1.7 e 3.2.1 do relatório
técnico, com fundamento no artigo 191, do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013), a realização de LEVANTAMENTO com o objetivo conhecer a estrutura de governança das renúncias tributárias
do Estado do Espírito Santo, englobando as etapas de instituição,
previsão, monitoramento da concessão e da execução, avaliação e
controle, para embasar a elaboração de matrizes de planejamento
de fiscalizações, a serem realizadas pelas unidades especializadas
desta Corte, bem como atualizar os procedimentos de análise das
contas e das diretrizes para elaboração do relatório sobre as contas
do Governador.
Com fundamento nos artigos 4º e 5º da Resolução TC 274/2014,
que seja certificado pelo Poder Executivo Estadual:
O cumprimento da recomendação constante da Decisão TC
127/2016, nos autos do TC-1212/2015 (LDO do exercício de 2015),
no que tange à necessidade de apresentação, no Demonstrativo
II, de nota explicativa com os valores do PIB estadual estimado e
realizado.
O não cumprimento da recomendação constante da Decisão TC1084/2015, nos autos do TC-1223/2014 (LOA do exercício de
2014), para que o projeto de lei orçamentária fosse acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e
despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios
e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia em cumprimento ao disposto no art. 165, § 6º, da CF e art. 150, § 6º,
da CE. Essa recomendação foi transformada em determinação nos
presentes autos.
Por fim, que seja encaminhado:
1. Cópia do Relatório de Acompanhamento (RFACO) nº 0004/20166, fls. 2/101, ao chefe do Poder Executivo Estadual, à Secretaria
de Estado de Controle e Transparência, à Secretaria de Estado da
Fazenda, à Secretária de Estado de Economia e Planejamento e ao
Conselheiro José Antônio Pimentel para que conheçam o teor desta
análise.
2. Cópia do Relatório de Acompanhamento (RF-ACO) nº 3/2016,
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fls. 2/101, à Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas da Assembleia Legislativa
do Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 50, § 2º, da Lei
10.395/2015 (LDO do exercício 2016).
Registra-se que o monitoramento da deliberação constante da Decisão TC 01420/2016 – Plenário, prolatada nos autos do Processo
TC 941/2016 (RREO do 6º Bimestre de 2015), relativo à forma
de registro do aporte nos demonstrativos do RREO, está suspenso
em razão do conhecimento por esta Corte de Contas do pedido
de reexame nos autos do Processo TC 05038/2016, que concedeu efeito suspensivo à eficácia da determinação contida na Decisão TC 01420/2016-Plenário, até que a proposta de instrução
normativa (“regra de transição”), tratada na Comunicação Interna n. 6902/2016, tenha sido apreciada, conforme Decisão TC
02138/2016 - Plenário, de 2 de agosto de 2016.
Após, seja retornado os presentes autos à Secretaria de Controle
Externo de Macroavaliação Governamental (SecexGoverno), para
ser apensado, futuramente, à Prestação de Contas Anual do Governador, em atendimento ao art. 277, § 1º, do Regimento Interno
(Resolução TC-261/2013).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5948/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de abril
de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Determinar ao Poder Executivo Estadual, quanto ao Planejamento, Orçamento e Parâmetros Fiscais:
1.1 Que, a partir da elaboração da próxima LDO, o Demonstrativo
VI, que integra o Anexo de Metas Fiscais, evidencie separadamente as receitas e as despesas previdenciárias dos fundos Financeiro
e Previdenciário, refletindo assim, o Anexo 4 do RREO, conforme
disposto no MDF – 6ª edição, p. 192, e em atendimento ao que
estabelece o art. 21 da Portaria 403/2015 do MPS.
A fim de evitar decisões conflitantes deixar de acatar as seguintes determinações sugeridas pela SecexGoverno, considerando
que a matéria está sendo analisada pelo conselheiro José Antônio Pimentel, nos autos do processo TC 2734/2016 (principal), que
compõem um conjunto de processos apensados: TC 4055/2013;
TC 4149/2013; TC 4054/2013; TC 4305/2013; TC 4217/2013; TC
2626/2013; 3961/2013 e TC 8332/2016;
Que, a partir da elaboração da próxima LDO, apresente o Demonstrativo 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita contendo os programas e beneficiários que serão favorecidos
com as renúncias de receitas, conforme estabelecido no Manual
dos Demonstrativos Fiscais, com o objetivo de dar transparência
às renúncias de receitas previstas na LDO quanto ao cumprimento
dos requisitos exigidos para a concessão ou ampliação de benefícios
de natureza tributária disposto no art. 14 da LRF e ao pressuposto
da transparência insculpido no art. 1º, § 1º, da Lei Complementar
101/2000;
Que, a partir da elaboração da próxima LDO, informe no Demonstrativo 7 -Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita - o
período de vigência de cada benefício e incentivo fiscal concedido
ou ampliado, bem como o dispositivo legal que concedeu ou ampliou o benefício ou incentivo fiscal, tendo em vista o disposto § 6º
do artigo 150 da CF/88 e ao pressuposto da transparência insculpido no art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 101/2000;
Que elabore e faça constar junto às próximas LOAs o “Demonstrativo Regionalizado do Efeito, Sobre as Receitas e Despesas, Decorrente de Isenções, Anistias, Remissões, Subsídios e Benefícios de
Natureza Financeira, Tributária e Creditícia”, exigido no § 6º do art.
165 da CF, § 6º do art.150 da CE e inciso II do artigo 5º da LRF;
E ainda, diante do relatado nos itens 3.1.7 e 3.2.1 do relatório
técnico, com fundamento no artigo 191, do Regimento Interno, a
realização de Levantamento com o objetivo conhecer a estrutura de
governança das renúncias tributárias do Estado do Espírito Santo,
englobando as etapas de instituição, previsão, monitoramento da
concessão e da execução, avaliação e controle, para embasar a
elaboração de matrizes de planejamento de fiscalizações, a serem
realizadas pelas unidades especializadas desta Corte, bem como
atualizar os procedimentos de análise das contas e das diretrizes
para elaboração do relatório sobre as contas do Governador.
2. Com fundamento nos artigos 4º e 5º da Resolução TC 274/2014,
que seja certificado pelo Poder Executivo Estadual:
2.1 O cumprimento da recomendação constante da Decisão
TC 127/2016, nos autos do TC-1212/2015 (LDO do exercício de
2015), no que tange à necessidade de apresentação, no Demonstrativo II, de nota explicativa com os valores do PIB estadual estimado e realizado;
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2.2 O não cumprimento da recomendação constante da Decisão TC-1084/2015, nos autos do TC-1223/2014 (LOA do exercício de 2014), para que o projeto de lei orçamentária fosse acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas
e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios
e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia em cumprimento ao disposto no art. 165, § 6º, da CF e art. 150, § 6º,
da CE. Essa recomendação foi transformada em determinação nos
presentes autos;
3. Encaminhar:
3.1 Cópia do Relatório de Acompanhamento (RFACO) nº 0004/20166, fls. 2/101, ao chefe do Poder Executivo Estadual, à Secretaria
de Estado de Controle e Transparência, à Secretaria de Estado da
Fazenda, à Secretária de Estado de Economia e Planejamento e ao
Conselheiro José Antônio Pimentel para que conheçam o teor desta
análise;
3.2 Cópia do Relatório de Acompanhamento (RF-ACO) nº 3/2016,
fls. 2/101, à Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas da Assembleia Legislativa
do Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 50, § 2º, da Lei
10.395/2015 (LDO do exercício 2016);
Registra-se que o monitoramento da deliberação constante da Decisão TC 01420/2016 – Plenário, prolatada nos autos do Processo
TC 941/2016 (RREO do 6º Bimestre de 2015), relativo à forma
de registro do aporte nos demonstrativos do RREO, está suspenso
em razão do conhecimento por esta Corte de Contas do pedido
de reexame nos autos do Processo TC 05038/2016, que concedeu efeito suspensivo à eficácia da determinação contida na Decisão TC 01420/2016-Plenário, até que a proposta de instrução
normativa (“regra de transição”), tratada na Comunicação Interna n. 6902/2016, tenha sido apreciada, conforme Decisão TC
02138/2016 - Plenário, de 2 de agosto de 2016;
4. Após, retornar os presentes autos à SecexGoverno para que seja
apensado à Prestação de Contas Anual do Governador, em atendimento ao art. 277, § 1º, do Regimento Interno.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto
Taufner, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Sérgio Manoel Nader Borges, e os senhores conselheiros em substituição Marco Antonio da Silva e Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-509/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO -TC-2925/2016
JURISDICIONADOS -CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ASSUNTO -FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE -MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RESPONSÁVEIS -EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES, JOSÉ RAIMUNDO DANTAS, JOSÉ WANDERLEI ASTORI E ORLY GOMES DA
SILVA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI – POSSÍVEIS IRREGULARIDADES COMETIDAS NOS
EXERCÍCIOS DE 2011 A 2015 – 1) CONHECER – PROCEDÊNCIA PARCIAL – 2) RECOMENDAÇÃO – 3) DAR CIÊNCIA – 4)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
O presente processo trata de Representação, proposta pelo Minis-
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tério Público de Contas, noticiando possíveis irregularidades cometidas pela Prefeitura e pela Câmara Municipal de Guarapari, nos
exercícios de 2011 a 2015.
Alega o Representante que a Prefeitura e a Câmara Municipal têm,
reiteradamente, reajustado a remuneração básica de seus servidores por índices distintos. Afirma, ainda, que o Poder Executivo
promove o reajuste da remuneração dos servidores do magistério
por leis e índices diversos dos demais servidores.
A SecexDenúncias elaborou Instrução Técnica Conclusiva 1160/2016
(fls. 163-172), abordando algumas questões relacionadas ao tema,
mas pugnando pelo não conhecimento da Representação e arquivamento dos autos, tendo em vista o não cumprimento do art. 177,
III do Regimento Interno, pois não foram trazidos indícios de prova.
O Ministério Público de Contas, por sua vez, em Parecer às fls. 176179 da lavra do Excelentíssimo Procurador Dr. Luciano Vieira, manifestou-se sugerindo o conhecimento da Representação e a citação
dos responsáveis. É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, para recebimento do feito como denúncia, torna-se
imprescindível avaliar se a documentação encaminhada preenche
os requisitos de admissibilidade dispostos no art. 177 do RITCEES:
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.
A Área Técnica opinou pelo não conhecimento da representação por
não haver indicio de prova, nos termos do art. 177, III do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Compulsando os autos, constatei que o representante juntou diversas leis municipais que versam sobre remuneração de servidores de
várias categorias profissionais dos poderes executivo e legislativo
que segundo ele não respeitaram a exigência da revisão geral anual
no mesmo índice e na mesma data.
Mesmo que os documentos apresentados não sejam provas definitivas, eles guardam relação com o assunto debatido nestes autos.
Na realidade as representações e denúncias não exigem para serem admitidas uma “prova cabal”, mas sim indícios de provas, pois
uma prova mesmo somente é obtida após a instrução probatória.
E nesse caso aqui temos uma discussão mais jurídica do que fática, sendo que a leitura documentos, que em sua maioria são leis
publicadas, possibilitou uma análise, mesmo que inicial pela Área
Técnica e que a levou a concluir que as normas anexadas não se
tratam de revisão geral anual, mas sim de reajustes diferenciados
dados a categorias diferentes, o que não é proibido. Diante disso, é
possível que a representação seja conhecida, já que é possível um
debate sobre o mérito.
E justamente no tocante ao mérito da reclamação apresentada,
percebo que o representante aponta como irregular a concessão de
revisão geral anual em diferentes datas e índices para servidores do
Legislativo e do Executivo, em descumprimento ao disposto no art.
37, X, da CF/88, o qual prevê que a remuneração e o subsídio dos
servidores públicos somente poderão ser fixados ou alterados por
lei específica, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma
data e sem distinção de índices.
A equipe técnica analisou as leis municipais que o representante
juntou aos autos e constatou que não houve igualdade entre a inflação e a alteração remuneratória, além de não terem as alterações ocorridas na mesma data e de forma geral, de modo que não
se trata da concessão de revisões gerais anuais, mas de reajustes
diferenciados para as diversas categorias do funcionalismo público,
o que não é irregular.
Embora a área técnica tenha identificado que as alterações remuneratórias se tratavam de reajustes conferidos a determinadas carreiras, não podemos olvidar que independente desses incrementos
concedidos o gestor está adstrito ao cumprimento da concessão
da revisão geral anual, conforme preceitua o art. 37, X, da CF,
cujo preceito estabelece que deva ser realizada em cada exercício,
mediante lei, na mesma data e fixando mesmo índice a todos os
servidores, ainda que de outros poderes, bem como aos agentes
políticos.
Há de se destacar que, por uma questão de lógica, primeiro o Município deve promover a revisão geral anual de todos os seus servidores no mesmo índice e na mesma data, para depois então, caso
exista folga orçamentária, promover reajustes diferenciados, casos

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

Página 54
estes sejam necessários e legítimos. Pelo demonstrado até aqui,
presume-se que no Município de Guarapari isso não foi respeitado,
sendo dados diversos reajustes a categorias, mas sem uma revisão
geral anual concedida igualmente para todos. É claro que caso o
Município tenha dado a todas as categorias reajuste maior do que
a inflação na prática ele acabou cumprindo, em termos materiais,
o princípio da revisão geral anual, embora com uma falha formal.
E sobre a obrigatoriedade da revisão geral anual o Supremo Tribunal Federal já se manifestou favoravelmente na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 2498, proposta em face do Governador do
Estado do Espírito Santo, em razão da omissão do chefe do Poder
Executivo no dever de desencadear o processo de elaboração da lei
anual de revisão geral da remuneração dos servidores, ante a sua
competência privativa para tal providência.
Também cabe registrar que a garantia da revisão geral anual deve
ser interpretada em conjunto com o princípio da responsabilidade
fiscal. A Constituição Federal, no art. 169 caput estabelece que: “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”. E já foi editada a Lei Complementar
101/2000, conhecida como “Lei de Responsabilidade Fiscal” que
estabelece os limites máximos para despesa com pessoal do poder
público, devendo ser feito o necessário planejamento para que não
ocorra extrapolação no presente e no futuro.
Mas tem outro detalhe que também deve ser observado pela gestão
pública que é a questão previdenciária. O município de Guarapari
possui Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), isso quer dizer
que o pagamento aposentadoria dos seus servidores é de responsabilidade do Município no caso da existência de déficit. Vale lembrar
o fundamento constitucional do RPPS que está no artigo 40 da CF
que em seu caput afirma que:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial e o disposto neste artigo.
Ao final do referido artigo há a prescrição de que deve ser preservado não somente o equilíbrio financeiro (que pode ser conceituado
como os recursos financeiros necessários para o pagamento dos
benefícios em cada exercício), mas principalmente o equilíbrio atuarial (capacidade de pagamento no longo prazo estipulado a partir
de um cálculo especializado).
Qualquer aumento real dado aos servidores ativos, pode impactar
imediatamente no montante de pagamento aos servidores inativos, para aqueles casos (que atualmente ainda são a maioria) que
haja paridade. Além disso, poderá comprometer os valores futuros
devidos a esses servidores quando aposentados. Por isso que no
momento de análise da concessão de reajuste real a servidores ativos devem ser analisados os impactos financeiros atuais e futuros
nos servidores inativos. Caso isso não seja feito, há o risco do não
pagamento de benefícios no futuro ou da redução de investimentos,
inclusive em áreas prioritárias, ficando o Município com praticamente toda a sua receita comprometida com o pagamento de servidores
ativos e inativos, o que é contrário ao interesse público.
Desta forma, não obstante o dever de guardar o preceito constitucional previsto no art. 37, X da CF (revisão geral anual), este
deverá ser feito em consonância com o art. 169 caput da CF (limite
de gastos com pessoal que é regulamentado pela LRF). E havendo reajuste real de remuneração, também deverá ser observada
a parte final do caput do art. 40 da CF (o RPPS deve ter equilíbrio
financeiro e atuarial), para que o município não seja inviabilizado.
Mesmo recebendo esta representação, já que inclusive debatemos
aqui o mérito dela, não é possível aqui darmos um veredito sobre a
situação concreta do Município de Guarapari, mas é possível constatar que houve certa desorganização no momento de conceder os
reajustes.
Diante disso, esta representação deve ser julgada parcialmente
procedente já que foram constatadas, mesmo que indiretamente,
falhas na legislação, mas que somente podem ser revistas pela gestão municipal, a partir de um estudo que propicie uma reavaliação de sua política remuneratória dos seus servidores públicos, em
consonância com os princípios constitucionais, legais e lógicos aqui
explicitados, devendo isso ser objeto de recomendação.
Deverá ser objeto de recomendação e não de determinação, pois
o Poder Executivo de Guarapari extrapolou o limite de gastos com
pessoal. Isso consta da moderna ferramenta de Controle Social implantada recentemente por esta Corte de Contas que é o sistema
Cidades, de fácil consulta para qualquer cidadão. Constato que em
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2016 o gasto com pessoal chegou a 57,4% quando o limite máximo
é 54% da Receita Corrente Líquida (RCL).
Não seria lógico exigir que o município fizesse recomposições salariais com prazo determinado em época de grave crise fiscal, sendo
melhor a recomendação para que sejam realizados estudos, que
também podem ser úteis para uma necessária redução de gastos.
Atuando corretamente, o Município não permitirá que sejam usurpados direitos dos seus servidores, inclusive reduzindo prováveis
demandas judiciais. Entretanto, também será evitada a concessão
indiscriminada de reajustes que possam comprometer os limites de
despesa com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como
o pagamento futuro de benefícios aos segurados do Regime Próprio
de Previdência Social (RPPS)
DECISÃO
Diante do exposto, divergindo parcialmente da manifestação exarada pela equipe técnica desta Corte e do opinamento emitido pelo
Ministério Público de Contas, VOTO pelo conhecimento da Representação, nos termos do art. 177 do Regimento Interno desta Corte
de Contas, para no mérito considera-la parcialmente procedente,
nos termos do artigo 178, II da referida norma, fazendo a seguinte
RECOMENDAÇÃO ao Município de Guarapari:
Que sejam feitos estudos para as devidas readequações nas diversas carreiras do Município, no sentido de cumprimento da Revisão
Geral Anual prevista no art. 37, X da CF), mas sempre em consonância com o art. 169 caput da CF e, no caso de reajustes reais,
com a parte final do caput do art. 40 da CF.
Nos termos do artigo 307, § 7º, do RITCEES, dar ciência aos Representantes.
Após os trâmites regimentais, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2925/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dois de maio
de dois mil e dezessete, sem divergência, nos termos do voto do
relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Conhecer da Representação, nos termos do art. 177 do Regimento Interno desta Corte de Contas, para, no mérito, considerá-la
parcialmente procedente, nos termos do artigo 178, II, da referida norma;
2. Recomendar ao Município de Guarapari que sejam feitos estudos para as devidas readequações nas diversas carreiras do Município, no sentido de cumprimento da Revisão Geral Anual prevista
no art. 37, X, da CF), mas sempre em consonância com o art. 169,
caput, da CF e, no caso de reajustes reais, com a parte final do
caput do art. 40 da CF;
3. Dar ciência aos Representantes, nos termos do artigo 307, §
7º, do Regimento Interno;
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Abstiveram-se de votar, por suspeição, os senhores conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto
Taufner, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e o senhor conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do
Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 2 de maio de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-508/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4595/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO -
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SEDU
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA
RESPONSÁVEL - HAROLDO CORRÊA ROCHA
EMENTA: AUDITORIA – CONTRATOS 028/2014, 029/2014 E
030/2014 – À SEGEX PARA ANALISAR INCLUSÃO NO PAF – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária, realizada na
Secretaria de Estado da Educação – SEDU, exercício 2015, sob a
responsabilidade do Sr. Haroldo Corrêa Rocha, então Secretário de
Estado de Educação.
De acordo com o Relatório de Fiscalização RF - AUD – 6/2015
(fls. 3/31), foram objetos de fiscalização os Contratos 028/2014,
029/2014 e 030/2014, realizados para a contratação de empresa
especializada no preparo, fornecimento e gestão da alimentação
escolar, incluindo os insumos e a mão de obra necessária, num total
de R$ 135.459.121,00 (cento e trinta e cinco milhões, quatrocentos
e cinquenta e nove mil, cento e vinte e um reais).
Após a análise dos contratos mencionados, o Relatório de Fiscalização apontou o seguinte achado de auditoria:
2.1 Fragilidade de controle relativo à gestão e distribuição da merenda escolar
2.1.1.1 Responsável
Nome: Sr. Haroldo Corrêa Rocha
Cargo: Secretário de Estado da Educação
Período: Desde 01/01/2015 – Decreto nº 013-S, de 01.01.2015
(...)
CONCLUSÃO
A presente auditoria teve como objetivo analisar a regularidade da
execução dos contratos de gestão da alimentação escolar praticado
pela SEDU junto às escolas da rede estadual de ensino. Para tanto,
a equipe adotou os seguintes procedimentos de análise: a) Verificar
se o total de refeições consumidas foi superior ao total de alunos
presentes com alimentação (PA); b) Verificar se havia divergências
nos registros do Sistema Rede Educar e no Registro de Merenda,
c) Verificar a adesão e efetiva participação das escolas públicas
estaduais no Sistema Rede Educar (SRE) e d) Verificar se as escolas públicas estaduais estão utilizando ou utilizaram o sistema de
comandas, bem como identificar se o total de servidos (refeições
efetivamente consumidas) está sendo alcançado mediante a contagem de fichas, conforme previsto no Manual de Orientação da
Alimentação Escolar.
Ao final dos trabalhos a equipe constatou que: a) não foi possível
identificar se os pagamentos efetuados relativos aos contratos de
alimentação escolar da amostra corresponderam ao total de merenda efetivamente consumida (total de servidos), haja vista a SEDU
e as escolas não disporem de todas as informações necessárias e
confiáveis capazes de subsidiar a opinião da equipe acerca da regularidade desses pagamentos, b) havia divergências de registros
existentes entre o Sistema Rede Educar - SRE e o Registro de Merenda - RM realizado pelas escolas, c) o Sistema Rede Educar está
sendo subutilizado, uma vez que um percentual de apenas 2,75%
das escolas estava com 100% das informações lançadas tempestivamente, d) 62% das escolas estão lançando o total de servidos
com base no total de PAs, e não com base na totalização das fichas
de controle (Sistema de Comandas).
Após analisar a opinião da SEDU acerca do achado de auditoria ora
em destaque, a equipe chegou à conclusão de que as alegações
apresentadas não são suficientes para afastarem as inconsistências
apontadas ao longo da fiscalização, haja vista que não foram apresentadas novas documentações evidenciando o esclarecimento de
tais inconsistências. Cabe aqui ressaltar que o Secretário de Estado
da Educação se mostrou favorável a promover as ações corretivas,
conforme sugerido pela equipe, descritas no item 4 deste relatório
técnico:
Faz-se oportuno destacar que, conforme dito anteriormente, o Relatório de Fiscalização 86/2014 – Processo TC 6939/2014 se reportou à análise da gestão da merenda escolar referente aos meses de
fevereiro a junho de 2014. Naquela oportunidade, também foram
apontadas fragilidades relativas ao controle da merenda escolar,
tanto por parte das escolas quanto por parte da SEDU.
Para efeito de acompanhamento da execução da despesa relativa
à merenda escolar após a citada fiscalização e analisando a repercussão da implantação das novas ferramentas de controle (Sistema
Rede Educar/Registro de Merenda), a equipe procedeu no sentido
de comparar o total pago nos meses de fevereiro a julho, nos exercícios 2014 e 2015, em relação aos contratos 28/2014 e 29/2014.
Os gráficos seguintes demonstram o comportamento da despesa
nesse período.
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(...)
Depreende-se do gráfico que no mês de fevereiro/2015 houve um
decréscimo do gasto com alimentação escolar comparativamente
com o mesmo mês em 2014. No mês de março/15, por sua vez,
apesar de ter havido um aumento do gasto em relação a fevereiro/15, ainda assim foi menor do que o apontado para o mesmo mês
em 2014. A partir do mês de abril até junho/15 se observam aumentos graduais e significativos nos valores gastos pela SEDU com
alimentação escolar. Esse comportamento, também, foi observado
em 2014, porém em menor escala. Agora, numa análise comparativa entre os anos 2014 e 2015, constata-se uma discreta diminuição
da despesa com alimentação escolar, no valor de R$ 171.072,11
(cento e setenta e um mil, setenta e dois reais e onze centavos).
Por fim, vale a pena chamar atenção que a diferença de despesas
entre o mês de julho/2014 e o mês de julho/2015 foi a maior em
relação ao período analisado.
Muito embora tenha havido uma ligeira diminuição das despesas
com a alimentação escolar no exercício 2015, salientamos que para
avaliar se houve aumento da eficácia do controle em relação ao
exercício de 2014 seria imprescindível, ao menos, conhecer o total
de alunos presentes que manifestaram a intenção de se alimentar
nessas escolas em cada um desses meses – Total de PAs, o que não
foi possível apurar pelos motivos já exposto no presente relatório
técnico.
Por fim, é importante também registrar que houve uma questão
de auditoria cujo achado não foi confirmado. A questão ora em
destaque foi a seguinte: “Os pagamentos feitos à contratada correspondem aos valores estipulados para lanche e refeição previstos
no contrato?”. O suposto achado para esta questão de auditoria
seria a constatação de que os valores pagos a título de lanche e/ou
refeição não corresponderiam aos valores estipulados nos contratos
firmados.
Em uma análise preliminar a equipe constatou que os contratos
apreciados discriminavam valores distintos para lanches e refeições, sendo que o valor da refeição era ligeiramente superior ao
valor do lanche. Todavia, foi constatado que em determinadas escolas o lanche servido estava sendo cobrado com o valor estipulado
para refeição, o que, em tese, contrariava as cláusulas contratuais
avençadas. Salienta-se que esta prática era frequente em várias
escolas constantes da amostra selecionada pela equipe.
Diante desta constatação, a equipe procedeu no sentido de questionar servidores da SEDU com a intenção de saber se havia alguma
justificativa para esta prática, uma vez que da leitura das cláusulas
contratuais tal justificativa não fora encontrada.
Foi então agendada uma reunião na qual participaram servidores
da SEDU, os membros desta equipe de auditoria e o seu respectivo
supervisor. Nesta oportunidade, nos foi explicado que esta prática
estava prevista no próprio Edital do Pregão Eletrônico e seu fundamento estava apoiado no fato de propiciar um equilíbrio financeiro
dos custos da contratada existentes nesta prestação de serviços.
Juntamente com esta explicação nos foi disponibilizada cópia do
citado Edital, no qual a equipe pode constatar que nas sugestões
de cardápios mensais de Refeições, Anexo A-6 do Edital 043/2013,
havia previsão de “lanches” em determinados dias da semana. A
SEDU trabalha com previsão de cardápios mensais para serem servidos Lanches e Refeições; todavia, a equipe constatou que o Edital
do Pregão Eletrônico apresentava um cardápio de Refeições (cardápio sugerido) com possibilidade de servir lanches em até dois dias
por semana (Veja Anexo A-6 do Edital 043/2015 – Resposta ao Of.
013/2015 – Anexo II);
Sanada a dúvida, a equipe concluiu pela não procedência do achado relativo a esta questão de auditoria. Todavia, em reunião com
o Secretário de Estado da Educação no dia 05/10/2015, a equipe
sugeriu que nas próximas contratações (previstas para ocorrerem a
partir de 2016) o lanche e a refeição fossem pagos exclusivamente
de acordo com os valores estipulados no contrato, o que tornaria
mais transparente a liquidação dessas despesas.
Posteriormente, a 1ª Secretaria de Controle Externo elaborou a Instrução Técnica Inicial – ITI 2396/2012, às fls. 841/843, sugerindo
a citação do responsável e expedição de recomendações à SEDU, o
que foi acompanhado pelo relator, que emitiu a Decisão Monocrática Preliminar 2288/2015, às fls. 845/847.
Embora tenha sido devidamente citado, o responsável não se manifestou nos autos, motivo pelo qual foi declarada sua revelia, conforme Decisão Monocrática 00816/2016. Todavia, em 22/07/2016,
o citado protocolou documentação nesta Corte, tendo sido juntada
aos autos após o Despacho 29427/2015 do Conselheiro Relator.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que se manifestou por meio
da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 3556/2016, às fls. 928/942,
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com o seguinte opinamento:
3 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Após a análise dos presentes autos, que versam sobre fiscalização realizada na Secretaria de Estado da Educação, relativa ao
exercício de 2015, concluiu-se pelo saneamento da irregularidade
apontada no Relatório de Fiscalização RF - AUD – 6/2015.
3.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV,
da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando:
3.2.1 Pelo arquivamento dos autos, nos termos do artigo 207, § 3º,
da Resolução TC 261/2013, em razão do acolhimento das razões
de justificativas, devendo este Tribunal declarar o fato por acórdão.
3.2.2 Pela sugestão de determinação à SEGEX da avaliação, segundo os critérios de relevância, risco, materialidade e disponibilidade
de recursos humanos, da necessidade de se incluir no PAF para o
próximo exercício, como ponto de auditoria, a análise do Controle
relativo à Gestão e Distribuição da Merenda Escolar, de modo a se
verificar se as medidas adotadas pelo responsável foram adequadas
para a solução das fragilidades encontradas.
Finalmente, os autos foram encaminhados para o Ministério Público
de Contas, que se manifestou por meio do Parecer 1148/2017, da
lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio do Silva, anuindo integralmente à proposta apresentada pela equipe técnica.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A presente auditoria foi realizada com a finalidade de verificar a
conformidade no fornecimento e gestão de merenda escolar pela
Secretaria de Educação do Estado – SEDU.
Inicialmente, de posse dos contratos de alimentação, a equipe técnica verificou que tanto a SEDU quanto as escolas auditadas não
dispunham de informações confiáveis a ponto de confirmar que os
pagamentos realizados aos contratados se deram de forma regular.
Ainda, constatou divergências entre o Sistema Rede Educar – SRE
(módulo alimentação/frequência) e o Registro de Merenda – RM
realizado pelas escolas. E ainda:
De acordo com o Relatório, das 498 escolas constantes no Sistema
de Gestão Escolar, em relação à alimentação escolar apenas 13
escolas realizaram 100% dos lançamentos para o período de fevereiro a abril de 2015 e 237 escolas realizaram lançamentos com
percentuais a partir de 90%.
Além disso, a equipe de auditoria visitou 21 escolas, tendo verificado que apenas 38% delas calculam o total de refeições/lanches
com base na totalização das fichas de controle (comandas) fornecidas aos alunos no início de cada turno e recolhidas ao final
da distribuição da merenda escolar, conforme estabelece o Manual
de Alimentação Escolar; enquanto que as demais, representando
62%, totalizam com base no número de alunos presentes e que
desejaram se alimentar (Total de PA), o que vai de encontro ao
previsto no Manual.
De modo que foi imputado ao Secretário de Educação a ausência
de treinamento para os responsáveis pela gestão da merenda, falta
de instrumentos normativos para criação da ferramenta de controle chamada Sistema Rede Educar – SRE (módulo alimentação/
frequência) e o Registro de Merenda – RM, bem como ausência
de fiscalização para acompanhamento das rotinas e procedimentos
adotados em cada unidade escolar no processo de distribuição e
controle da gestão do programa alimentação escolar.
Em suas justificativas, o responsável alegou que a SEDU vem promovendo reuniões regulares com os novos diretores escolares para
orientação e capacitação nos programas e projetos desenvolvidos
nas Unidades Escolares, dentre eles os contratos e a execução da
Gestão da Alimentação Escolar. Informou ainda que está sendo
providenciada atualização da Portaria para a implantação da nova
versão do sistema de alimentação escolar, sendo que a partir da
implantação da nova versão do sistema, o servidor responsável por
esta tarefa deixou de contar fichas/comandas e passou a registrar
através da carteirinha individual e específica para alimentação escolar, que foi disponibilizada para cada unidade escolar.
Pois bem. Considerando que para cada apontamento realizado pela
equipe técnica o responsável apresentou uma justificativa satisfatória, apresentando as ações que estão sendo efetivamente implantadas para aprimorar a gestão da merenda escolar no Estado,
bem como juntou documentos aos autos comprovando cada uma
das ações.
Considerando ainda que não foram apontadas irregularidades relacionadas à liquidação dos Contratos 028/2014, 029/2014 e
030/2014, referentes ao preparo, fornecimento e gestão da alimentação escolar, incluindo os insumos e a mão de obra necessária,
reputo satisfatórias as justificativas apresentadas pelo responsável
em face dos achados inicialmente apontados na auditoria.
Por oportuno, tendo em vista a importância do tema abordado, qual
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seja: merenda escolar, avalio que seja importante o encaminhamento dos autos à SEGEX – Secretaria Geral de Controle Externo
para fins de avaliação, segundo os critérios de relevância, risco,
materialidade e disponibilidade de recursos humanos, da necessidade de se incluir no PAF 2018, como ponto de auditoria, a análise
do Controle relativo à Gestão e Distribuição da Merenda Escolar,
de modo a se verificar se as medidas adotadas pelo responsável
foram adequadas para a solução das fragilidades encontradas. É a
fundamentação.
DECISÃO
Diante de todo o exposto, acompanhado o opinamento técnico e
ministerial apresentados, VOTO no seguinte sentido:
Pelo arquivamento dos autos, nos termos do § 3º do artigo 207, do
Regimento Interno deste Tribunal, tendo em vista que foram acolhidas as justificativas apresentadas pelo responsável;
Determinar à SEGEX – Secretaria Geral de Controle Externo, que
avalie, segundo os critérios de relevância, risco, materialidade e
disponibilidade de recursos humanos, a necessidade de se incluir no
PAF 2018, como ponto de auditoria, a análise do controle relativo
à Gestão e Distribuição da Merenda Escolar, de modo a se verificar
se as medidas adotadas pelo responsável foram adequadas para a
solução das fragilidades encontradas.
Dê-se ciência ao responsável e após o transito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4595/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dois de maio de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Determinar à SEGEX – Secretaria Geral de Controle Externo, que
avalie, segundo os critérios de relevância, risco, materialidade e
disponibilidade de recursos humanos, a necessidade de se incluir no
PAF 2018, como ponto de auditoria, a análise do controle relativo
à Gestão e Distribuição da Merenda Escolar, de modo a se verificar
se as medidas adotadas pelo responsável foram adequadas para a
solução das fragilidades encontradas;
2. Dar ciência ao responsável;
3. Arquivar os autos, nos termos do § 3º do artigo 207, do Regimento Interno, tendo em vista que foram acolhidas as justificativas
apresentadas pelo responsável.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto
Taufner, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e o senhor conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do
Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 2 de maio de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

de 2014, sob a responsabilidade do senhor José Roberto Gonçalves
de Abreu.
Inicialmente, a análise técnica formalizada no Relatório Técnico 261/2016 (fls. 75/89) registrou indicativos de irregularidades,
que foram apontados na Instrução Técnica Inicial 659/2016 (fls.
90/91), com sugestão de citação ao responsável para apresentação
de justificativas ou documentos que entendesse necessários, o que
foi acolhido na Decisão Monocrática 1308/2016 (fls. 93/95).
Devidamente citado, o responsável apresentou suas justificativas
às fls. 110/164.
Foram, então, os autos encaminhados à Secex Contas, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 1022/2017 (fls. 187/198),
afastando as inconsistências apontadas. Dessa forma, concluiu pela
regularidade das contas no aspecto técnico-contábil, com determinação ao atual gestor.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas 1493/2017
- fls. 201/202).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontrase devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva
1022/2017 (fls. 187/198), abaixo transcrita:
2 INDICATIVO DE IRREGULARIDADE
Nos termos do referido RTC 261/2016, foram apontados na conclusão achados de irregularidade no exercício de 2014, assim demonstrado:
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo chamamento do responsável para apresentação de justificativas quanto aos achados
detectados, conforme propostas de encaminhamento sugeridas a
seguir:
5.1 SÍNTESE DOS ACHADOS E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Apresenta-se a seguir, resumidamente, os achados que resultaram
na opinião do auditor, bem como, os responsáveis e as propostas de
encaminhamento sugeridas:

ACÓRDÃO TC-504/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6167/2015
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
SÃO MATEUS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - JOSÉ ROBERTO GONÇALVES DE ABREU
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 –
REGULAR – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
1 Relatório
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Educação de São Mateus referente ao exercício

2.1 INCOMPATIBILIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (INSS) INDICA DISTORÇÃO NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (ITEM 3.1.1.1 DO RTC)
Base legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal 4.320/64
O relatório técnico descreve o fato encontrado, como demonstrado
a seguir:
3.1.1.1 Incompatibilidade na contribuição previdenciária patronal
(INSS) indica distorção nos resultados orçamentário e financeiro.
Base Legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal 4.320/64.
Da análise dos documentos encaminhados pelo jurisdicionado observa-se que o valor referente à contribuição patronal, informada no resumo anual da folha de pagamento dos servidores vinculados ao regime geral de previdência (arquivos 03-33-FOLRGP e
03-34-FOLRGP), diverge dos valores registrados no balancete da
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Descrição do achado
3.1.1.1 Incompatibilidade
na contribuição previdenciária patronal (INSS)
indica distorção nos resultados orçamentário e
financeiro.
3.1.1.2 Incompatibilidade
na contribuição previdenciária do servidor (INSS)
indica distorção nos resultados orçamentário e
financeiro.
3.1.1.3 Divergência entre os valores pagos de
Contribuições Patronais
evidenciados no Balancete da Execução Orçamentária e no Demonstrativo
Mensal das Contribuições
Patronais.
3.4.1 Ausência de escrituração contábil da unidade
gestora do RPPS

Responsável

Proposta de
encaminhamento
José Roberto
Citação
Gonçalves de
Abreu

José Roberto
Gonçalves de
Abreu

Citação

José Roberto
Gonçalves de
Abreu

Citação

José Roberto
Gonçalves de
Abreu

Citação
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execução orçamentária (arquivo 03-15-BALEXO02).
A liquidação de uma contribuição previdenciária baseia-se nos valores apurados em folha de pagamento. Dito isto, observa-se, quanto
à contribuição patronal, que o balancete da execução orçamentária
registra uma liquidação em valor inferior ao demonstrado no resumo da folha de pagamento, o que indica uma possível distorção no
Balanço Orçamentário.
A divergência indica uma possível distorção na contabilidade com
reflexos em seus demonstrativos contábeis, consequentemente nos
resultados orçamentário e financeiro apurados.
De acordo com a Tabela 03, enquanto o resumo da folha de pagamento aponta para o montante de R$ 15.764.079,79 (quinze
milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, setenta e nove reais e
setenta e nove centavos) de obrigações devidas, a contabilidade da
Secretaria aponta para pagamentos no total de R$ 13.920.395,64
(treze milhões, novecentos e vinte mil, trezentos e noventa e cinco
reais e sessenta e quatro centavos), indicando pagamentos a menor em R$ 1.843.684,15 (um milhão, oitocentos e quarenta e três
mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos).
Vale destacar que, se comprovado o recolhimento a menor dos valores devidos, é preciso apurar a responsabilidade pelo pagamento
de multas e juros de mora em função do recolhimento em atraso
das obrigações previdenciárias, uma vez que tal fato causa dano
ao erário.
Em sua defesa, às folhas 112, o responsável encaminhou justificativa, a qual descreve-se a seguir:
Da análise dos documentos enviados, realmente os valores do INSS
Patronal gerados pelo setor responsável pela folha de pagamento
e contabilizado pela contabilidade não batem. Verificando o porquê
da diferença, vimos que durante o exercício o setor de Recursos
Humanos em alguns eventos da folha de pagamento alterou a incidência do INSS em eventos considerados indenizatórios, como
também os valores dos eventos de férias estavam com valores a
maior. Com isso, o que foi gerado para trás foi alterado também.
Quando o RH gera no sistema o relatório anual, a base de cálculo
de incidência de INSS não está de acordo com os valores contabilizados devido essa alteração. Com isso, o RH analisou mês a mês a
folha de pagamento e gerou novo relatório com os valores encaminhados para a contabilidade, que são os valores devidos sanando
assim a diferença dos valores encontrados na contabilidade e no RH
(Anexo 01). Hoje o setor já não faz alterações nos eventos, criam
novos eventos com as incidências.
Tabela 1
Conforme tabela acima, a diferença encontrada de R$1.157.499,41,
o valor de R$1.154.844,64 se refere INSS Patronal da folha de pagamento do mês de Dezembro de 2014, conforme relatório anexo
(Anexo 02), onde o vencimento e o efetivo pagamento da GUIA é
em 20/01/2015, por isso o saldo no final do exercício de 2014. O
valor de R$2.604,77 equivale a 0,02% do valor liquidado, onde nos
meses de Outubro, Novembro e Dezembro por algum motivo o Recursos Humanos calculou o Patronal com a alíquota de 22,5600%,
gerando essa diferença.
Na tabela 03 da citação: contribuições previdenciárias, o valor das
contribuições pagas – Demonstrativo Mensal das Contribuições Patronais é de R$13.920.395,64, diferente do Balancete de Execução
Orçamentária. Descobrimos que no mês de julho de 2014, uma
liquidação erroneamente foi lançada na conta 211430101000 –
INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS no valor de R$60.023,90. Estamos enviando
novo relatório (Anexo 03). Assim temos:
Contribuições pagas – Demonstrativo
Mensal das Contribuições Patronais
salário família e salário maternidade

13.980.419,54

Total as Contribuições Patronais Pagas

14.262.756,89

282.337,35

Analisando as informações, constatou-se que o Resumo da Folha
de Pagamento, (fls.116/132), anexada na justificativa registrou o
valor de R$15.420.206 de contribuições previdenciárias devidas.
Utilizando as novas informações encaminhadas pelo responsável e,
por conseguinte, recalculando a tabela 03 do RTC, segue-se abaixo:
Tabela 03 RECÁLCULO: Contribuições previdenciárias – unidade
gestora R$ 1,00
Tabela 03
Fonte: Processo TC 6167/2015 - Prestação de Contas Anual/2014.
A diferença encontrada entre as contribuições devidas e as pagas
resultou no valor de R$1.157.449,41. Entretanto, nesse valor está
inserido o valor do mês de dezembro/2014 de R$1.154.844,64 a
ser pago em janeiro de 2015, conforme documentação em anexo,
às folhas 133/136, referente a listagem de liquidações do período
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de 01/01/2014 a 31/12/2014.
Assim, sugere-se o afastamento da irregularidade do item 3.1.1.1
do RTC.
2.2 INCOMPATIBILIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO
SERVIDOR (INSS) INDICA DISTORÇÃO NOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (item 3.1.1.2 RTC)
Base Legal: Artigos 85,87,102 E 103 DA Lei Federal 4.320/64
O relatório técnico descreve o fato encontrado, como demonstrado
a seguir:
3.1.1.2 Incompatibilidade na contribuição previdenciária do servidor (INSS) indica distorção nos resultados orçamentário e financeiro.
Base Legal: Arts. 85, 87, 102 e 103 da Lei Federal 4.320/64.
Da análise dos documentos encaminhados pelo jurisdicionado observa-se que o valor referente à contribuição retida do servidor,
informada no resumo anual da folha de pagamento dos servidores
vinculados ao regime geral de previdência (arquivos 03-33-FOLRGP e 03-34-FOLRGP), diverge dos valores registrados no balanço
financeiro (arquivo 03-08-BALFIN).
A liquidação de uma contribuição previdenciária baseia-se nos valores apurados em folha de pagamento. Dito isto, observa-se, que
o Balanço Financeiro possui um registro de contribuição retida do
servidor em montante inferior à retenção indicada no resumo da
folha de pagamento.
A divergência indica uma possível distorção na contabilidade com
reflexos em seus demonstrativos contábeis, consequentemente nos
resultados orçamentário e financeiro apurados.
De acordo com a Tabela 04, enquanto o resumo da folha de pagamento aponta para o montante de R$ 6.687.065,76 (seis milhões,
seiscentos e oitenta e sete mil, sessenta e cinco reais e setenta
e seis centavos) de contribuições retidas, a contabilidade da Secretaria aponta para repasses no total de R$ 5.854.880,00 (cinco
milhões, oitocentos e cinqüenta e quatro mil, oitocentos e oitenta
reais), indicando pagamentos a menor em R$ 832.185,76 (oitocentos e trinta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e se
seis centavos).
Pode-se concluir, ainda, que a Secretaria Municipal de Educação
de São Mateus encontra-se em situação de depositário infiel de
valores pertencentes à Fazenda Pública Federal, uma vez que não
tem efetuado o repasse da totalidade dos valores de INSS retido
dos servidores.
O responsável justificou, às folhas 113/114, conforme a seguir:
Devido à justificativa do item 3.1.1.1, o valor do INSS servidor também foi alterado. Com isso temos novos valores conforme relatório
abaixo.
Considerando novo relatório do RH, temos os seguintes valores:
Tabela 03
Conforme tabela acima, a diferença encontrada de R$497.710,62,
que se refere ao INSS servidor retido na folha de pagamento do
mês de Dezembro de 2014, conforme Demonstrativo no relatório
de liquidação/Desconto (Anexo 04), onde o vencimento e o efetivo
pagamento da GUIA é em 20/01/2015, por isso o saldo no final do
exercício de 2014.
Da análise dos dados encaminhados, constatou-se que o Resumo
da Folha de Pagamento (fls.116/132) anexado à justificativa registrou o valor de R$ 6.352.590,62 de contribuições retidas. Assim, foi
utilizado para o recálculo da tabela 04, como demostrado a seguir:
Tabela 04 RECÁLCULO: Contribuições previdenciárias servidor Em
R$ 1,00
Regime Geral de Previdência
Social
(A) Contribuições retidas –
Resumo Anual da Folha de
Pagamento
(B) Contribuições consignadas –
Balanço Financeiro
(C) Contribuições recolhidas –
Balanço Financeiro
(D) Diferença (A – C) – Valor
(E) Diferença (D / A) –
Percentual

Valores

RECÁLCULO

6.687.065,76

6.352.590,62

6.352.590,62

6.352.590,62

5.854.880,00

5.854.880,00

832.185,76
12,44%

497.710,62
7,83%

Da aná
Fonte: Processo TC 6167/2015 - Prestação de Contas Anual/2014.
Constatou-se que o Resumo da Folha de Pagamento (fls.116/132)
encaminhado na justificativa registrou o valor de R$6.352.590,62
retido na folha, o qual foi utilizado para o recálculo da tabela 04.
Também, o valor de R$497.710,62 foi demonstrado através da listagem de liquidações às folhas 157, correspondente ao valor de
2014 pago em 2015.
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Assim, sugere-se o afastamento da irregularidade do item 3.1.1.2
do RTC.
2.3 DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES PAGOS DE CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS EVIDENCIADOS NO BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NO DEMONSTRATIVO MENSAL DAS CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS (item 3.1.1.3 do RTC)
Base Legal: art. 102 e 103 da Lei 4.320/1964
Descreve o RTC o fato encontrado, como demonstrado a seguir:
Compulsando os documentos encaminhados pelo jurisdicionado,
constata-se divergência entre os valores retidos e pagos evidenciados no Balancete da Execução Orçamentária “03-15-BALEXO-DESP”
e no Demonstrativo das Contribuições Patronais “03-35-DEMCPA”,
conforme demonstrado:
Tabela 07: Divergência BALEXO e DEMCPA Em R$ 1,00
OBRIGAÇÕES
BALEXO
DEMCPA
Diferença
PATRONAIS
PAGA
14.262.756,89 13.920.395,64
342.361,25
Fonte: Processo TC 6167/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014.
A divergência entre os demonstrativos indica possível distorção nos
Balanços Orçamentário e Financeiro.
Em sua defesa, às folhas 114, o responsável encaminhou a justificativa, a qual descreve-se a seguir:
Na tabela 07 da citação o valor das contribuições pagas – Demonstrativo Mensal das Contribuições Patronais é de R$13.920.395,64,
diferente do Balancete de Execução Orçamentária. Descobrimos
que no mês de julho de 2014, uma liquidação erroneamente foi
lançada na conta 21143013000 – INSS – Contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos no valor de R$60.023,90.
Estamos enviando novo relatório (Anexo 03). Assim temos:
Contribuições
pagas
–
Demonstrativo 13.980.419,54
mensal das contribuições patronais
282.337,35
Salário família e salário maternidade
Total as contribuições patronais pagas
14.262.756,89
Conforme Tabela 07, divergência BALEXO e DEMCPA atualizada temos:
OBRIGAÇÕES BALEXO
DEMCPA
Diferença
PATRONAIS
PAGA
14.262.756,89 13.980.419,54
282.337,35
A diferença de R$282.337,35 é referente ao salário-família e salário-maternidade (Anexo 05) que são pagos na folha de pagamento
e compensados no INSS Patronal (Anexo02). Por ser uma despesa
extraorçamentária ela não aparece no relatório de pagamento referente à conta do INSS Patronal.
Analisando os documentos encaminhados, constatou-se no demonstrativo das liquidações patronais, às folhas 159, o registro do
valor de R$282.337,35 referente ao salário- família e ao salário
maternidade. Entretanto, o RTC na tabela 07 apontou o valor divergente entre o BALEXO e DEMCPA o valor de R$342.361,25, como
demonstra a seguir:
Tabela 07: Divergência BALEXO e DEMCPA Em R$ 1,00
OBRIGAÇÕES BALEXO
DEMCPA
Diferença
PATRONAIS
PAGA
14.262.756,89 13.920.395,64
342.361,25
Fonte: Processo TC 6167/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014.
A divergência entre os demonstrativos indica possível distorção nos
Balanços Orçamentário e Financeiro.
Verificando a nova listagem de liquidações às fls. 136 anexada
aos autos (DEMCPA), o valor pago correspondeu ao valor de R$
13.980.419,54 e realizando o recálculo da tabela 07, segue-se:
Recálculo Tabela 07: Divergência BALEXO e DEMCPAEm R$
1,00
OBRIGAÇÕES
BALEXO
DEMCPA
Diferença
PATRONAIS
(pago)
PAGA
14.262.756,89 13.980.419,54
282.337,35
Fonte: Processo TC 6167/2015 - Prestação de Contas
Anual/2014.
Por fim, após as justificativas e recálculo da tabela 07, a diferença
entre os valores de contribuições pagas registrado no BALEXO e
DEMCPA resultaram no valor de R$282.337,35 que se refere ao
salário- família e ao salário maternidade
Assim, sugere-se o afastamento da irregularidade do item 3.1.1.3
do RTC.
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TORA DO RPPS( item 3.4.1 do RTC)
Base Legal: Art. 40, §20, da Constituição Federal; Art. 10 da Lei
9.717/1998; Artigos 4º, 10, 19, inciso I, da Orientação Normativa Ministério da Previdência Social nº 02/2009; Lei Municipal
767/2009
Conforme o Relatório Técnico Contábil:
3.4.1 Ausência de escrituração contábil da unidade gestora do
RPPS
Base legal: Art. 40, §20, da Constituição Federal; Art. 10 da Lei
9.717/1998; Artigos 4º, 10, 19, inciso I, da Orientação Normativa Ministério da Previdência Social nº 02/2009; Lei Municipal
767/2009.
Por ocasião da análise dos valores empenhados, liquidados e pagos, a título de obrigações previdenciárias (contribuição patronal)
devidas pela Secretaria Municipal de Educação de São Mateus,
bem como, os valores retidos dos servidores e recolhidos para
o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS e para o Regime
Geral de Previdência Social – RGPS, verificou-se que o Município
de São Mateus possui um RPPS em extinção.
Conforme notas explicativas anexas aos demonstrativos contábeis
(arquivo 03-09-BALPAT Nota Explicativa) verifica-se que a escrituração contábil do RPPS em extinção não está sendo realizada de
forma distinta da mantida pelo município, contrariando a norma
vigente, em especial a contida no art. 19, inciso I, da Orientação
Normativa Ministério da Previdência Social nº 02/2009, ora transcrita:
Art. 19. Para a organização do RPPS devem ser observadas as
seguintes normas de contabilidade:
I - a escrituração contábil do RPPS, ainda que em extinção, deverá
ser distinta da mantida pelo ente federativo; [grifos da ITC]
Ademais, o artigo 40, §20, da Constituição Federal estabelece a
gestão dos recursos previdenciários por uma única unidade gestora em cada ente estatal, mantendo-se a obrigação pela manutenção do regime próprio enquanto houver beneficiários vinculados
ao RPPS.
Consultando o site do Ministério da Previdência Social, verificase que o RPPS de São Mateus possuía, em dezembro/2014, 271
beneficiários, sendo: 14 servidores ativos, 177 aposentados e 80
pensionistas, conforme Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR.
De acordo com o artigo 6º da Lei Municipal 767/2009, os recursos
financeiros decorrentes das contribuições serão administrados em
conta única pelo Município, ficando o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a designar servidor público para gestão, movimentação e administração da referida conta.
O responsável apresentou a seguinte alegação, folhas 114/115:
Considerando que o RPPS está em extinção e como já vinha sendo
feito desde a criação apenas a contabilização da despesa dos inativos e pensionistas, não sendo de má fé, mas por falta de atenção
devida a ele por estar “em extinção”.
Considerando que o controle interno notificou os responsáveis
para regularizar a situação, mas como o exercício de 2016 já estava sendo executado, as medidas estão sendo tomadas para 2017.
Considerando o Projeto de Lei 026/2016, que se refere à LOA, enviado para a Câmara constando o Regime Próprio de Previdência
de São Mateus como Unidade Gestora (Anexo06).
Finalmente, a contabilização do RPPS em extinção será contabilizada conforme art.19 da Orientação Normativa ministério da
Previdência Social n°02/2009 no exercício de 2017.
Ao analisar a justificativa do responsável observou-se que o Projeto de Lei Municipal n°26/2016 (fls. 160/164), aprovado pelo Prefeito Municipal, está constando a Previdência Social como unidade
gestora. Entretanto, informa que as providencias serão tomadas
em 2017, conforme relata o responsável que” ... as medidas estão
sendo tomadas para 2017”.
Ressaltar que a iniciativa para a criação da Unidade Gestora a que
se refere este indício de irregularidade pertence ao Chefe do Poder Executivo, não cabendo tal atribuição ao gestor da Secretaria
de Educação de São Mateus, cujas contas são analisadas neste
processo.
Considerando que o Projeto de Lei encaminhado foi aprovado, de
fato, sendo convertido na Lei Municipal nº 1590/2016 (Lei Orçamentária para o exercício de 2017) onde está prevista uma Unidade Gestora para o RPPS, com dotação orçamentária de R$ 6,127
milhões, e que não caberia ao gestor arrolado nestas contas tal
providência sugere-se o afastamento da irregularidade em relação ao responsável pela Secretaria de Educação de São Mateus e,
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como não ficou evidenciada a criação de fato da Unidade Gestora,
considerando a exigência expressa, conforme Artigos 19, inciso
I, da Orientação Normativa Ministério da Previdência Social nº
02/2009 da contabilização segregada daquela do ente, mesmo
que o regime tenha sido extinto, até que cessem as obrigações
dele decorrentes, sugere-se determinar ao Chefe do Poder Executivo de São Mateus que adote as medidas necessárias à contabilização em separado das obrigações relativas ao Regime Próprio de
Previdência Social de São Mateus extinto, mediante implementação da UG prevista na Lei Municipal nº 1590/2016, observando,
inclusive, a obrigatoriedade de prestação de contas a este Tribunal.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério
Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO:
3.1 Por julgar regulares as contas do senhor José Roberto Gonçalves de Abreu frente à Secretaria Municipal de Educação de São
Mateus no exercício de 2014, na forma do inciso I, do artigo 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável, nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal;
3.2 Por determinar ao Chefe do Poder Executivo de São Mateus
que adote as medidas necessárias ao exato cumprimento do que
dispõe o artigo 19, inciso I, da Orientação Normativa do Ministério
da Previdência Social nº 02/2009, que disciplina a contabilização
em separado das obrigações relativas ao Regime Próprio de Previdência Social extinto, mediante implantação da UG prevista na
Lei Municipal nº 1590/2016, observando, inclusive, a obrigatoriedade de prestação de contas a este Tribunal em relação à UG
implantada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6167/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dois de maio
de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Educação de São Mateus, sob a responsabilidade do
senhor José Roberto Gonçalves de Abreu, relativa ao exercício
de 2014, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar
621/2012, dando-lhe a devida quitação, nos termos do artigo 85
do mesmo diploma legal;
2. Determinar ao Chefe do Poder Executivo de São Mateus que
adote as medidas necessárias ao exato cumprimento do que dispõe o artigo 19, inciso I, da Orientação Normativa do Ministério
da Previdência Social 02/2009, que disciplina a contabilização em
separado das obrigações relativas ao Regime Próprio de Previdência Social extinto, mediante implantação da UG prevista na Lei
Municipal 1590/2016, observando, inclusive, a obrigatoriedade de
prestação de contas a este Tribunal em relação à UG implantada;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros José Antônio Almeida Pimentel, vice-presidente no exercício
da presidência, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges e o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procuradorgeral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 2 de maio de 2017.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Vice-presidente no exercício da presidência
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:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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[Pautas das Sessões - 1ª Câmara]
PAUTA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2017 ÀS 14:00
Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pela Primeira Câmara deste Tribunal, em Sessão Ordinária,
nos termos dos artigos 60, 61, 93, 101, 102, 327 e 328 do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto, nessa
sessão ou em sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de
processos adiados ou constantes de pautas já publicadas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 03575/2007-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2005
Interessado: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável: EDSON HENRIQUE PEREIRA
Processo: 06074/2012-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muqui
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: PREFEITURA MUQUI
Responsável: CARLOS RENATO ALVARENGA THEODORO,
DAYANI BITTENCOURT BARBOSA, JOSE PAULO VICOSI [EDER
JACOBOSKI VIEGAS, FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO],
MIGUEL MONTOZO NETO, NICOLAU ESPERIDIAO NETO [HELENO SALUCI BRAZIL], URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA
Processo: 03723/2014-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: FRANCISCO ALCEMIR ROSSETO, JOSE ROBERTO BAPTISTA LOUVEM, KEYLA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA LOPES, NEUZEDINO DOMINGOS DE SOUZA, RUY ROBERTO
RIBEIRO
Processo: 05507/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2014
Apensos: 01100/2014-1, 01101/2014-6, 10511/2014-1
Interessado: SERGIO FARIAS FONSECA
Responsável: SEBASTIAO FOSSE [FERNANDO ALVES AMBRÓSIO]
Total: 4 processos
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 03859/2015-1
Unidade gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto João Neiva
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: SAAE JOAO NEIVA
Responsável: CLESIO FERREIRA GONCALVES
Processo: 04300/2016-9
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Ibatiba
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: ZENILTON VICENTE VASCONCELOS
Processo: 06116/2016-8
Unidade gestora: Departamento de Imprensa Oficial
Classificação: Agravo
Interessado: MIRIAN SCARDUA
Recorrente: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
Total: 3 processos
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 01500/2012-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2011
Interessado: PREFEITURA IBIRACU
Responsável: AGDA LUZIA RUI PELUCHI, GUARACY CECATO,
MARTINHA BORGES FURIERI DURAO, NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE, RAFAEL HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA DE
FREITAS, RENATA MOREIRA
Processo: 02370/2017-9
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Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mantenópolis
Classificação: Agravo
Recorrente: HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL [Rui Dadavel
Sampaio Júnior]
Processo: 04312/2014-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: SIMONE DE OLIVEIRA MENDES
Processo: 10295/2014-9
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: LUZINETI MARQUEZ
Processo: 01356/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: TELMA DA SILVA PROVETE
Total: 5 processos
AUDITORA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 02688/1997-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ISIS MARINA ROZINDO DE MARTINS
Processo: 01504/2010-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: GILDA DOMINGAS SPINASSE
Processo: 05573/2010-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SANDRA PINTO BARBOSA
Processo: 07125/2012-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MIRTES RESENDE RODRIGUES
Processo: 07055/2014-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: AYRES DE OLIVEIRA RIBEIRO
Processo: 07369/2014-1
Unidade gestora: Polícia Civil do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ANNA CAROLINA MACHADO BRANDAO
Processo: 08708/2014-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cariacica
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARILZA APARECIDA MACHADO
Processo: 09987/2014-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARCOS JOSE VAREJAO FASSARELLA
Processo: 00394/2015-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de
Barra de São Francisco-Es
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ERCY PROFIRO DA COSTA
Processo: 03157/2015-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOSE CARLOS SIQUEIRA
Processo: 07854/2015-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: MATHEUS FACUNDES
Processo: 12233/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ASTOLFO DAMIAO DE OLIVEIRA
Processo: 13254/2015-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: GERALDO DE OLIVEIRA MATOS
Processo: 13255/2015-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
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Interessado: MARCIO FERREIRA DE SOUSA
Processo: 13314/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: NILDA MARIA VARGAS MATOS
Processo: 13487/2015-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: AYLTON CHEROTO
Processo: 13733/2015-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cariacica
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SELMA RODRIGUES MONTEBELLER
Processo: 13748/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOAO EVANGELISTA LOPES
Processo: 13755/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: YURI KRULL SENA
Processo: 13777/2015-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DORVALINO RODRIGUES
Processo: 00044/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: EVANIR GRACA MARTINS PEREIRA
Processo: 00134/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIO LIMA DA ROCHA
Processo: 00318/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ARLENE MARIA TECIANELI
Processo: 00349/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUIZ PEREIRA SOARES NETO
Processo: 00393/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SAIONARA JANUARIO COUZZI
Processo: 00437/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SONIA MARTA DA SILVA OLIVEIRA
Processo: 03011/2016-7
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: CAROLINE BATISTIN DA CRUZ ALMEIDA
Processo: 03036/2016-7
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Educação
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ANDRE LUIZ SOARES DELMIRO
Processo: 08328/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 02103/2002-3
Interessado: ALEXANDRA DELCARO DA SILVA
Processo: 09029/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA HELENA BUAZI
Total: 30 processos
Total geral: 42 processos
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA: Dia
24 de maio de 2017 - Quarta-Feira.
REPUBLICADA POR HAVER INCORREÇÃO NA PUBLICAÇÃO
ANTERIOR
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[Outras Decisões - 1ª Câmara]
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo,
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.
DECISÃO 01311/2017-4
PROCESSO TC-01699/2017-3
Procuradores: Rosinéia das Graças Pereira Saiter, Elisandra Peisini
Dias e Sebastião Davel Bergamasche.
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
– REPRESENTANTE: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA – 1) CONHECER
– 2) INDEFERIR CAUTELAR – 3) SUBMETER AO RITO ORDINÁRIO – 4) DAR CIÊNCIA – 4) À ÁREA TÉCNICA.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA
Cuidam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO
DE PROVIMENTO CAUTELAR INAUDITA ALTERA PARS, formulada pela Cooperativa dos Agricultores Familiares de Afonso Cláudio
– CAFAC, em face da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, por
supostas irregularidades na ordem de classificação da Chamada Pública nº 01/2017, para aquisição de alimentação escolar.
Alega a representante que neste caso, a qualidade de fornecedora
local, ou não, gera consequências, quanto à ordem de prioridade
dos fornecedores, requerendo, assim, a anulação da Sessão Pública
que declarou como vencedores os produtores inseridos no Projeto
de Assentamento de Itarana, que preferiram erroneamente a Representante, bem como seja revisto o Ato da Administração, aplicando o critério estabelecido no art. 25, § 1º, inciso I, sobrepondo
a prioridade como fornecedores locais à Cooperativa, declarando da
Representante como vencedora por tal critério.
Encaminhados aos autos à área técnica, a Secretaria de Controle
Externo de Denúncias e Representações, no termos da Manifestação Técnica 00293/2017-8, opinou pelo NÃO CONHECIMENTO
da presente representação, com o consequente arquivamento dos
autos e, alternativamente, o indeferimento da medida cautelar, o
trâmite dos autos no rito ordinário e a oitiva das partes.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, na
forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise do feito, verifico que a área técnica, através da Manifestação Técnica 00293/2017-8, opinou pelo não conhecimento da
presente representação por não restarem presentes os requisitos
de admissibilidade, nos seguintes termos, verbis:
[...]
4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento:
4.1 – Nos termos do artigo 94, § 1º, e art. 99, § 2º da LC 621/12, o
não conhecimento da presente Representação, tendo em vista não
restarem cumpridos os requisitos de admissibilidade.
4.1.1 Em consequência, nos termos do art. 330, IV, da Res. 261/13,
Regimento Interno do TCEES, o arquivamento dos presentes autos.
4.2. Alternativamente, em caso de discordância quanto ao item
anterior:
4.2.1 – Indeferir a medida cautelar, visto que não restaram
demonstrados os requisitos gerais autorizadores para concessão da
medida cautelar, bem como restou demonstrado o periculum in
mora reverso no caso concreto;
4.2.2 – Determinar que os presentes autos caminhem sob o rito
ordinário, face à ausência dos pressupostos constantes do artigo
306 do RITCEES.
4.2.3 – Nos termos do art. 307, § 3º, do RITCEES a determinação
de oitiva da parte. – (g. n.).
Vale destacar que até o presente momento não houve juízo de admissibilidade da presente representação, devendo haver, primeiramente, manifestação quanto ao seu conhecimento para, após, se
examinar o mérito da mesma, vejamos:
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
O juízo de admissibilidade verifica a validade do procedimento,
ou seja, a presença dos requisitos para seu prosseguimento, ou
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mesmo a existência de defeito no procedimento, consistindo-se em
ausência de requisito processual que porventura impeça a apreciação do mérito da representação, exigindo-se que tal verificação
ocorra de maneira contemporânea à prática do ato.
Sobre o tema, denúncia ou representação perante este Egrégio Tribunal de Contas, o Regimento Interno – Resolução TC nº 261/2013,
prevê, em seu art. 177 c/c art. 182, parágrafo único, requisitos de
admissibilidade para o seu conhecimento, in verbis:
[...]
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
Art. 182. São legitimados para representar ao Tribunal:
(...)
IV - Senadores da República, Deputados Federais, Estaduais e Vereadores;
Parágrafo único. Aplicam-se às representações, no que couber, as normas relativas à denúncia. – (g.n.).
Ocorre que o artigo 94, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012
assim dispõe, verbis:
[...]
Art. 94. 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.
– (g.n.)
Em sendo assim, constato que a matéria trazida pela representante refere-se à qualificação ou não da Cooperativa como
fornecedora local, entendendo o corpo técnico que “cabe ao Tribunal de Contas a tutela do interesse público e resguardo do erário
e não a tutela do direito da licitante”.
Em que pese os argumentos da área técnica, não se verifica no
presente caso matéria restrita ao interesse privado da representante, de outro modo, o mérito da representação discute
possível interpretação jurídica restritiva, reduzindo a competitividade do certame licitatório e incorrendo em irregularidade alcançada pela competência desta Corte de Contas.
Nesse sentido, vale destacar que a própria Lei de Licitação, Lei
Federal nº 8.666/93, prescreve em seu artigo 3º, §1º, inciso I,
que é vedado restrição qualquer ato tendente a restringir a
competitividade da licitação, inclusive nos casos de sociedades
cooperativas, verbis:
[...]
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa,
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo
e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de
2010) (Regulamento)      (Regulamento) (Regulamento)
§ 1º  É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam
ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos
de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio
dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato,
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da
Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº
12.349, de 2010) – (g n.).
Desse modo, resta caracterizado que a matéria objeto da representação é de competência desta Corte de Contas, sendo caracterizada
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a presença de interesse jurídico que extrapola a esfera individual da representante, motivo pelo qual não merece respaldo
os argumentos apresentados pela área técnica.
Ademais, cumpre destacar que o objeto da representação demanda ampla análise por parte desta Corte de Contas, destacando-se
a complexidade envolvida no tema em debate, com destaque a
ordem de prioridade estabelecida pelo artigo 25 da Resolução CD/
FNDE nº 26, de 17 de junho 2013, alterado pela Resolução nº 4, de
2 de abril de 2015.
Assim sendo, estando presentes os requisitos de admissibilidade,
divirjo do posicionamento sugerido pela área técnica e CONHEÇO
da presente representação, encaminhando os presentes autos
à área técnica para que, na forma regimental, proceda à devida
instrução inicial do feito.
2. DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR:
Acerca do tema cautelar, a Lei Complementar n° 621/2012, em
seus artigos 108 e 124 estabelecem a competência para concessão
de medidas cautelares pelo Tribunal de Contas, verbis:
[...]
Art. 108. O Tribunal poderá suspender, de ofício ou a pedido,
inclusive em caráter cautelar, o procedimento licitatório, caso
sejam constatadas irregularidades ou ilegalidades, observando-se,
no que couber, o disposto nos artigos 100 e 101 e no Título V desta
Lei Complementar.
(...)
Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo, havendo
fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio
e de risco de ineficácia da decisão de mérito, o Tribunal de
Contas poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a
oitiva da parte, determinar medidas cautelares.
Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, as medidas
cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator,
devendo ser submetidas à ratificação do Tribunal de Contas
na primeira sessão subsequente, sob pena de perda da eficácia, nos termos do Regimento Interno. – (g. n.).
Neste sentido, quanto à concessão de medidas cautelares pelos
Tribunais de Contas, o Excelso Pretório já pacificou o entendimento quanto à competência dos Tribunais de Contas para concessão
de medidas cautelares, vez que se mostra atividade intrínseca à
consecução da competência constitucionalmente estabelecida aos
Tribunais de Contas, vejamos:
[...]
CAUTELA. LEGITIMIDADE. DOUTRINA DOS PODERES IMPLÍCITOS. PRECEDENTE (STF). CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE
DE O TRIBUNAL DE CONTAS EXPEDIR PROVIMENTOS CAUTELARES, MESMO SEM AUDIÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA,
DESDE QUE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA. DELIBERAÇÃO DO TCU, QUE, AO DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR,
JUSTIFICOU, EXTENSAMENTE, A OUTORGA DESSE PROVIMENTO DE URGÊNCIA. PREOCUPAÇÃO DA CORTE DE CONTAS
EM ATENDER, COM TAL CONDUTA, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL PERTINENTE À NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES
ESTATAIS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CUJO ÂMBITO
TERIAM SIDO OBSERVADAS AS GARANTIAS INERENTES À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS OF LAW”. DELIBERAÇÃO FINAL DO TCU QUE SE LIMITOU A DETERMINAR, AO DIRETOR-PRESIDENTE DA CODEBA (SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA), A
INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DO CONTRATO
CELEBRADO COM A EMPRESA A QUEM SE ADJUDICOU O OBJETO
DA LICITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA NORMA INSCRITA NO ART. 71,
INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. APARENTE OBSERVÂNCIA, PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NO CASO EM EXAME, DO PRECEDENTE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU A RESPEITO
DO SENTIDO E DO ALCANCE DESSE PRECEITO CONSTITUCIONAL
(MS 23.550/DF, REL. P/ ACÓRDÃO O MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE).
INVIABILIDADE DA CONCESSÃO, NO CASO, DA MEDIDA LIMINAR
PRETENDIDA, EIS QUE NÃO ATENDIDOS, CUMULATIVAMENTE, OS
PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DE SEU DEFERIMENTO. MEDIDA
CAUTELAR INDEFERIDA. DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida cautelar, impetrado contra deliberação, que, emanada do E. Tribunal de Contas da União (Processo
TC-008.538/2006-0) acha-se consubstanciada em acórdão assim
ementado (fls. 35/36 EMENTA: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
PODER GERAL DE CAUTELA) – (g. e n.).
Assim, mostra-se possível e cabível a concessão de medida cautelar
expedida por este Egrégio Tribunal de Contas, porém, a sua concessão passa pelo exame dos requisitos autorizadores, quais sejam o
fumus boni juris e o periculum in mora.
Vale destacar que a representação apresenta fatos que eviden-
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ciam possível restrição à competitividade no que se refere
ao procedimento de julgamento sem obediência da ordem
de prioridade dos projetos de venda habilitados, nos termos
do art. 25, §1º, I, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de
2013 e do item 6.1.2 – I do Edital, resultando preenchido o requisito da fumaça do bom direito.
Por outro lado, não há nos presentes autos qualquer comprovação
de prejuízo ao erário que importe na necessidade de concessão
da medida cautelar suspendendo o certame, motivo pelo qual não
resta comprovada a exigência de periculum in mora, sendo
plenamente possível o prosseguimento do feito em rito ordinário.
Por todo o exposto, em face das razões antes expendidas, considerando as disposições contidas na Lei Complementar nº 621/2012,
bem como no Regimento Interno deste Tribunal de Contas, em parcial consonância com a área técnica e o Ministério Público Especial
de Contas, VOTO pelo CONHECIMENTO da presente representação, na forma do art. 94, § 1º, da Lei Complementar nº 621/2012,
indeferindo a medida cautelar pleiteada, tendo em vista a não
ocorrência imediata e concreta de dano ao erário, determinando-se
que os presentes autos passem a tramitar sob o rito ordinário.
À Secretaria Geral das Sessões - SGS para providências quanto
ao decidido, na forma do § 3º, do artigo 307 do Regimento Interno – Resolução nº 261/2013, dando-se ciência ao Ministério
público Especial de Contas quanto aos termos desta decisão e,
após, encaminhem-se os presentes autos a área técnica, na
forma do disposto no artigo 309 do Regimento Interno desta Corte
de Contas.
É como voto.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 01699/20173, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 10ª sessão realizada no dia doze de abril de dois
mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
Conhecer a presente representação, na forma do art. 94, § 1º, da
Lei Complementar nº 621/2012.
Indeferir a medida cautelar pleiteada, tendo em vista a não
ocorrência imediata e concreta de dano ao erário.
Determinar que estes autos passem a tramitar sob o rito ordinário.
Dar ciência ao Ministério Público Especial de Contas, quanto aos
termos desta decisão.
Remeter os presentes autos à área técnica, na forma do disposto
no artigo 309 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Sala das Sessões, 12 de abril de 2017.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO 01445/2017-6
PROCESSO TC-03932/2015-5
Responsável: Cláudia Martins Bastos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCÍCIO DE 2014) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL
DE DORES DO RIO PRETO – ACOLHER PRELIMINAR DE DILIGÊNCIA – À ÁREA TÉCNICA – PRAZO: 15 DIAS.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, relativa ao exercício de
2014, sob a responsabilidade da Sra. Cláudia Martins Bastos, então
Prefeita Municipal.
A responsável foi devidamente citada, através da Decisão Monocrática 1014/2016 e Termo de Citação 1024/2016, nos termos do
Relatório Técnico – RT 228/2016 e Instrução técnica Inicial – ITI
635/2016, para manifestação sobre os indicativos de irregularidade
elencados nos itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.5 da ITI, trazendo aos autos
as justificativas e documentação necessárias aos esclarecimentos.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da Secretaria de
Controle Externo de Contas – Secex Contas, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 3974/2016-1, sugeriu a IREGULARIDADE das Contas, bem como a expedição de determinação, em
razão da mantença dos indicativos de irregularidade apontados nos
itens 3.1, 3.2 e 4.1 da referida ITC.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer de fls.
290-291, da lavra do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão
de relatório e voto para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª
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Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29 do
Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico consonância de entendimento entre
a área técnica e o Parquet de Contas que opinaram pela irregularidade das contas, com expedição de determinação, em razão da
mantença dos indicativos de irregularidade 3.1, 3.2 e 4.1 da ITC
3974/2016.
Assim transcrevo o posicionamento da área técnica, nos termos da
Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 3974/2016-1, verbis:
[...]
5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A análise desta prestação de contas pautou-se na verificação dos
elementos, bem como dos demonstrativos contábeis, os quais devem evidenciar a boa e regular aplicação e controle dos recursos
públicos, nos termos do Regimento Interno desse Tribunal de Contas e das legislações pertinentes. Considerando que compete exclusivamente ao Auditor de Controle Externo, no âmbito da sua atuação em controle de recursos e bens públicos, elaborar relatórios de
auditoria e instruções técnicas de apoio às decisões dos relatores
e do Plenário do Tribunal de Contas, nos termos do art. 6º, inciso
III, da Lei Complementar 622, PROPÕE-SE, com fundamento no
art. 144, inciso III c/c o art. 87, da Lei Complementar 621/2012,
que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Dores do
Rio Preto (Contas de Gestão), de responsabilidade da Senhora
Cláudia Martins Bastos, relativamente ao exercício de 2014, seja
julgada IRREGULAR em face dos itens/subitens “3.1; 3.2 e
4.1” deste Relatório.
Nos termos do art. 134, II, do Regimento Interno deste Tribunal
(Resolução TC 261/2013), sugerimos que seja DETERMINADO ao
gestor do Município que apresente em notas explicativas às
demonstrações contábeis nas Prestações de Contas Anuais o
estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP constante do Anexo
da Portaria STN 548/2015, conforme prevê o § 4º, do art. 1º, da
referida Portaria STN. No caso dos encargos previdenciários, também determinar ao Município que apresente demonstrativos compatíveis com a folha de pagamento (resumo anual da folha) discriminando por instituição previdenciária (RPPS e RGPS). – (g. n.).
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, acompanhou a área técnica na íntegra, nos termos do Parecer de fls.
290-291.
Cumpre, portanto, a este Relator o enfrentamento de mérito dos
indicativos de irregularidades, cuja mantença foi sugerida pela área
técnica, à luz da documentação constante dos autos, das razões de
defesa, bem como da legislação aplicável, a saber:
1. DIVERGÊNCIA NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DEVIDAS À INSTITUIÇÃO
DE PREVIDÊNCIA PELO RGPS (INSS) – ARTIGOS 40 E 195,
INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ITEM 3.1 - ITC E
3.1.1 - RT).
Relata a área técnica que foi apurado nos arquivos FOLRGP, DEMCSE e DEMCPA que a contribuição patronal, devida ao INSS, de acordo com o resumo anual da folha de pagamento é R$ 360.622,51 e
que as contribuições liquidadas e pagas, de acordo com o DEMCPA,
são, respectivamente, no valor de R$ 362.842,66 e R$ 307.680,19,
resultando-se em diferença entre o valor devido e o valor pago,
de R$ 52.942,32 (360.622,51 – 307.680,19), correspondentes
a 14,68%.
A responsável juntou a listagem dos empenhos e justificou, em
síntese, que, do valor empenhado e liquidado, R$ 362.842,66, foi
descontado o valor de R$ 24.117,73, referente ao Salário Família e Salário Maternidade, dentre outras deduções, resultando no
valor líquido pago de R$ 307.680,19, sendo que o valor de R$
31.044,74, referente ao mês de dezembro/2014, foi pago em janeiro de 2015, obedecendo aos prazos normais de recolhimento
das referidas contribuições.
Reafirmou que a diferença apontada refere-se, em verdade, aos
descontos dos encargos devidos pelo INSS e pagos pelo município,
no valor de R$ 24.117,73, estando os restos a pagar, no valor de R$
31.044,74, pagos em janeiro de 2015.
O subscritor da ITC sugeriu a mantença da irregularidade contra
argumentando, em síntese, o seguinte:
- Observou no Balancete de Verificação (BALVER), que o saldo
das contribuições devidas ao INSS em dezembro de 2014 era R$
49.096,72 e não R$ 31.044,74, e que os pagamentos efetuados
ao INSS, em janeiro de 2015, somaram R$ 13.310,60, e não R$
31.044,74;
- A gestora não quantificou o salário maternidade, nem indicou
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quais e quantos seriam as outras deduções alegadas, verificandose do arquivo BALVER que os créditos a receber por reembolso de
Salário Família pagos – INSS, somam R$ 7.077,42, divergente do
valor indicado pela defesa R$ 24.117,73. – (g. n.).
Examinando os autos, verifico que os valores informados pela área
técnica com relação aos arquivos FOLRGP e DEMCPA estão corretos, verificando-se uma diferença entre os valores liquidados e
pagos, da ordem de R$ 55.162,47 (362.842,66 – 307.680,19).
Constato, no entanto, do arquivo BALVER, que a diferença de R$
55.162,47 refere-se, exatamente, ao somatório dos créditos de Salário Família (R$ 7.077,42) e Salário Maternidade (R$ 17.040,31)
– subtotal = R$ 24.117,73, adicionados das contribuições patronais
devidas ao INSS, no final do exercício, R$ 31.044,74, conforme
alegou a defesa.
Com relação ao pagamento, em janeiro de 2015, no valor de R$
13.310,60, informado pela subscritora da Instrução Técnica conclusiva - ITC, não se sabe qual a fonte dessa informação, pois,
nos presentes autos constam apenas demonstrações contábeis de
2014.
Todavia, vale ressalvar que restam créditos a receber do INSS, referentes ao Salário Família e ao Salário Maternidade, no total de
R$ 5.111, 24 (BALVER), sendo devido ao INSS somente o valor de
R$ 25.933,50, referente a dezembro de 2014, se não houver outro
crédito a deduzir desse montante.
Posto isto, considerando que as razões de defesa conferem com as
demonstrações contábeis constantes dos autos, demonstrando-se a
inexistência da irregularidade em análise, divirjo do entendimento
técnico e do Parquet de Contas e afasto a presente irregularidade.
2. DIVERGÊNCIA NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DEVIDAS À INSTITUIÇÃO
DE PREVIDÊNCIA PELOS RPPS – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – ARTIGOS 40 E 195, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ITEM 3.2 - ITC E 3.1.2 - RT).
Consta-se do relato técnico que foi apurado pelos arquivos FOLRPP,
DEMCSE e DEMCPA, contribuições patronais devidas ao RPPS, no
total de R$ 740.822,85, e contribuições liquidadas e pagas, nos
totais, respectivos, de R$ 590.578,77 e R$ 479.024,20, resultando
em diferença entre o valor devido e o pago de R$ 261.798,65.
A responsável juntou a Lei Municipal nº 752/2012, que dispõe sobre
o RPPS, e justificou, em síntese, o seguitne:
- Aplicando o percentual de 17,56%, previsto na lei sobre a folha
de pagamento (R$ 3.367.376,60) encontra-se exatamente o valor
devido de R$ 591.311,33.
- Conforme a listagem de liquidações, durante o exercício, o município liquidou em favor do Instituto, a título de contribuição patronal,
o total de R$ 655.476,75, não considerados os aportes financeiros
e contribuições dos segurados.
- Deduzidos do total liquidado (R$ 655.476,75), os créditos relativos ao Salário Família, Salário Maternidade e Auxílio Doença, no total de R$ 74.783,34, chega-se ao valor liquidado de R$ 580.693,41,
do qual foi pago no exercício o montante de R$ 532.954,44, sendo
pago em 2015, R$ 47.738,97. – (g. n.)
O subscritor da ITC sugeriu a mantença da irregularidade contra
argumentando, em síntese, o seguinte:
- Da análise do arquivo DEMCPA encontrou-se o total liquidado de
R$ 655.476,75 e pago de R$ 532.954,44, tendo a gestora informado que 17,56% da base de cálculo (R$ 3.367.376,60) seria R$
591.311,33.
- Entre o total liquidado e pago, verifica-se diferença de R$
122.522,31, que a gestora informa ser: R$ 74.783,34 referente a Salário Família, Salário Maternidade e Auxílio Doença, e R$
47.738,97 referente a restos a pagar.
- Contrariando a defesa, consta do relatório anual do exercício financeiro que a conta de Salário Família não teve movimentação,
encontrando-se a conta Abono Família, no valor de R$ 9.860,74,
e Salário Maternidade de R$ 8.516,40, restando o valor de R$
56.406,20, que não poderia ser de Auxílio Doença, que se trata de
benefício do RGPS.
- Concluiu que de acordo com o arquivo FOLRPP, o município deveria recolher contribuição patronal de R$ 591.311,33, constando,
no entanto, do demonstrativo que deveria evidenciar as contribuições liquidadas e recolhidas (DEMCPA), o saldo liquidado de R$
655.476,75 e pago de R$ 532.954,44, não conseguindo a gestora,
explicar a diferença de R$ 56.406,20 por meio de documento. – (g.
n.).
Examinando os autos, verifico do arquivo DEMCPA que os valores
liquidados e pagos estão demonstrados exatamente como informa
a defesa, com o que concorda a subscritora da Instrução Técnica
conclusiva.
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Constato do arquivo BALVER que os débitos de Salário Família
(R$ 9.886,92) e de Salário Maternidade (R$ 8.576,05) pagos relativamente ao RPPS, somam o montante de R$ 18.462,97, valor
este, que somado ao Auxílio Doença pago, R$ 56.546,02, resulta no total de R$ 75.008,99, que, somado ao saldo a pagar
das contribuições patronais, R$ 47.738,97, resulta em R$
122.747,96, valor ainda maior do que o informado pela área técnica, em R$ 225,65.
Consta, ainda, do arquivo BALVER, a crédito, o valor liquidado no
exercício R$ 655.476,75 e a débito, o valor de R$ 607.737,78, valor este superior ao que consta como pago no DEMCPA, em R$
74.783,34, informado pela defesa como sendo relativo ao somatório do Salário Família, Salário Maternidade e Auxílio Doença pagos,
com pequena diferença da ordem de R$ 225,65.
Com relação à afirmativa da subscritora da conclusiva, de que Auxílio Doença é benefício do RGPS, estendo que este não prospera,
pois, de acordo com o § 12, do artigo 40, da Constituição Federal,
além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que
couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral
de previdência social.
Além disso, o auxílio doença do RGPS somente é custeado pela Autarquia Previdenciária após os 15 primeiros dias de afastamento do
servidor, na forma da lei 8.213/91.
Portanto, todos os RPPS podem prever o pagamento do benefício
previdenciário de Auxílio Doença, que corresponde ao pagamento
da remuneração devida durante o período de afastamento por doença que superar a 15 dias, sendo sabido, que atualmente quase
todos os RPPS trazem essa previsão, além do que este é o fato que
fora escriturado.
Posto isto, divirjo do entendimento técnico e do Parquet de Contas
e afasto a presente irregularidade.
3. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APURADOS NO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS PATRIMONIAIS (MÓVEIS, IMÓVEIS E DE ALMOXARIFADO) COM OS SALDOS REGISTRADOS NO BALANÇO PATRIMONIAL – ARTIGO 177, DA LEI N
6.404/1976; E ARTIGOS 94 E 96, DA LEI 4.320/1964. (ITEM
4.1- ITC E 3.5 - RT).
De acordo com o relato técnico, em análise dos arquivos BALPAT,
INVALM, INVMOV e INVIMO, foram encontradas as seguintes divergências:
Descrição Balanço Patrimonial R$ Inventário R$ Diferença R$ Bens em almoxarifado 18.440,40 243,74 18.196,66 Bens
móveis 5.003.847,43 3.144.826,39 1.859.022,04 Bens imóveis
6.241.154,92 14.240.921,82 7.999.766,90
A responsável justificou, em síntese, o seguinte:
- A IN-TC 36/2016, de 23/2/2016, em seu artigo 1º, inciso II, de
acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, que dispõe sobre os novos prazos-limite, postergou a obrigatoriedade de
se aplicar os Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP,
definidos no MCASP – Manual de Contabilidade Aplicado ao
Setor Público, constando do item 09 do Anexo Único da referida
IN-TC, obrigatoriedade de registros a partir de 1/1/2021.
- Foi evidenciado através de notas explicativas encaminhadas
nessas contas, que o município passava por processo de levantamento e reconhecimento patrimonial, o que somente foi
concluído em 2015, conforme Balanço Patrimonial/2015. – (g. n.).
O subscritor da conclusiva sugeriu a mantença da irregularidade
contra argumentando, em síntese, o seguinte:
- A Resolução TC 273/2014 (artigo 5º, inciso I, alínea “d”), que dispõe sobre a análise das prestações ou tomadas de contas, prevê a
instrução dos processos de contas de Gestão do ordenador relativas
a 2014 com as demonstrações contábeis que evidenciem a integralidade dos referidos bens patrimoniais em compatibilidade com os
inventários anuais.
- Os jurisdicionados, estavam, portanto, obrigados a encaminhar os
relatórios dos referidos bens junto à prestação de contas anual, visto que tal desobrigação restringiu-se apenas ao exercício de 2013.
- Em análise do arquivo INVMOV, verificou que houve entradas patrimoniais no exercício de 2015 da ordem de R$ 603.055,62
dentro do inventário que deveria ser restrito ao exercício de
2014.
- A Secretaria do Tesouro Nacional e os Tribunais de Contas têm
jurisdição e competências próprias, não cabendo o conflito entre
eles no quesito patrimônio.
- Concluiu que a gestora não trouxe nenhum esclarecimento
acerca das divergências apontadas, visto que se amparou na
Portaria STN 548/2015, e que os efeitos da IN-TC 36/2016
não alcançaram a prestação de contas de 2014, visto que passariam a viger a partir de 31 de dezembro de 2015. – (g. n.).
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Cabe ressaltar, inicialmente, que o artigo 177, da Lei Federal nº
6.404/1976, constante da fundamentação dessa irregularidade,
não se aplica ao setor público, haja vista tratar-se de lei que rege
as Sociedades Anônimas – S/A.
Examinando os autos, verifico que, quanto ao almoxarifado, consta
do arquivo BALVER um saldo no valor de R$ 18.440,40, muito embora não conste do Balanço Patrimonial (BALPAT) qualquer saldo
nessa conta, constando do relatório de Entradas e Saídas de Almoxarifado os valores de R$ 180.999,65, mesmo valor de entrada e
saída..
Com relação aos bens móveis e imóveis, procedem as informações
de valores indicados pela área técnica, tanto no BALVER como no
BALPAT, bem como dos respectivos inventários.
Todavia, consta dos próprios arquivos referentes aos inventários,
informação de que foram gerados com diferenças e que providências estavam em andamento para regularização em
2015, assim como afirmou a responsável em sua defesa.
Posto isto, acompanho parcialmente o entendimento técnico e do
Parquet de Contas e mantenho a presente irregularidade, porém, sem o condão de macular as contas, em face das justificativas
apresentadas.
Por todo o exposto, acompanhando em parte a área técnica e o
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas assim
delibere:
1. Afaste, em divergência com o entendimento técnico e ministerial, os indicativos de irregularidade tratados nos itens 1 e 2 da
fundamentação desta decisão, em face das razões antes expendidas;
2. Mantenha o indicativo de irregularidade tratado no item 3 desta decisão (Divergência entre os valores apurados no inventário
anual dos bens patrimoniais: móveis, imóveis e de almoxarifado item 4.1-ITC) sem o condão de macular as contas, em face das
razões antes expendidas, acompanhando parcialmente o entendimento técnico e ministerial.
3. Julgue REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual
(ORDENADOR) da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da Sra. Cláudia
Martins Bastos, em face da mantença do indicativo de irregularidade, referente ao item 3 desta decisão, ainda que sem o condão
de macular as contas, dando-lhe a devida quitação.
4. Expeça as seguintes determinações, nos termos do § 2º do
artigo 162 da Resolução TC 261/2013, ao atual gestor do Município
de Dores do Rio Preto ou quem vier a sucedê-lo, no sentido de que
providencie a apresentação, nas próximas contas:
4.1.Adeque em notas explicativas, o estágio de adequação do
Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais –
PIPCP, constante do Anexo da Portaria STN 548/2015, nos termos
do § 4º do artigo 1º da referida Portaria;
4.2.Apresente demonstrativos compatíveis com o resumo anual
da folha de pagamento, discriminando-se pelo regime previdenciário respectivo (RPPS e RGPS), no que se refere aos encargos
previdenciários.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, sejam os presentes arquivados.
É como voto.
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
11ª SESSÃO DA 1ª CÂMARA – 19/04/2017
PROCESSO TC 3932/2015
RELATOR: MARCO ANTONIO DA SILVA
O SR. PROCURADOR HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA –
Estamos tratando da prestação de contas do Município de Dores do
Rio Preto, exercício de 2014. Só para que tenhamos a dimensão,
Dores do Rio Preto é um município de aproximadamente de seis mil
e novecentos habitantes, fica na região do Caparaó. O corpo técnico
apurou um déficit da Prefeitura com o regime geral no valor de cinquenta e três mil reais, a área técnica apurou um débito da prefeitura com o regime próprio da previdência de duzentos e sessenta e
oito mil reais, os dois valores, aproximadamente, trezentos e poucos mil reais num município de seis mil habitantes. O relator refez
os cálculos e, aqui, conselheiro relator é um requerimento que peço
a vossa excelência, sei que, aqui, no Tribunal há uma setorial, uma
Secex/Previdência que é especializada em Previdência Pública e o
requerimento que faço a vossa excelência, é que possamos enviar
esses autos, esse entendimento de vossa excelência sobre as contas que foram apresentadas, até para aprimorar o trabalho da área
técnica. Talvez o corpo técnico tenha se equivocado e possa até
progredir nas suas análises a partir da metodologia que é utilizada
por vossa excelência nessa questão, nesses balanços previdenci-
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ários. Então, preliminarmente, solicitarei a vossa excelência que
pudesse encaminhar os autos para que a área técnica pudesse, em
assim entendendo, retificar até mesmo sua posição, que daria até
mais conforto para o Ministério Público e, também, para o Plenário
acerca dessas divergências que foram apresentadas aqui. Essa é
uma questão preliminar que estou colocando, conselheiro Ranna,
dirigida ao conselheiro relator.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – Vamos então passar a palavra ao relator
para a questão preliminar suscitada pelo Ministério Público.
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA – Senhor presidente, não vou acolher a posição trazida
pelo Parquet de Contas por uma simples razão. Cada qual atua na
sua área de competência, a área técnica, obviamente, atua muito
bem na sua área, como já fui controlador de recursos desta, hoje,
auditor de controle externo, obviamente ela é livre para se manifestar e eu, também, sou livre para atuar na minha área de formação, sou contador, advogado e, na minha livre convicção, tenho que
motivar a minha decisão, e o fiz. Levo em conta não tão somente
as divergências apuradas pela área técnica, levo em conta, inclusive, o fato se foi ou não encaminhado demonstrativo. Como bem
afirmei aqui, uma das irregularidades, a questão do inventário, tem
a posição da STN, tem a posição de outro demonstrativo encaminhado, que é o demonstrativo de movimentação, analiso outros
demonstrativos que não, tão somente, de maneira individualizada
ou distinta, como o fez a área técnica. Então, valorizo a posição da
área técnica, sempre o farei, valorizo a posição do Parquet de contas, mas na hora de colocar o meu voto, analiso todos os elementos
constantes do voto em cotejo, inclusive, com o contador que é do
meu gabinete. Tranquilamente, vou manter a posição, mas se o
Colegiado assim o entender, como já fizemos de outras vezes, fizemos diligência, sim, até em questão de índice, no que diz respeito
ao FUNDEB, FUNDEF, hoje, fizemos isso, e a própria área técnica,
naquela ocasião, acho que foi Cachoeiro, foi acolhido pelo Plenário, no caso, a área técnica reconheceu que havia um equívoco,
sim. Mas entendi que se fazia necessário ouvi-la naquele momento,
até porque existem algumas informações que são informadas pelo
gestor numa folha, numa página da internet relativamente aos os
gastos com a educação. Neste caso, me parece que são demonstrativos que já foram prestados, não tem nem a possibilidade de
substituição, concordo com isso hoje, que não há possibilidade de
substituição de peças, mas entendo que algumas análises podem
ser realizadas no conjunto. Então, vou, de maneira tranquila, mas
agradecendo a participação do procurador, não vou acolher a proposta, vou manter o voto e retorno a palavra a vossa excelência.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – Ainda em relação a preliminar suscitada,
vamos continuar a discussão. Vossa excelência lembrou muito bem,
em outros casos, tanto a Câmara como o Plenário acolheu a diligência que, acredito, que não há nenhum prejuízo para a instrução
processual. Entendo que é salutar e que pode ser que, de fato, a
metodologia utilizada pela área técnica, à época, pode ter algum
equívoco, e a oportunidade de se corrigir esse equívoco, não só
para esse processo, mas para outros também. Entendo que, ainda
na fase de discussão, é saudável essa diligência na área técnica,
dando um prazo razoável de dez, quinze dias, trinta dias, a critério
do relator, logicamente, mas entendo que seria bem razoável. Então mantendo a discussão. Em votação.
A SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS – Pela diligência à área técnica.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – Também diligência. Qual o prazo?
A SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS – Quinze dias.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO – Acompanho a eminente relatora, prazo
quinze dias. Devolvo a palavra ao relator. (FINAL)
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 03932/20155, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, na 11ª sessão ordinária, realizada no dia dezenove de abril de dois mil e dezessete, por maioria, nos termos
do voto vencedor da conselheira em substituição Márcia Jaccoud
Freitas, acolher a preliminar de conversão do julgamento em Diligência, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a área técnica
se manifeste acerca das questões suscitadas pelo Ministério Público
Especial de Contas, em sessão, conforme notas taquigráficas que
integram esta Decisão.
Vencido o relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da
Silva, que votou pelo indeferimento da preliminar.
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Sala das Sessões, 19 de abril de 2017.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
DECISÃO 01521/2017-3
PROCESSO TC-0495/2016-1
Responsáveis: Paulo Marcio Leite Ribeiro e Zilton Custódio da Silva
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL –– JURISDICIONARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE – À RELATORIA DO CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER.
O SR. RELATOR, CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
O presente Processo, autuado como Instauração de Tomada de
Contas Especial, originou-se do Ofício nº 304/GPMADN/2015 da
Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte pelo qual o Prefeito
encaminhou cópia da Sindicância nº 02/2015, haja vista o Termo
de Notificação nº 1413/2015, relativo ao Processo TC- 3246/2013
(apenso TC – 363/2013).
A antiga 5ª Secretaria de Controle Externo manifestou-se nos termos da Manifestação Técnica 388/2015, fls.190/191, no sentido da
necessidade de abertura do processo de tomada de contas especial,
alertando a autoridade competente que a condução do processo
deveria guardar observância integral à IN 32/2014.
Nos termos do voto desse Relator, a Primeira Câmara desta Corte,
por meio da Decisão TC 337/2016, fls. 203/204, determinou ao
Prefeito de Água Doce do Norte, Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, que:
“(...) no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, a adoção das
medidas administrativas para elisão do dano caracterizado no
pagamento de encargos financeiros pertinentes à contribuição previdenciária, nos termos do artigo 2º, Inciso I, da Instrução Normativa TC 32/2014.
DECIDE, ainda, acaso esgotadas as medidas administrativas previstas no mencionado artigo da Instrução Normativa TC 32/2014
sem a elisão do dano, determinar à autoridade competente que
seja instaurada Tomada de Contas Especial, mediante a autuação de processo específico, comunicando o fato ao Tribunal, no
prazo de 15 (quinze) dias, bem como concluí-la e remetê-la a
esta Corte no prazo de 90 (noventa) dias, ambos contados a
partir do ato de sua instauração, de acordo com os artigos 5, 13 e
14 do mesmo diploma legal.”
Devidamente notificado, o gestor deixou de apresentar manifestação e/ou documentação que comprovassem o cumprimento dos prazos determinados, conforme informado no Despacho 29168/20167, da SGS, de fls. 209.
Tendo em vista a não instauração de Tomada de Contas Especial
nos prazos determinados por esta Corte, em descumprimento à
Decisão TC 337/2016, determinei a citação do responsável, nos
termos da Decisão Monocrática 1244/2016 – fls. 219/20, para que
apresentasse razões de defesa e encaminhasse a esta Corte de
Contas a comunicação de Instauração de Tomada de Contas, sob
pena de aplicação da multa.
Na oportunidade também notifiquei o Chefe do Controle Interno da
Prefeitura de Água Doce do Norte para ciência da decisão.
O responsável, em 10/10/2016, em atendimento à DECM
1244/2016, apenas encaminhou documentação informando a instauração da Tomada de Contas Especial.
Conforme Despacho 51362/2016-3, determinei o desentranhamento da referida documentação para formação de autos apartados,
a fim de possibilitar a tramitação da Tomada de Contas Especial
instaurada, sendo os novos autos formados remetidos ao relator do
biênio, Cons. Domingos Taufner.
Quanto ao presente, determinei (Despacho 52326/2016-9, fls.
247), sua remessa à área técnica tendo em vista o teor da documentação apresentada pelo responsável em atendimento à DECM
1244/2016.
A SecexPrevidência, na Manifestação Técnica 1225/2016-5, fls.
250/251, apresentou a seguinte proposta de encaminhamento:
“Considerando que o atual gestor da Prefeitura Municipal de Agua
Doce do Norte, senhor Paulo Márcio Leite Ribeiro instaurou uma Tomada de Contas Especial mediante Portaria nº 685/2016 e nomeou
como responsável pela instrução da TCE o senhor Zilton Custódio
da Silva – Controlador Geral do Município, nos termos da Portaria
686/2016; considerando que em função de comunicação procedida pela Prefeitura Municipal de Agua Doce do Norte esta Corte de
Contas autuou o processo TC – 9955/2016; considerando o art. 19
da Instrução Normativa 32/2014 a relatoria do processo cabe ao
Conselheiro Domingos Augusto Taufner; isto posto, sugere-se ao
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Conselheiro Relator o apensamento do presente Processo ao TC –
9955/2016, até que se ultimem as providências determinadas por
esta Corte.”
Entendi, porém, inoportuno o apensamento destes autos ao Processo TC – 9955/2016, uma vez que o presente deveria seguir o
procedimento para averiguar o cumprimento, pelo responsável, das
determinações da Decisão TC 337/2016, razão pela qual encaminhei os autos para reanálise da área técnica, tendo em vista a necessária manifestação conclusiva sobre a questão.
A SecexPrevidência, então, na Manifestação Técnica 10/2017-1, fls.
256/260, apresentou a seguinte proposta de encaminhamento:
“Em face do acima exposto, nos termos dos artigos 55, I, 56, I, 57,
III, e 135, todos, da Lei Complementar nº 621/2012, regulamentados na forma dos artigos 152, §§1º e 2º, 389, IV, da Resolução
TC 261/13 (RITCEES), bem como na legislação vigente, sugere-se
ao e. Conselheiro Relator a seguinte proposta de encaminhamento:
NOTIFICAÇÃO do atual Prefeito Municipal, Sr. Paulo Márcio Leite
Ribeiro, para que proceda à Tomada de Contas Especial instituída
pelas Portarias, com prazo de 30 (trinta) dias para conclusão e
remessa ao Tribunal, na forma prevista na Instrução Normativa nº
32/2014 deste Tribunal;
MULTA ao anterior Prefeito Municipal, Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, no importe, mínimo, de R$ 3.000,00 (três mil reais), por
descumprimento de Decisão Plenária, nos termos do art. 135 da Lei
Orgânica regulamentado pelo art. 389, IV, do Regimento Interno
desse Tribunal.”
O Ministério Publicou Especial de Contas manifestou-se às fls. 264,
corroborando integralmente a Manifestação Técnica 10/2017-1.
É o relatório.
Pois bem.
II - DOS FATOS E FUNDAMENTOS
O responsável, Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, tendo sido citado
especificamente para apresentar “razões de justificativas e alegações de defesa, tendo em vista o descumprimento da Decisão
337/206 (sic) – Primeira Câmara...”, conforme determinado
na Decisão Monocrática 1244/2016 – fls. 219/20, apresentou em
26/10/2016, apenas a comunicação de instauração da Tomada de
Contas Especial, nos termos da Portaria 685/2016 e da Portaria
686/2016.
Todavia, deixou de apresentar suas razões de justificativas no que
diz respeito ao descumprimento das determinações da Decisão
337/2016 – Primeira Câmara, quais sejam: adoção das medidas
administrativas para elisão do dano caracterizado no pagamento de
encargos financeiros pertinentes à contribuição previdenciária no
prazo de até 120 (cento e vinte) dias ou a instauração de Tomada
de Contas Especial.
O responsável, apenas deixou correr in albis o prazo, sem sequer
demonstrar tentativas administrativas de elisão do dano. Sendo
que a instauração da Tomada de Contas Especial se deu apenas
após o recebimento da citação.
Por estas razões, corroborando o entendimento da área técnica e
ministerial, VOTO pela aplicação de MULTA ao Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por descumprimento de Decisão 337/2016 – Primeira Câmara, nos termos do art.
135 da Lei Orgânica regulamentado pelo art. 389, IV, do Regimento
Interno dessa Corte de Contas.
No que tange à sugestão de notificação do atual Prefeito para que
remeta a conclusão da Tomada de Contas instaurada pela da Portaria 685/2016 e Portaria 686/2016, entendo não ser de minha
competência, uma vez que a mesma está sob análise no processo
TC – 9955/2016, cuja relatoria cabe ao Conselheiro Domingos Augusto Taufner, razão pela qual deixo de notificar.
III – CONCLUSÃO
Na forma do exposto, corroborando em parte com o entendimento
da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO
para que o Colegiado adote a seguinte Decisão:
Aplicar MULTA ao Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), por descumprimento de Decisão 337/2016
– Primeira Câmara, nos termos do art. 135 da Lei Orgânica regulamentado pelo art. 389, IV, do Regimento Interno dessa Corte de
Contas.
Dê-se ciência ao responsável.
Vitória/ES, 20 de janeiro de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
O SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Instauração de Tomada de Contas
Especial, originada a partir do Ofício nº 304/GPMADN/2015, da
Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, pelo qual o Prefeito
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encaminhou cópia da Sindicância nº 02/2015, haja vista o Termo
de Notificação nº 1413/2015, relativo ao Processo TC nº 3246/2013
(Apenso TC nº 363/2013).
A área técnica, nos termos da Manifestação Técnica 388/2015,
fls.190-191, entendeu como necessário a abertura do processo de
tomada de contas especial, alertando à autoridade competente que
a condução do processo deveria guardar observância integral quanto aos termos da IN 32/2014.
Em cumprimento aos termos da Decisão TC 337/2016, fls. 203204, da Primeira Câmara desta Corte de Contas, o então Relator
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, determinou ao Prefeito de
Água Doce do Norte, Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro que, no prazo
de até 120 (cento e vinte) dias adotasse as medidas administrativas para elisão do dano caracterizado no pagamento de encargos
financeiros pertinentes à contribuição previdenciária, nos termos
do artigo 2º, Inciso I, da Instrução Normativa TC 32/2014, e que,
acaso assim no procedesse, instaurasse a Tomada de Contas Especial, mediante a autuação de processo específico, comunicando o
fato ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como concluí-la
e remetê-la a esta Corte de Contas, no prazo de 90 (noventa) dias,
ambos contados a partir do ato de sua instauração, de acordo com
os artigos 5, 13 e 14 do mesmo diploma legal.
Sendo o gestor devidamente notificado, o mesmo permaneceu inerte, vez que deixou de apresentar manifestação e/ou documentação
que comprovassem o cumprimento dos prazos determinados, conforme informado no Despacho 29168/2016-7, da SGS, de fl. 209.
Desse modo, ante a não instauração de Tomada de Contas Especial,
nos prazos determinados por esta Corte de Contas, em descumprimento à Decisão TC 337/2016, o Eminente Relator determinou a
citação do responsável para que apresentasse razões de defesa e
encaminhasse a esta Corte de Contas a comunicação de Instauração de Tomada de Contas, sob pena de aplicação de multa, notificando-se, ainda, o Chefe do Controle Interno da Prefeitura de Água
Doce do Norte para ciência da decisão.
Consta, pois, da análise dos autos que o responsável, em atendimento a Decisão supramencionada, trouxe aos autos apenas documentação, informando a instauração da Tomada de Contas Especial
e que, conforme Despacho 51362/2016-3, fora autuada em autos apartados, a fim de possibilitar a tramitação da Tomada
de Contas Especial instaurada, com remessa ao relator do
biênio, Conselheiro Domingos Taufner.
Remetidos aos autos à área técnica, a SecexPrevidência, nos termos da Manifestação Técnica 1225/2016-5, fls. 250-251, sugeriu
ao Conselheiro Relator o apensamento do presente Processo ao TC
nº 9955/2016, até que se ultimem as providências determinadas
por esta Corte.
Em nova manifestação, a SecexPrevidência, através da Manifestação Técnica 10/2017-1, fls. 256-260, sugeriu ao Conselheiro Relator a notificação do atual Prefeito Municipal, Sr. Paulo Márcio Leite
Ribeiro, para que proceda à Tomada de Contas Especial, bem como
aplicação de multa ao anterior do Prefeito Municipal, Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, no importe, mínimo, de R$ 3.000,00 (três mil
reais), por descumprimento de Decisão Plenária.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante o Parecer
00249/2017-7 (fl. 264), da lavra do Procurador, Dr. Luciano Vieira,
em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Ato contínuo, o então Relator, o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun proferiu o voto 01138/2017-8 (fls. 273-276), votando pela aplicação de multa ao Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por descumprimento de Decisão 337/2016 – Primeira Câmara, nos termos do art. 135 da Lei
Orgânica, regulamentado pelo art. 389, IV, do Regimento Interno
dessa Corte de Contas.
Na sequência dos atos e fatos, após pedido de vistas, vieram os
autos a este Magistrado de Contas para melhor se inteirar dos termos do voto prolatado pelo Eminente Conselheiro Relator, a fim de
formar convicção, com vistas à deliberação da 1ª Câmara deste
Egrégio Tribunal de Contas.
É o relatório.
VOTODEVISTA
Tratam os presentes autos de Instauração de Tomadas de Contas
Especial, a partir do Ofício nº 304/GPMADN/2015 da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, onde o Prefeito Municipal Sr. Paulo
Marcio Leite Ribeiro, encaminhou cópia integral da Sindicância nº
02/2015.
A área técnica, nos termos da Manifestação Técnica 010/2017, manifestou no seguinte sentido, verbis:
[...]
III – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do acima exposto, nos termos dos artigos 55, I, 56, I, 57,
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III, e 135, todos, da Lei Complementar nº 621/20123, regulamentados na forma dos artigos152, §§ 1º e 2º, 389, IV, da Resolução
TC 261/13 (RITCEES), bem como na legislação vigente, sugere-se
ao e. Conselheiro Relator a seguinte proposta de encaminhamento:
1. NOTIFICAÇÃO do atual Prefeito Municipal, Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, para que proceda à Tomada de Contas Especial instituída pelas Portarias, com prazo de 30 (trinta)
dias para conclusão e remessa ao Tribunal, na forma prevista na Instrução Normativa nº 32/2014 deste Tribunal;
2. MULTA ao anterior Prefeito Municipal, Sr. Paulo Márcio
Leite Ribeiro, no importe, mínimo, de R$ 3.000,00 (três mil
reais), por descumprimento de Decisão Plenária, nos termos
do art. 135 da Lei Orgânica regulamentado pelo art. 389, IV,
do Regimento Interno desse Tribunal. – (g.n.).
Na sequência o Eminente Relator Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, exarou seu voto, as fls. 273-276, nos seguintes
termos:
Por estas razões, corroborando o entendimento da área técnica e
ministerial, VOTO pela aplicação de MULTA ao Sr. Paulo Márcio Leite
Ribeiro, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por descumprimento de Decisão 337/2016 – Primeira Câmara, nos termos do art.
135 da Lei Orgânica regulamentado pelo art. 389, IV, do Regimento
Interno dessa Corte de Contas. No que tange à sugestão de notificação do atual Prefeito para que remeta a conclusão da Tomada de
Contas instaurada pela da Portaria 685/2016 e Portaria 686/2016,
entendo não ser de minha competência, uma vez que a mesma
está sob análise no processo TC –9955/2016, cuja relatoria cabe
ao Conselheiro Domingos Augusto Taufner, razão pela qual deixo
de notificar.
III – CONCLUSÃO
Na forma do exposto, corroborando em parte com o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, VOTO para que o Colegiado adote a seguinte Decisão: 1. Aplicar MULTA ao Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por descumprimento
de Decisão 337/2016 – Primeira Câmara, nos termos do art.
135 da Lei Orgânica regulamentado pelo art. 389, IV, do Regimento Interno dessa Corte de Contas. – (g.n.)
No que se refere à competência para o processamento do presente
expediente, entendo que devem ser tecidas algumas considerações
quanto a sua relatoria.
1. DA MODIFICAÇÃO DA RELATORIA:
Inicialmente, cumpre destacar que o critério adotado para fixação
da relatoria dos processos de competência dessa Corte de Contas,
em se tratando de tomada de Contas Especial, deve-se levar em
conta o que determina o art. 19 da IN 32 desta Corte de Contas que
assim, prescreve, litteris:
[...]
Art. 19 Os processos de tomada de contas especial de que trata
esta Instrução Normativa deverão ser autuados a partir da comunicação do ato de instauração, fixando-se a relatoria na
forma do art. 249, § 4º do Regimento Interno do Tribunal.
(g.n.)
Desta forma, a relatoria do presente processo, deve atender o disposto no art. 249, § 4º do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas, respeitando os princípios da publicidade, proporcionalidade,
impessoalidade e ao critério de rodízio, conforme preceituado nos
seguintes artigos do Regimento Interno (Resolução nº 261/2013),
que assim prevê, verbis:
[...]
Art. 249. A distribuição de processos aos Conselheiros e Auditores será realizada automaticamente, de acordo com o
sorteio da relatoria dos grupos, considerando-se cada um
dos órgãos e entidades sujeitos à jurisdição do Tribunal, e
obedecerá aos princípios da publicidade, proporcionalidade,
impessoalidade e ao critério de rodízio.
§ 1º Os órgãos e entidades jurisdicionados serão organizados em
grupos, tantos quantos forem os Conselheiros Relatores e Auditores.
§ 2º O sorteio dos grupos será realizado para cada biênio, conforme regulamentação e operacionalização estabelecidas em ato
normativo.
§ 3º A relatoria dos processos já distribuídos não se altera por ocasião de novo sorteio dos grupos.
§ 4º A relatoria dos processos é fixada de acordo com a data
de autuação do processo no Tribunal, ainda que os fatos narrados antecedam ao biênio vigente [...]. (g.n)
Pelos dispostos acima mencionados, tem-se que a relatoria dos
processos é fixada pela data de autuação do processo perante este
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Egrégio Tribunal de Contas.
No caso em análise, os presentes autos foram autuados perante
esta Corte de Contas, na data de 13/01/2016, através do Ofício
304/2015, encaminhado pelo Prefeito daquela municipalidade, informando o PROCEDIMENTO DE SINDICÂNCIA Nº 002/2015,
originado do Termo de Notificação nº 1413/2015, relativo ao Processo TC 3246/2013 (apenso ao TC 363/2013).
Contudo, consta dos autos o desentranhamento dos documentos
de fls. 227-235, referente ao protocolo 15341/2016-5, relativo ao
Ofício nº 318/2016-GABPREFMUN-PMADN-ES, pelo qual o Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro encaminha cópia das Portarias 685/2016 e
686/2016, informando a instauração de Tomada de Contas Especial, do qual originou-se o Processo TC 9955/2016, tendo por Relator o Eminente Conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Desta forma, em atendimento ao que dispõe o § 4º, da IN 32 desta
Corte de Contas, entendo que a relatoria da presente tomada de
contas deve ser processada pelo Eminente Conselheiro Domingos
Augusto Taufner, pelo que se impõe o apensamento do presenta
caderno processual aos autos do processo TC 9955/2016 para o seu
regular seguimento.
Assim sendo, vê-se que as normas definidoras das relatorias referentes aos processos de competências desta Corte de Contas visam
concretizar os princípios constitucionais do devido processo
legal, juiz natural, impessoalidade, identidade física do juiz,
entre vários outros princípios que consagram a observância
de critérios prévios e objetivos de determinação da competência da Corte de Contas.
Nesse contexto, a definição prévia da competência de cada relatoria
resulta em uma correta e justa prestação da competência desta
Corte de Contas, assegurando a imparcialidade dos magistrados e,
sob a égide do devido processo legal, conferindo força normativa ao
princípio constitucional do juiz natural.
Quanto ao princípio do juiz natural, em termos práticos, ele se
apresenta como um dos pilares constitucionais que asseguraram a
prestação jurisdicional independente e imparcial, na forma do art.
5º, XXXVII e LIII da CF/88, visto que “ninguém será processado
nem sentenciado senão pela autoridade competente”.
Por fim, tendo em vista os argumentos já apresentados, resta afirmar que é por meio do princípio do juiz natural que o Estado de Direito previamente define as atribuições inerentes às funções de
julgamento, funções essas com amparo em atribuição constitucional, revestindo-se de verdadeira garantia constitucional aos
Administrados.
Assim, a regra geral quanto à distribuição de processos aos Conselheiros e Auditores Substitutos de Conselheiros deve seguir a regra
estatuída pela Lei Orgânica e Regimento Interno desta Corte de
Contas, não se podendo conferir interpretação ao § 4º, do artigo
249 que refulja a seu comando, sob pena de flagrante infringência
ao princípio do juiz natural.
Em sendo assim, à luz do disposto no § 4º, do artigo 249 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, entendo que a Relatoria destes autos pertence ao Eminente Conselheiro Domingos Augusto Taufner, pelo que se impõe o apensamento
do presente caderno processual aos autos do processo TC
9955/2016, para o seu regular seguimento.
Por todo o exposto, acompanhando o posicionamento da área
técnica e divergindo do posicionamento do Eminente Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, VOTO no sentido de
que a 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas assim delibere:
1. Prossigam os presentes autos sob a Relatoria do Eminente Conselheiro Domingos Augusto Taufner, apensando-se ao Processo TC
nº 9955/2016 e encaminhando-lhe para prosseguimento do
feito, em observância à regra de fixação de relatoria.
É como voto.
Vitória, 19 de abril de 2017.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-00495/20161, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 12ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e seis
de abril de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
vencedor do conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva,
determinar que os autos prossigam sob a relatoria do conselheiro
Domingos Augusto Taufner, bem como que sejam apensados ao
processo TC 9955/2016.
Sala das Sessões, 26 de abril de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro no exercício da Presidência
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[Atas das Sessões - 1ª Câmara]
ERRATA DA ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA
CÂMARA REFERENTE AO PROCESSO 4813/2009-7 – PUBLICADA EM 19/04/2017
Onde se lê:
Processo: 04813/2009-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Baixo Guandu
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2008
Apensos: 05249/2009-1, 05505/2009-6
Interessado: CAMARA BAIXO GUANDU
Responsável: CENTRO BRASILEIRO DE FOMENTO A PESQUISA, DARY ALVES PAGUNG [DARY ALVES PAGUNG], FABIANO
ALBUQUERQUE CANUTO [FABYANO CORREA WAGNER], FABIO
BENEVIDES AMIM [FABYANO CORREA WAGNER], GERALDO
INACIO RODRIGUES [BRAZ VALERIO BRANDAO], JOAO MANOEL RIGAMONTE [FABYANO CORREA WAGNER], LAIDES CESAR
PROESCHOLDT [ARNALDO ZAHN], LAURIDES RUFINO DAS NEVES [FABYANO CORREA WAGNER], LUCIANE REGIA PINHEIRO
CARDOZO VINGI, MARCOS HUMBERTO STEIN MERLO [FABYANO CORREA WAGNER], NIVALDO BARBOSA HERCULINO [ARNALDO ZAHN], PEDRO BUSSULAR FILHO [ARNALDO ZAHN]
Deliberações: Acórdão. Reconhecer prescrição. Converter em
TCE. Contas irregulares p/ Luciane Regia. Ressarcimento.
Decisão. Rejeitar razões de justificativa dos vereadores. Notificação
30 dias p/ recolhimento do débito.
Leia-se:
Processo: 04813/2009-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Baixo Guandu
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2008
Apensos: 05249/2009-1, 05505/2009-6
Interessado: CAMARA BAIXO GUANDU
Responsável: CENTRO BRASILEIRO DE FOMENTO A PESQUISA, DARY ALVES PAGUNG [DARY ALVES PAGUNG], FABIANO
ALBUQUERQUE CANUTO [FABYANO CORREA WAGNER], FABIO
BENEVIDES AMIM [FABYANO CORREA WAGNER], GERALDO
INACIO RODRIGUES [BRAZ VALERIO BRANDAO], JOAO MANOEL RIGAMONTE [FABYANO CORREA WAGNER], LAIDES CESAR
PROESCHOLDT [ARNALDO ZAHN], LAURIDES RUFINO DAS NEVES [FABYANO CORREA WAGNER], LUCIANE REGIA PINHEIRO
CARDOZO VINGI, MARCOS HUMBERTO STEIN MERLO [FABYANO CORREA WAGNER], NIVALDO BARBOSA HERCULINO [ARNALDO ZAHN], PEDRO BUSSULAR FILHO [ARNALDO ZAHN]
Deliberações: Decisão. Rejeitar razões de justificativa dos vereadores. Notificação 30 dias p/ recolhimento do débito.

[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Pautas das Sessões - 2ª Câmara]
PAUTA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2017 ÀS 10:00
Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e
julgamento pela Segunda Câmara deste Tribunal, em Sessão
Ordinária, nos termos dos artigos 60, 61, 93, 101, 102, 327 e
328 do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo,
entretanto, nessa sessão ou em sessões subsequentes, procederse ao julgamento de processos adiados ou constantes de pautas já
publicadas.
CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL
Processo: 01442/2012-7
Unidade gestora: Ministério Público Especial de Contas, Prefeitura
Municipal de Jaguaré
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 01515/2011-4
Representante: MINISTERIO PUBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Responsável: DOMINGOS SAVIO PINTO MARTINS [ADILSON
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JOSÉ CRUZEIRO, EDMAR LORENCINI DOS ANJOS, EDMAR
LORENCINI DOS ANJOS], SORIELDO ENGELHARDT
Processo: 02802/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guaçuí
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2013
Apensos: 01942/2013-9, 01943/2013-3
Interessado: PREFEITURA GUACUI
Responsável: VERA LUCIA COSTA [ALTAMIRO THADEU F.
SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA]
Processo: 02116/2015-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 6º bimestre de 2014
Responsável: MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS
Processo: 13217/2015-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: PREFEITURA IBIRACU
Responsável: DAVI SILVA FERREIRA
Processo: 03969/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Piúma
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
Responsável: SAMUEL ZUQUI
Processo: 05031/2016-8
Unidade gestora: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: Gestor da UG (Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer de Vitória, WALLACE NASCIMENTO VALENTE)
Responsável: FEDERACAO CAPIXABA DE BASQUETEBOL,
TELMO RIOMAR
Processo: 05113/2016-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Outros orgãos/entidades (MINISTÉRIO DA
TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE)
Responsável: UBALDO MARTINS DE SOUZA
Processo: 08583/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: AURECIL GONCALVES MURUCI
Processo: 08689/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: MIGUEL LOURENCO DA COSTA
Processo: 09538/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA,
PEDRO PAULO AGIB FONTES
Processo: 09542/2016-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: Chefe do Poder Legislativo Municipal (ES, Atílio
Vivácqua, ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO)
Processo: 01751/2017-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Vereador (ES, Barra de São Francisco, ADMILSON
RIBEIRO BRUM)
Responsável: ALENCAR MARIM
Processo: 01882/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: ADMILSON RIBEIRO BRUM
Total: 13 processos
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 02512/2010-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Rio Bananal
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2009
Apensos: 03485/2010-2
Responsável: BRUNO PEREIRA CAMPOS, GENIVALDO
MARINO ALVARENGA, GVS CONSTRUCOES URBANIZACAO E
TRANSPORTES LTDA EPP - ME, JOSE VALTER RODRIGUES,
MARCOS BAZONI, OLINDA MATEDI GIURIATO, VALENTIN
TONETO PAGUNG
Processo: 01513/2011-5
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Unidade gestora: Câmara Municipal de Ecoporanga
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2010
Apensos: 04853/2011-3
Responsável: DENIVALDO ALVES CALDEIRA [FABIO MACHADO
COSTA], ELIAS TAVARES [ANNA PAULA SENA SGRANCIO
MOREIRA, MAULY MARTINS DA SILVA], FABIO MACHADO DA
COSTA, NESTOR AMORIM FILHO [FABIO MACHADO COSTA],
REDE SIM SAT DE RADIO TELEVISAO E COMUNICACOES
LTDA - ME [ALESSANDRA ANTUNES COELHO, BRUNO OLIVEIRA
CARDOSO, FABIANO CARVALHO DE BRITO, FERNANDA MONIQUE
RODRIGUES DOS SANTOS, LEONARDO FELIPE PIMENTA DE PAOLI,
LUIZA GOMES DA SILVA, NEYMAR ZAVARIZE, RAFAEL LIBARDI
COMARELA, RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA], RV VIGILANCIA
LTDA - ME, SIRLENE LEITE DA COSTA, VSP ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA - ME
Processo: 02685/2014-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2013
Responsável: PAULO LEMOS BARBOSA
Processo: 10264/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedro Canário
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
Responsável: A. H. PEREIRA - ANDREIA PAPELARIA EPP [PAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA], CARLOS PERICLES
AMORIM COSTA - ME, JEDEIAS JOSE DOS SANTOS JUNIOR,
L M DUQUE DE CAXIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, MATEUS VASCONCELOS, QUALITATIVA COMERCIO
E SERVICOS LTDA. - ME, SIRLANDE OLIVEIRA DIAS DE
FREITAS, TEREZA CRISTINA FACHETTI
Total: 4 processos
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 03319/2012-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
Processo: 04236/2015-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Mantenópolis
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: FUNDO M SAUDE MANTENOPOLIS
Responsável: SANDRA REGINA MOREIRA DA SILVA
Processo: 03703/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Vereador (ES, Alfredo Chaves, ANDRE SARTORI),
Vereador (ES, Alfredo Chaves, FERNANDO ALVES), Vereador (ES,
Alfredo Chaves, NARCIZO DE ABREU GRASSI), Vereador (ES,
Alfredo Chaves, PAULO MUNALDI)
Processo: 05248/2016-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muqui
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: ALUISIO FILGUEIRAS
Total: 4 processos
AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 05660/2013-6
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Concurso Público
Processo: 01783/1998-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MANOEL NUNES PEREIRA
Processo: 00659/2003-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Anchieta
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Revisão de Ato
Interessado: FRANCISCO NUNES
Processo: 06197/2003-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: CRISTIANE GREGORIO BLANK
Processo: 03529/2004-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MARIA JUSTINA GAMBARDI
Processo: 01940/2014-8
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Unidade gestora: Serviço Colatinense de Meio Ambiente e
Saneamento Ambiental de Colatina
Classificação: Edital de Concurso
Interessado: SANEAR COLATINA
Processo: 04324/2014-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA GRACA BASILIO RODRIGUES
Processo: 11782/2014-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Linhares
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA MARTA TOFOLI
Processo: 10243/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma
Interessado: ORMIZIO GOMES COELHO FILHO
Processo: 13759/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: IRIA DE FATIMA GHIOTTO BETTERO
Processo: 00004/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: TANIA REGINA CESAR MONNERAT
Processo: 00027/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma
Interessado: AFONSO CARLOS DA SILVA
Processo: 00049/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA PENHA BAPTISTA FERREIRA REAL
Processo: 00225/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: PAULO CESAR LASCOSCK
Processo: 00373/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CARLOS LUIZ DO SACRAMENTO
Processo: 00397/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANGELA MARIA FIGUEIREDO NETTO
Processo: 00415/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: KATIA SOUZA CARVALHO
Processo: 00432/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROZA MARIA AGUIAR BATTISTI
Processo: 00436/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: TEREZINHA MARIA DRUMOND POZZATTI
Processo: 00442/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CLARICE ALVES DE OLIVEIRA
Processo: 00464/2016-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SERGIO PINA
Processo: 01023/2016-6
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Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA TEREZA CAVATI
Processo: 03849/2016-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MAGNA DA SILVA OHNESORGE
Processo: 01247/2017-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ELOISA MOURA TESSINARI
Total: 24 processos
Total geral: 45 processos
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA:
Dia 24 de maio de 2017 - Quarta-Feira.
REPUBLICADA POR HAVER INCORREÇÃO NA PUBLICAÇÃO
ANTERIOR

[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-205/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-5611/2011
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ASSUNTO - AUDITORIA - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEIS - CONSTRUTORA T.L. LTDA-ME, EDUARDO ALVES
CARNEIRO E MAGDA DAS GRAÇAS CUNHA
EMENTA; AUDITORIA – EXRCÍCIO DE 2009 – ILEGITIMIDADE PARCIAL – AFASTAR PARCIALMENTE IRREGULARIDADES
– CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CONTAS
IRREGULARES DE MAGDA DAS GRAÇAS CUNHA E CONSTRUTORA T.L. LTDA – RESSARCIMENTO SOLIDÁRIO – MULTA INDIVIDUAL – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Trata o presente feito de processo de fiscalização – Auditoria realizada no Município de Mantenópolis referente ao exercício de 2009,
sob a responsabilidade dos senhores Eduardo Alves Carneiro – Prefeito Municipal; Magda das Graças Cunha – Engenheira e Construtora T.L.Ltda
Verificando indícios de irregularidades o Núcleo de Engenharia
e Obras Públicas (NEO) por meio de Instrução Técnica Inicial nº
800/2012 de fls. 344/348, sugere a citação dos responsáveis.
Devidamente citados, a Srª. Magda das Graças Cunha apresenta
justificativas de fls. 363/365, acompanhada de documental de fls.
366/563. Ante a ausência de justificativas foi declarada a revelia do
Sr. Eduardo Alves Carneiro e da sociedade empresária Construtora
T.L. Ltda.
Instado a se manifestar o NEC por meio de Instrução Técnica Conclusiva de fls. 600/608, anuindo com a Instrução de Engenharia
Conclusiva nº 24/2013 de fls. 582/598, assim concluiu:
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre a Auditoria Ordinária RAO 80/2012 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis, relativo ao exercício de 2009, entendeu-se
que devem ser mantidas as seguintes irregularidades:
3.1.1 - Ausência de designação do Fiscal do Contrato nº 088/2009.
Infringência ao caput do art. 67 da Lei 8.666/93. Responsável: Eduardo Alves Carneiro
3.1.2 - Projeto básico deficiente - Contrato nº 088/2009 - Convite
nº 005/2009. Infringência ao art. 7º, § 2º, inciso I, c/c artigo 40, §
2º, inciso I, c/c artigo 44, § 1º, todos da Lei 8.666/93. Responsável: Eduardo Alves Carneiro
3.1.3 - Ausência de designação do Fiscal do Contrato nº 131/2009.
Infringência ao caput do art. 67 da Lei 8.666/93. Responsável: Eduardo Alves Carneiro
3.1.4 - Projeto básico deficiente - Contrato nº 131/2009 - Convite
nº 016/2009. Infringência ao art. 7º, § 2º, inciso I, c/c artigo 40, §
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2º, inciso I, c/c artigo 44, § 1º, todos da Lei 8.666/93. Responsável: Eduardo Alves Carneiro
3.1.5 - Falta de comprovação da execução de itens do Contrato
nº 088/2009, em relação à reforma da Escola Eliezer Ribeiro, que
geraram medição e pagamento indevido, no valor de R$ 2.694,58
(dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais, e cinquenta e oito
centavos), correspondente a 1.398,33 VTRE. Infringência ao art.
62 e 63 da Lei 4.320/64. Responsáveis: Eduardo Alves Carneiro,
Magda das Graças Cunha e Construtora T. L. Ltda.
3.1.6 - Falta de comprovação da execução de itens do Contrato nº
088/2009, em relação à reforma da Escola Família Agrícola, que
geraram medição e pagamento indevido, no valor de R$ 1.848,84
(Um mil, oitocentos e quarenta e oito reais, e oitenta e quatro centavos), correspondente a 959,44 VTRE. Infringência ao art. 62 e 63
da Lei 4.320/64 Responsáveis: Eduardo Alves Carneiro, Magda das
Graças Cunha e Construtora T. L. Ltda.
3.2 Tendo em vista a existência de DANO presentificado nos itens
3.1.5 e 3.1.6, no valor de R$ 4.543,42 equivalente a 2.357,77
VRTE, sugere-se, preliminarmente, a conversão dos autos em tomada de contas especial na forma do artigo 57, inciso IV1 , da Lei
Complementar 621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram devidamente citados quanto à possibilidade de ressarcimento,
nos moldes do artigo 162 da Resolução TCE182/2002.
3.3. Posto isso e diante do preceituado no art. 319 da Res. TC
261/2013, conclui-se opinando por:
3.3.1. Julgar irregulares as contas de Eduardo Alves Carneiro (revel) em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6 desta instrução técnica conclusiva, condenando-o ao ressarcimento ao erário público municipal no valor de
R$ 4.543,42, equivalentes a 2.357,77 VRTE, com amparo no artigo
842 , inciso III, alíneas “c”, e “e”, da Lei Complementar 621/2012,
de forma solidária com os demais agentes responsabilizados, sugerindo, ainda, a aplicação de multa ao responsável com amparo
no artigo 134 e 135, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012.
3.3.2. Rejeitar parcialmente as razões de justificativas e julgar irregulares a contas de Magda das Graças Cunha em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1.5 e 2.1.6 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-a ao ressarcimento ao erário público
municipal no valor de R$ 4.543,42, equivalentes a 2.357,77 VRTE,
com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e”, da Lei Complementar 621/2012, de forma solidária com os demais agentes responsabilizados, sugerindo, ainda, a aplicação de multa à responsável
com amparo nos artigos 134 e 135, inciso I, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012.
3.3.3. Condenar a empresa Construtora T. L. Ltda. (revel) em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1.5 e 2.1.6 desta instrução técnica conclusiva, ao ressarcimento ao erário público municipal no valor de R$ 4.543,42, equivalentes a 2.357,77 VRTE, com
amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e”, da Lei Complementar
621/2012, de forma solidária com os demais agentes responsabilizados, sugerindo, ainda, a aplicação de multa à responsável com
amparo nos artigos 134, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Nos termos regimentais o Ministério Público de Contas, em parecer da lavra do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira (fls. 611/613),
anuiu com o entendimento técnico na integralidade.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
Ilegitimidade do Chefe do Executivo:
De início, compulsando os autos verifico que foram apontados indícios de irregularidades decorrentes de processos licitatórios com a
indicação do Sr. Eduardo Alves Carneiro – Prefeito Municipal sem a
existência da relação de causalidade entre o ato final por ele praticado e a irregularidade apontada, figurando nos autos tão somente
por ser chefe do executivo.
Esta Corte de Contas vem adotando o entendimento de que, o apenamento com base unicamente no fato do agente público ocupar a
posição de gestor aproxima-se da responsabilização objetiva, sendo inadmissível tal entendimento.
Este Plenário, acompanhando, por maioria, o voto vista proferido
pelo Conselheiro Rodrigo Chamoun nos autos do TC 3873/2005, se
manifestou pela ausência do desenvolvimento regular do processo
nos casos em que só foi chamado aos autos o ordenador de despesas, em detrimento dos demais participantes do ato tido como
irregular, nesse passo, me permito a transcrever parte do entendimento exarado:
“Sendo assim, o presente caso impõe o reconhecimento da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista que não se procedeu à identificação e qualificação
dos agentes potencialmente responsáveis, tampouco das pessoas
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jurídicas contratadas, nem mesmo à descrição adequada e individualizada da conduta omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa
imputada a cada agente, ou do resultado produzido ou que deva
ter sido produzido, do nexo de causalidade entre a conduta de cada
qual e o resultado ou, ainda, da indicação do elemento subjetivo
(dolo ou culpa), do indício de boa-fé (erro de fato ou erro de direito
escusável – art. 157, §2º, RITCEES) e da participação individualizada de cada agente”.
Traz ainda em sua fundamentação que por critérios de racionalização administrativa e de economia processual, seria nociva a reabertura tardia da instrução processual na fase em que se encontram
os autos, ainda que se cogite a responsabilidade de outros agentes.
Por fim, trouxe outros precedentes que afastou a responsabilidade
do gestor nos casos de matérias a que ora se assemelham, como
por exemplo: TC 1989/2010 (Acórdão TC 232/2013); TC 5928/09
(Acórdão TC 304/2013); TC 167/2012 (Acórdão TC 231/13), TC
7384/2012 (Acórdão TC 161/2013) e TC 4878/2003 (Acórdão TC
1796/2015).
Compulsando os autos, não há notícias de que o senhor Eduardo
Alves Carneiro tivesse conhecimento de ausência de documentos
necessários para a realização da licitação conforme aponta os itens
referente a Falta de ART de desempenho de cargo ou função; Projeto Básico deficiente; Falta de Comprovação da execução de itens
do Contrato (constando documentos de engenheiro atestando os
serviços) ou mesmo que fosse alertado para tal ocorrência.
Nesse contexto, por entender que não consta nos autos notícias
de que a conduta praticada pelo responsável tenha sido objeto de
manifestação contrária pelos diversos agentes que praticaram os
atos licitatórios, aplico o entendimento atual deste Egrégio Tribunal
por afastar a responsabilidade do mesmo referente aos itens 3.1.2;
3.1.4; 3.1.5; 3.1.6 da ITC nº 1720/2015.
MÉRITO:
Observo que diante da apresentação da defesa promovida pela Srª.
Magda das Graças Cunha o item referente à ausência de ART restou
sanada pela unidade técnica, que ora acompanho seu entendimento.
Passo a analisar as demais irregularidades apontadas pela unidade
técnica:
2.1- Ausência de designação do fiscal do Contrato nº 088/09:
Responsável – Eduardo Alves Carneiro (item 3.1.1 da ITC
1720/2015);
Observou a unidade técnica que não foi designado servidor para
acompanhar e fiscalizar o contrato nº 088/09 cujo objeto era execução de obras das Reforma e Ampliação de Escolas Municipais:
Escola Municipal Professora Adelina Lírio, Escola Municipal. Luiz Simão, Escola Municipal Família Agrícola Padre Pedro Paes, Creche
Casulo e Escola Municipal Eliezer Eduardo Ribeiro, no valor total de
R$ 119.206,48, contrariando o caput do artigo 67 da lei de licitação.
Compulsando os autos, observo, nos documentos de fls. 529 – Laudo de Vistoria de Obra Pública – datada de 03/04/2009 – assinada
pela Srª. Magda das Graças Cunha – Engenheira Civil – servidora do
Município – afirmando que esteve na obra de Reforma e Ampliação
conforme contrato nº 088/2009, constatando que os serviços encontravam-se concluídos em conformidade com a planilha de medição perfazendo um total de R$ 61.841,63.
À fl. 555 consta Laudo de Vistoria de Obra Pública – datada de
08/04/2009 – assinada pela Srª. Magda das Graças Cunha – Engenheira Civil – servidora do Município – afirmando que esteve na obra
de Reforma e Ampliação conforme contrato nº 088/2009, constatando que os serviços encontravam-se concluídos em conformidade
com a planilha de medição perfazendo um total de R$ 57.364,86.
Embora não tenha sido formalmente designado servidor para
acompanhar e fiscalizar a obra, diante dos laudos de vistoria acima relatados, entendo que ocorreu a fiscalização, motivo pelo qual
divergindo do entendimento técnico e ministerial, afasto a irregularidade.
2.2 – Ausência de designação do fiscal do Contrato nº
131/09: Responsável – Eduardo Alves Carneiro (item 3.1.3
da ITC 1720/2015);
Observou a unidade técnica que não foi designado servidor para
acompanhar e fiscalizar o contrato nº131/09 cujo objeto era locação de um caminhão coletor compactador de lixo, para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Serviços Urbanos do Município.
Compulsando os autos observo à fl. 212 – Declaração da Coleta de
Lixo Domiciliar - assinada pelo Chefe de Departamento de manutenção, informando os dias e horários de coleta de lixo.
Também visualizei nos autos (docs. 284/342), processo de liquidação de despesa onde somente consta o requerimento de autorização de pagamento do Secretário de Obras sem qualquer ateste de
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servidor ou relatório informando o cumprimento da obrigação.
Sabemos que a existência do art. 67 da Lei 8.666/93 decorre da
exigência de que a execução do contrato deva ser acompanhada
e, principalmente, fiscalizada por um agente da Administração, ou
seja, a designação de um fiscal é obrigatória. Desta forma, o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato são obrigatórios para todos os contratos administrativos. Acompanhar significa
estar presente ou manter um sistema de acompanhamento da execução do contrato. Fiscalizar significa verificar se o contrato está
sendo executado de acordo com o que foi pactuado, através de
observações e ações junto ao preposto do contratado, tudo devidamente registrado e comunicado ao gestor do contrato nos casos de
descumprimento do disposto no contrato.
No caso presente, a ausência de fiscal não causou desdobramentos
de ordem material, revelando a presente irregularidade inconsistência de ordem formal que, ante ao princípio da razoabilidade,
não enseja, ao meu sentir apenamento e, sim, recomendação para
que nas futuras contratações seja designado fiscal de contrato no
sentido de favorecer o controle e a segurança do procedimento de
liquidação de despesa e execução contratual.
2.3 – Falta de comprovação da execução de itens do Contrato nº 088/2009, em relação à reforma da Escola Eliezer Ribeiro, que geraram medição e pagamento indevido, no valor
de R$ 2.694,58 (dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais, e cinquenta e oito centavos), correspondente a 1.398,33
VTRE. Infringência ao art. 62 e 63 da Lei 4.320/64. Responsáveis: Eduardo Alves Carneiro, Magda das Graças Cunha e
Construtora T. L. Ltda. (item 3.1.5 da ITC 1720/2015);
2.4 - Falta de comprovação da execução de itens do Contrato
nº 088/2009, em relação à reforma da Escola Família Agrícola, que geraram medição e pagamento indevido, no valor
de R$ 1.848,84 (Um mil, oitocentos e quarenta e oito reais, e
oitenta e quatro centavos), correspondente a 959,44 VTRE.
Infringência ao art. 62 e 63 da Lei 4.320/64. Responsáveis:
Eduardo Alves Carneiro, Magda das Graças Cunha e Construtora T. L. Ltda. (item 3.1.6 da ITC 1720/2015);
A Unidade técnica, analisando a execução da obra verificou que o
item 2.1 da planilha do contrato descrita como “Concreto Armado
p/ superestrutura Fck= 150Kgf/cm³”, aponta o consumo de 4,8m³
do produto, conduto, em inspeção em campo e outros documentos
apresentados não identificaram a utilização do material, gerando
pagamento indevido no valor total de R$ 2.694,58.
Verificou, ainda que no item 5.1 da planilha do contrato descrita como “Preparo e lixamento, pint. de paredes casa do caseiro,
duas demãos a base pva latex” referente a 363 m², que não havia
maiores descrições das fontes dos valores da equação da memória
de cálculo apresentada pelo Município, não encontrando correlação
entre os números obtidos da planta e do verificado em campo. Após
recálculo da área, verificou-se que alguns quantitativos de serviços
foram pagos, mas não tiveram comprovação de sua execução, gerando pagamento indevido no valor total de R$ 1.848,84.
A Srª. Magda das Graças da Cunha não trouxe nenhum elemento que pudesse afastar a irregularidade apontada, limitando-se a
relatar apenas que a mesma possuía a ART e na condição de engenheira efetiva do Município de Mantenópolis foi responsável pela
medição.
Analisando a documentação acostada aos autos observou a unidade técnica concluiu que o “Memorial de Cálculo” não é suficiente
para demonstrar a execução do quantitativo de pintura contestado,
devendo ser anexados laudos técnicos, assinados por responsável
técnico, subsidiado com fotos, que evidenciassem a execução dos
serviços.
Ante ao exposto, mantenho as irregularidades com ressarcimento
no valor total equivalente a 2.357,77 VRTE em solidariedade com a
Srª. Magda das Graças da Cunha e a sociedade empresária Construtora T. L. Ltda.
III - CONCLUSÃO
Considerando os fundamentos acima colacionados, acolhendo parcialmente manifestação técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, VOTO:
Pela ilegitimidade do senhor Eduardo Alves Ribeiro – Prefeito Municipal referente aos itens 3.1.2; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.6 da ITC nº
1720/2015;
Afastar a irregularidade constante do item 3.1.1 da ITC 1720/2015;
Manter a irregularidade constante do item 3.1.3 da ITC 1720/2015,
deixando de aplicar multa ao Sr. Eduardo Alves Ribeiro em razão da
ausência de desdobramentos de ordem material como delineados
neste voto;
Com base no artigo 115 da LC 621/2012 c/c Art. 207, VI, da Resolução 261/13 pela CONVERSÃO EM TOMADAS DE CONTAS no
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sentido julgar IRREGULARES as contas ora examinadas, nos termos do art. 84, III, alínea “e” da Lei Complementar nº 621/2012,
sob a responsabilidade da Sra. Magda das Graças Cunha – engenheira efetiva do Município de Mantenópolis e da Sociedade empresária Construtora T.L. Ltda, solidariamente, imputando-lhes o débito no valor equivalente a 2.357,77 VRTE, que
deverá ser restituído ao cofre municipal, atualizado monetariamente na data da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor;
Pela aplicação individual de multa de 500 VRTE a Sra. Magda
das Graças Cunha – engenheira efetiva do Município de Mantenópolis e da Sociedade empresária Construtora T.L. Ltda, com amparo
no artigo 62 e na forma do artigo 96, inciso II da Lei Complementar
Estadual nº 32/93 vigente à época dos fatos;
Recomendar, a atual Administração, com base no inciso XXXVI, do
artigo 1º, da Lei Complementar 621/2012, que nas futuras contratações seja designado fiscal de contrato no sentido de favorecer o
controle e a segurança do procedimento de liquidação de despesa
e execução contratual.
Dê-se ciência aos interessados.
Após transitado em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5611/2011,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Reconhecer ilegitimidade do senhor Eduardo Alves Ribeiro –
Prefeito Municipal referente aos itens 3.1.2; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.6 da
ITC 1720/2015;
2. Afastar a irregularidade constante do item 3.1.1 da ITC
1720/2015;
3. Manter a irregularidade constante do item 3.1.3 da ITC
1720/2015, deixando de aplicar multa ao Sr. Eduardo Alves Ribeiro
em razão da ausência de desdobramentos de ordem material como
delineados no voto do relator;
4. Com base no artigo 115 da LC 621/2012 c/c art. 207, VI, do
Regimento Interno, converter os autos em tomada de contas
especial, julgando irregulares as contas ora examinadas, nos termos do art. 84, III, alínea “e” da Lei Complementar nº 621/2012,
sob a responsabilidade da Sra. Magda das Graças Cunha – engenheira efetiva do Município de Mantenópolis e da Sociedade empresária Construtora T.L. Ltda, solidariamente, imputando-lhes o
débito no valor equivalente a 2.357,77 VRTE, que deverá ser
restituído ao cofre municipal, atualizado monetariamente na data
da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor;
5. Aplicar multa individual de 500 VRTE a Sra. Magda das Graças
Cunha e a Sociedade empresária Construtora T.L. Ltda, com amparo no artigo 62 e na forma do artigo 96, inciso II da Lei Complementar Estadual 32/93 vigente à época dos fatos;
6. Recomendar, a atual Administração, com base no inciso XXXVI,
do artigo 1º, da Lei Complementar 621/2012, que nas futuras contratações seja designado fiscal de contrato no sentido de favorecer
o controle e a segurança do procedimento de liquidação de despesa
e execução contratual;
7. Dar ciência aos interessados;
8. Arquivar os autos após trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigados a comprovarem perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos
do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição se encontram previstos
no art. 402 do mesmo diploma normativo.
Composição Plenária
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 senhor procurador especial de contas Luis Henrique Anastácio Da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
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ACÓRDÃO TC-206/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-7205/2011
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA
INTERESSADO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
RESPONSÁVEIS - ABDIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA, ANTONIO CARLOS MACHADO, EUGENIO CANCIAN, EVERALDO TOM DOS
SANTOS, GILDEVAN ALVES FERNANDES, NILSON ARAÚJO DA SILVA, SINVALDO CORTES PASSOS E VALDIR ALVES FERNANDES
ADVOGADOS - KAYO ALVES RIBEIRO (OAB/ES 11.026) E LEILSON
DUARTE (OAB/ES 22.690)
EMENTA: AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2011 – 1) DESCONVERTER TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PARA AUDITORIA
– 2) REJEITAR RAZÕES DE JUSTIFICATIVAS DE ABDIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA, ANTONIO CARLOS MACHADO E
EUGENIO CANCIAN – MULTA – 3) ACOLHER RAZÕES DE JUSTIFICATIVA E AFASTAR RESPONSABILIDADE DE GILDEVAN
ALVES FERNANDES 4) – RECONHECER PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A EVERALDO TOM DOS SANTOS, SINVALDO CORTES
PASSOS, VALDIR ALVES FERNANDES E NILSON ARAÚJO DA
SILVA – 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de processo de fiscalização junto ao Município de
Pinheiros, relativo às receitas oriundas das Taxas de Iluminação
Pública entre os exercícios de 2006 a 2011, bem como o pagamento
de débito com a Escelsa decorrente do parcelamento, sob a responsabilidade dos Senhores Gildevan Alves Fernandes – Prefeito Municipal (01/01/2006 a 31/12/2008); Antônio Carlos Machado – Prefeito Municipal (01/01/2008 a 31/12/2011); Everaldo Tom dos Santos
– Secretário Municipal de Administração e Finanças (03/01/2005 a
06/04/2006 e 01/09/2007 a 03/04/2008); Sinvaldo Cortes Passos
– Secretário Municipal de Administração e Finanças (07/04/2006 a
01/10/2006 e 03/01/2007 a 01/09/2007); Valdir Alves Fernandes
– Secretário Municipal de Administração e Finanças (01/10/2006 a
03/01/2007); Nilson Araújo da Silva – Secretário Municipal de Administração e Finanças (04/04/2008 a 01/01/2009); Abdias Júnior
de Souza Santana – Secretário Municipal de Administração e Finanças (02/01/2009 a 31/12/2011) e Eugenio Cancian – Tesoureiro.
Por meio da Instrução Técnica Inicial ITI 395/2013, fls.
620/646, foi sugerida a Conversão dos autos em Tomada de Contas
Especial e a citação dos responsáveis, com o que acolhi, gerando
a Decisão Preliminar TC-06/2015, fl.667.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas justificativas e documentos.
Os autos foram remetidos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, o qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 5349/2015, fls. 1099/1122, assim concluindo:
4 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
4.1 Levando em consideração as análises aqui procedidas e as
motivações adotadas nestes autos, que versam sobre Auditoria
Especial realizada na Prefeitura Municipal de Pinheiros relativa às
receitas oriundas da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP, sugere-se a manutenção da seguinte irregularidade:
3.1.2 – Despesas impertinentes e transferências financeiras
efetuadas com recursos vinculados à Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (item 3.2 desta ITC)
Base legal: Art. 149 – A, da Constituição Federal
Responsáveis: Antônio Carlos Machado – Prefeito Municipal
(01/01/2008 a 31/12/2011) Abdias Júnior de Souza Santana –
Secretário Municipal de Administração e Finanças (02/01/2009 a
31/12/2011) Eugenio Cancian – Tesoureiro
4.2 – Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
4.2.1 Rejeitar as razões de justificativas e manter a irregularidade
de:
4.2.1.1 Antônio Carlos Machado – Prefeito Municipal de Pinheiros (01/01/2008 a 31/12/2011), em razão do cometimento de ato
ilegal disposto no item 3.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, aplicando-lhe multa em razão desta irregularidade, com amparo no art.
96, inciso II, ambos da Lei Complementar Estadual nº 32/932, por
se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação mais favorável ao responsável e aplicável à época dos fatos apurados;
3.2.1.2 Abdias Júnior de Souza Santana – Secretário Municipal de
Administração e Finanças (02/01/2009 a 31/12/2011), em razão
do cometimento de aro ilegal disposto no item 3.2 desta Instrução
Técnica Conclusiva, aplicando-lhe multa em razão desta irregulari-
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dade, com amparo no art. 96, inciso II, ambos da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta
a legislação mais favorável ao responsável e aplicável à época dos
fatos apurados; e
3.2.1.3 Eugenio Cancian – Tesoureiro, em razão do cometimento
de ato ilegal disposto no item 3.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, aplicando-lhe multa em razão desta irregularidade, com
amparo no art. 96, inciso II, ambos da Lei Complementar Estadual
nº 32/93, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação mais favorável ao responsável e aplicável à época dos fatos
apurados.
4.2.2. Acolher as justificativas e afastar as irregularidades,
excluindo a responsabilidade de Gildevan Alves Fernandes, ante
a apresentação de documentação comprobatória de não ocorrência
das irregularidades.
4.2.3. Declarar a extinção da punibilidade dos senhores Everaldo Tom dos Santos, Sinvaldo Cortes Passos, Valdir Alves
Fernandes e Nilson Araújo da Silva, inibidora da aplicação de
sanção, em razão da prescrição.
4.3. Por fim, sugere-se que seja dada ciência ao Representante
do teor da Decisão final a ser proferida por este Egrégio TCEES,
conforme preconiza o art. 307, § 7º, da Res. TC 261/20135.
Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas, através
de parecer da lavra do Procurador Luciano Vieira, de fls. 1125/1130,
acolheu a manifestação técnica na íntegra, além de pugnar pela decretação da prescrição.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
A) PRESCRIÇÃO:
Compulsando os autos, observa-se que as inconsistências detectadas nos presentes autos referem-se a fatos ocorridos em 2006 a
2011. Portanto, justo fazer algumas considerações quanto ao fenômeno prescricional.
O instituto da prescrição consiste na extinção da pretensão punitiva
em razão da inércia do titular durante razoável espaço de tempo.
Muitas vezes, o tempo atua como fato de grande influência nas
relações jurídicas, acarretando a manutenção de situações já consolidadas. Tal instituto busca, na realidade, preservar a paz social, a
ordem jurídica, a estabilidade social e, principalmente, a segurança
jurídica.
Em relação à utilização do instituto da prescrição na função de
controle, a doutrina e jurisprudência vêm entendendo pela possibilidade de incidência em razão do direito à segurança jurídica
prevista no artigo 5º da Constituição Federal, vez que se encontra
fortemente relacionada ao Estado Democrático de Direito. Merece
relevo registrar que esse direito está mais conectado aos direitos
fundamentais, mais especificamente ao princípio do devido processo legal, do direito adquirido e da razoável duração do processo.
Nesse caminhar, este Tribunal de Contas, atento às mudanças e
aplicador dos direitos fundamentais, zelando para que as relações
jurídicas não fiquem à mercê de uma perene instabilidade, expressamente previu a prescrição no artigo 71 da sua Lei Orgânica, Lei
Complementar nº 621/2012, in verbis:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas nos feitos a seu cargo.
§ 1º A prescrição poderá ser decretada de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, após manifestação escrita do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
§ 2º Considera-se a data inicial para a contagem do prazo prescricional:
I - da autuação do feito no Tribunal de Contas, nos casos de
processos de prestação e tomada de contas, e nos casos em
que houver obrigação formal de envio pelo jurisdicionado,
prevista em lei ou ato normativo, incluindo os atos de pessoal
sujeitos a registro;
II - da ocorrência do fato, nos demais casos.
§ 3º Suspende a prescrição a determinação de diligência no processo, até o seu total cumprimento.
§ 4º Interrompem a prescrição:
I - a citação válida do responsável;
II - a interposição de recurso.
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação
da ocorrência de prejuízo ao erário, nem obsta a adoção de
medidas corretivas (g.n.).
O citado diploma legal estabelece o prazo de 05 (cinco) anos
para a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas. No § 2º, II, reza o início da contagem do prazo prescricional do
presente feito, visto que o indício de irregularidade foi apontado em
um “processo de fiscalização” e não em um “processo de contas”,
ou seja, o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a
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data da ocorrência do fato.
A juntada do último mandado da citação válida dos responsáveis
ocorreu em 06/05/2015. Tal data tem relevância diante do que
dispõe o § 4º já citado, bem como a teor do que dispõe o art. 362,
VI, do RITCEES, in verbis:
Art. 362. Os prazos referidos neste Regimento são peremptórios
e contam-se, independente da ordem sequencial, a partir da data:
[...] omissis [...]
VI - da juntada aos autos do último aviso de recebimento ou da
certidão de cumprimento da citação, quando houver mais de
um responsável. (g.n.).
Nesse passo, resta configurado a prescrição da pretensão punitiva
aos fatos ocorridos anteriores a 22 de novembro de 2009, ressalvando que não há indicação de danos ao erário.
B) DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE:
Inicialmente, a unidade técnica trouxe na ITI nº 395/2013 o incidente de inconstitucionalidade referente à Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública no Município, entendendo
que o Código Tributário Municipal – Lei 714/2002 teria violado o
disposto no art. 146, III, “a”, da CF.
Posteriormente, após justificativas apresentadas, a Unidade Técnica observou que a Constituição Federal é clara ao prever a competência municipal para cobrar contribuição de Iluminação Pública no
art. 149 – A, parágrafo único, não sendo a sua regulamentação exclusiva por meio de lei complementar, por não se tratar da espécie
imposto, concluindo ao final que não houve violação da Constituição
Federal.
Feitos os esclarecimentos, acompanho o entendimento técnico que
acolheu a manifestação do Sr. Gildevan Alves Fernandes observando, que, no caso concreto, não ocorreu violação ao artigo 146, III,
“a”, da Constituição Federal.
C) INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES:
Quanto ao mérito, passo a analisar a única irregularidade mantida
pela equipe técnica não passível de prescrição, de responsabilidade dos senhores Antônio Carlos Machado; Abdias Júnior de Souza
Santana e Eugênio Cancian, referente ao item 3.2, acolhendo desde
logo o entendimento esposados quanto às irregularidades afastadas nos itens 3.1 e 3.3 da ITC e reconhecimento de prescrição
quanto ao item 3.4 da ITC.
- DESPESAS IMPERTINENTES E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS COM RECURSOS VINCULADOS À CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: RESPONSÁVEIS: Gildevan Alves
Fernandes – Prefeito Municipal (01/01/2006 a 31/12/2008)
Antônio Carlos Machado – Prefeito Municipal (01/01/2008 a
31/12/2011) Sinvaldo Cortes Passos – Secretário Municipal
de Administração e Finanças (07/04/2006 a 01/10/2006 e
03/01/2007 a 01/09/2007) Abdias Júnior de Souza Santana – Secretário Municipal de Administração e Finanças
(02/01/2009 a 31/12/2011) Eugenio Cancian - Tesoureiro
Observou a unidade técnica que o Município de Pinheiros, nos exercícios de 2006 a 2011, utilizou os recursos provenientes das receitas de Contribuição de Iluminação Pública para fins diversos de sua
finalidade como, por exemplo: aquisição de gêneros alimentícios,
matérias de limpeza, locação de veículos, prestação de serviços na
coleta de lixo, prestação de serviços na operacionalização da usina
de lixo, pagamento de concessão de bolsa de estudo de graduação,
entre outras, contrariando o artigo 149 – A da Constituição Federal.
A Unidade Técnica apontou, ainda, que os recursos provenientes da
arrecadação da contribuição analisada foram transferidos da conta
específica nº 2.712.719 para outras contas correntes pertencentes
ao Município, prejudicando a análise das despesas efetuadas.
Em relação aos senhores Gildevan Alves Fernandes e Sinvaldo Cortes Passos, a irregularidade das despesas indevidas se referiam a
duas ligações provisórias por ocasião das Comemorações de Emancipação Política Administrativa do Município de Pinheiros e em relação aos senhores Antônio Carlos Machado, Abdias Júnior de Souza
Santana e Eugênio Cancian, se referiam as despesas relacionadas
com saúde e educação.
De início, entendeu a unidade técnica que a presente irregularidade
seria passível de devolução no valor equivalente a 212.342,5569
VRTE, contudo, melhor analisando a matéria, entendeu que a utilização dos recursos advindos da contribuição de iluminação pública
foi com despesas dotadas de interesse público, não havendo dano
ao erário municipal, afastando o ressarcimento inicialmente sugerido, que ora acolho o entendimento.
Lado outro, a destinação da contribuição para custeio da iluminação
pública teve repercussão geral reconhecida pelo STF, pendente de
julgamento até a presente data, consoante se verifica no Recurso
Extraordinário (RE) 666404, onde o município de São José do Rio
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Preto questiona decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), segundo a qual a contribuição não pode ser destinada a investimento em melhorias e ampliação da rede de iluminação pública.
No RE interposto ao STF, o município alega que a Cosip não tem
por objetivo imediato a prestação de serviços, mas a provisão do
custeio, o que inclui, além da instalação e manutenção, a melhoria
e expansão do sistema.
O relator do recurso, ministro Marco Aurélio, entendeu que o tema
possui repercussão geral, ultrapassando o interesse subjetivo das
partes, alegando que: “Faz-se em jogo o alcance do artigo 149-A
da Carta da República. É saber: os municípios e o Distrito Federal
estão autorizados pelo preceito maior à cobrança visando satisfazer
despesas com melhoramento e expansão da rede?”.
Inobstante entender estar prejudicada a análise quanto à possibilidade de utilização da contribuição para melhoria e expansão do
sistema de iluminação pública, certo é que, no caso concreto, ocorreram despesas com as áreas de educação e saúde, contrariando
o disposto no artigo 149-A da CF, mantendo-se a irregularidade
em relação aos senhores Antônio Carlos Machado, Abdias Júnior de
Souza Santana e Eugênio Cancian.
De outra banda, as despesas de responsabilidades dos Senhores
Gildevan Alves Fernandes e Sinvaldo Cortes Passos, que se referem a duas ligações provisórias por ocasião das Comemorações
de Emancipação Política Administrativa do Município de Pinheiros,
entendeu a unidade técnica que se tratava de: “restritamente irregularidade formal, tendo em vista se vislumbrar a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva face ao tempo do fato descrito e
a data da citação válida”, que ora acolho o entendimento técnico.
Feitas esta considerações, convém rememorar a Vossas Excelências que o processo em comento se originou de um processo de
fiscalização posteriormente convertido em Tomada de Contas em
razão de possível ressarcimento, o que acabou por modificar sua
natureza.
No caso presente, como por mim esposado, a situação analisada
não comporta imputação de débito. Assim sendo, temos que caso
o processo tivesse seguido em sua natureza originária, qual seja, a
de fiscalização, a consequência jurídica para os responsáveis seria
somente de imputação de responsabilidade com aplicação de multa. Por outro lado, em processos convertidos em Tomada de Contas,
a deliberação será pelo julgamento pela irregularidade das contas,
prejudicando, ao meu sentir, a situação jurídica a que o ordenador
estava exposto antes da conversão do processo.
Nessa linha de intelecção, como está explícito no art. 155 da LC
621/12 que o pressuposto para a conversão dos autos em Tomada
de Contas é a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra
irregularidade que resulte dano ao erário, entendo implícito que,
após análise, identificando que não há efetivamente dano ao erário,
o Tribunal poderá ordenar a modificação da natureza do processo
de TCE para a natureza original.
Outro não tem sido o entendimento do Tribunal de Contas da União,
que entende que, se após análise dos autos convertido em Tomada
de Contas, restar concluído que não ocorreu dano ao erário, deverá
o processo retornar a sua natureza original, vejamos:
“RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
INSTAURADA EM FACE DE INDÍCIOS DE DIRECIONAMENTO DE
LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS E MULTA AOS RESPONSÁVEIS. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. RETORNAR
O PROCESSO À SUA NATUREZA ORIGINAL DE RELATÓRIO DE AUDITORIA. AUTORIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DA MULTA. CIÊNCIA
AOS RECORRENTES.
(...) Voto:
(...)
17. Com base nessas razões, em face da fragilidade dos argumentos carreados e considerando que restou demonstrado nos autos o
referido direcionamento e a responsabilidade dos recorrentes por
essa irregularidade, manifestei-me no sentido de que não deviam
prosperar os argumentos trazidos pelos recorrentes, motivo pelo
qual inclui o processo na pauta da Sessão do dia 9/11/2011, com
proposta de manter o acórdão recorrido, em seus exatos termos.
18. Naquela ocasião, contudo, o Procurador-Geral Lucas Rocha Furtado apresentou considerações que me fizeram retirar o processo
de pauta e colher nova manifestação da douta Procuradoria, cujo
parecer, reproduzido no relatório precedente, propôs:
“a) conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelos
Srs. Cristóvão de Melo e William Campos, para, no mérito, darlhes provimento parcial;
b) retornar este processo à sua natureza original de relatório de
auditoria, em face da ausência de elementos a configurar hipótese
contida no art. 47 da Lei 8.443/1992; e
c) alterar a fundamentação legal da multa aplicada para o art. 58,
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inciso II, da LO/TCU.”
19. A proposta se fundamenta na evolução da jurisprudência dessa
Corte em matéria processual a partir do Acórdão 1723/2009 - Plenário, no sentido de, afastado o débito que motivou a conversão
dos autos em tomada de contas especial, conforme ocorreu no presente caso, “afigura-se medida de melhor justiça o retorno
dos autos ao seu status anterior, à evidência de que seria
perfeitamente possível aplicar a multa imposta pelo acórdão recorrido no próprio processo de fiscalização sem que
isso resultasse no pronunciamento pela irregularidade das
contas.”
20. Destarte, inclino-me ao posicionamento em consolidação no
Tribunal, com vistas a adotar o encaminhamento sugerido pelo
eminente Procurador-Geral. Permanece, no entanto, as razões para
manutenção da multa aplicada, em face da ausência de elementos
que descaracterizassem o direcionamento da licitação, sendo cogente a alteração do fundamento legal para o art. 58, inciso II, da
LO/TCU.
21. Ressalto, por fim, que tal medida se aproveita aos demais responsáveis que também tiveram suas contas julgadas irregulares
por meio do acórdão atacado, nos termos do art. 281 do Regimento
Interno/TCU.
Ante todo o acima exposto e considerado, VOTO no sentido de que
o Tribunal adote a deliberação que ora submeto a este Colegiado”
(Acordão nº 700/2012 – Plenário – TCU)
“TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CITAÇÃO E AUDIÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS. ACATAMENTO E REJEIÇÃO DE ALEGAÇÕES DE DEFESA. DÉBITO. MULTA.
1. Julgam-se irregulares, com imputação de débito e aplicação de
multa as contas dos responsáveis por dano ao erário.
2. A demonstração de existência de indício de dano é pressuposto
essencial para constituição de tomada de contas especial (art. 8º
da Lei nº 8.443/1992; art. 1º da IN TCU nº 56/2007). Quando, em
tomada de contas especial, o exame das irregularidades objeto de
citação ou audiência não evidencia indícios de dano ao erário e conclui-se que remanescem razões para apenação dos responsáveis
com multa prevista no art. 58 da Lei nº 8.443/1992, pode o Tribunal ordenar a modificação da natureza do processo (Acórdão
nº 1273/2009-Plenário) ou a constituição de apartado que
não tenha a natureza de tomada de contas especial. (Acórdão
1753/2010. Primeira Câmara)” grifei
Nesse Prisma, entendo que no caso em comento deve haver a “desconversão”, ou o retorno dos autos à sua origem inicial (Fiscalização), eis que no âmbito deste fora afastado o débito, não sendo
necessário, portanto, o julgamento das contas dos Responsáveis.
III- CONCLUSÃO:
Ante a todo o exposto, VOTO no sentido de:
Rejeitar as razões de justificativas e manter a irregularidade de:
- Antônio Carlos Machado – Prefeito Municipal de Pinheiros
(01/01/2008 a 31/12/2011), em razão do cometimento de ato ilegal disposto no item 3.2 da Instrução Técnica Conclusiva, aplicando-lhe multa de 500 VRTE, com amparo no art. 96, inciso II, ambos
da Lei Complementar Estadual nº 32/93 lei vigente na época dos
fatos;
- Abdias Júnior de Souza Santana – Secretário Municipal de Administração e Finanças (02/01/2009 a 31/12/2011), em razão do cometimento de ato ilegal disposto no item 3.2 da Instrução Técnica
Conclusiva, aplicando-lhe multa de 500 VRTE, com amparo no art.
96, inciso II, ambos da Lei Complementar Estadual nº 32/93 lei
vigente na época dos fatos;
- Eugenio Cancian – Tesoureiro, em razão do cometimento de ato
ilegal disposto no item 3.2 da Instrução Técnica Conclusiva, aplicando-lhe multa de 500 VRTE, com amparo no art. 96, inciso II,
ambos da Lei Complementar Estadual nº 32/93 lei vigente na época
dos fatos;
Acolher as justificativas e afastar as irregularidades, excluindo a
responsabilidade de Gildevan Alves Fernandes, ante a apresentação
de documentação comprobatória de não ocorrência das irregularidades.
Pelo reconhecimento da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva em
relação à aplicação de penalidade aos senhores, Everaldo Tom dos
Santos, Sinvaldo Cortes Passos, Valdir Alves Fernandes e Nilson
Araújo da Silva, nos termos do art. 71, §2º, II, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o art. 373, §2º, II do Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Pela modificação da natureza dos presentes autos para Fiscalização/
Auditoria em razão do afastamento da imputação de ressarcimento.
Dê-se ciência ao Representante e aos interessados.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7205/2011,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Desconverter a Tomada de Contas Especial, modificando a
natureza dos presentes autos para Fiscalização/Auditoria em razão
do afastamento da imputação de ressarcimento;
2. Rejeitar as razões de justificativas e manter a irregularidade
de:
2.1. Antônio Carlos Machado – Prefeito Municipal de Pinheiros
(01/01/2008 a 31/12/2011), em razão do cometimento de ato ilegal disposto no item 3.2 da Instrução Técnica Conclusiva, aplicando-lhe multa de 500 VRTE, com amparo no art. 96, inciso II,
ambos da Lei Complementar Estadual 32/93 lei vigente na época
dos fatos;
2.2. Abdias Júnior de Souza Santana – Secretário Municipal de
Administração e Finanças (02/01/2009 a 31/12/2011), em razão do
cometimento de ato ilegal disposto no item 3.2 da Instrução Técnica Conclusiva, aplicando-lhe multa de 500 VRTE, com amparo no
art. 96, inciso II, ambos da Lei Complementar Estadual 32/93 lei
vigente na época dos fatos;
2.3. Eugenio Cancian – Tesoureiro, em razão do cometimento
de ato ilegal disposto no item 3.2 da Instrução Técnica Conclusiva,
aplicando-lhe multa de 500 VRTE, com amparo no art. 96, inciso
II, ambos da Lei Complementar Estadual 32/93 lei vigente na época
dos fatos;
3. Acolher as justificativas e afastar as irregularidades, excluindo a responsabilidade de Gildevan Alves Fernandes, ante a
apresentação de documentação comprobatória de não ocorrência
das irregularidades;
4. Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação
à aplicação de penalidade aos senhores Everaldo Tom dos Santos, Sinvaldo Cortes Passos, Valdir Alves Fernandes e Nilson Araújo da Silva, nos termos do art. 71, §2º, II, da Lei Complementar
621/2012 c/c o art. 373, §2º, II do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo;
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante o Tribunal o
recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta
dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos
do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição se encontram previstos
no art. 402 do mesmo diploma normativo.
Composição Plenária
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio
Almeida Pimentel, relator, e Domingos Augusto Taufner. Presente,
ainda, o senhor procurador especial de contas Luis Henrique Anastácio Da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-207/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-6878/2012 (APENSO: TC-3940/2013)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEIS - ALBERTO CARLOS DUBBERSTEIN, ARINETE
CAPUCHO DE SOUZA, AROLDO KAPICHE, DAVID MOZDSEN PIRES
RAMOS, EDECIR FELIPE, ELZIRA BOLDT KAPICHE, GERLANE TETZNER CAPUCHO, LUCIANO TETZNER, NAYGNEY ASSU E SÉRGIO
ANTÔNIO RONCONI
ADVOGADOS - FLÁVIO CHEIM JORGE (OAB/ES 262-B), FRANCISCO GAMA CURTO (OAB/ES 3.952) E CARLOS EDUARDO AMARAL DE
SOUZA (OAB/ES 10.107)
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – RECONHECER
PRESCRIÇÃO PARCIAL – RECONHECER ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTAS IRREGULARES – RESSARCIMENTO – MULTA
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INDIVIDUAL – CONTAS REGULARES COM RESSALVA PARA
EDECIR FELIPE – DEIXAR DE INSTAURAR TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Compulsando os autos, evidencia-se que na análise da presente
Tomada de Contas foi observada irregularidade de servidores em
desvio de função, e sobre isto passo a me manifestar.
PRELIMINARES:
Antes de me manifestar acerca das irregularidades apontadas,
aprecio primeiro as questões levantadas pelos srs. David Mozdzen
Pires Ramos, Alberto Carlos Dubberstein, Sérgio Antônio Ronconi e
Edecir Felipe.
1– Delimitação da Responsabilidade de cada ex-Secretário
Municipal de Administração:
Alegam que há necessidade de delimitar a responsabilidade temporal de cada ex-secretário de Administração, em razão de que
compete a cada um responder pelos fatos ocorridos enquanto ocupavam os cargos.
Nesse sentido, observando que o período de 1º/03/2007 a
30/10/2007 a Secretaria de Administração foi chefiada pelo Sr. Sérgio Antônio Ronconi, e no período de 31/10/2007 a 04/04/2008,
pelo Sr. David Mozden Pires Ramos, ocorreu o fenômeno da prescrição, pois ultrapassados cinco anos da data do fato.
Como bem explanado pela unidade técnica, o artigo 71 da LC
621/2012 trata a respeito da prescrição, ressalvando que a pretensão punitiva não alcança as demais funções deste Tribunal.
Assim, acolho a manifestação técnica e ministerial quanto à prescrição da pretensão punitiva para os fatos ocorridos até 21/05/2009,
sem prejuízo da possibilidade de condenação ao ressarcimento e da
adoção de medidas corretivas.
Da necessidade de averiguação do Elemento Subjetivo dos
Agentes:
Irregularidades atribuídas ao Sr. Edecir Felipe:
Irregularidades Atribuídas a todos os Justificantes:
Argumentam os Senhores David Mozden Pires Ramos, Alberto Carlos Dubberstein, Edecir Felipe e Sérgio Antônio Ronconi que a irregularidade imputada deve estar intrinsicamente relacionada com
o elemento subjetivo do agente, onde a boa-fé afasta a própria
configuração de irregularidade.
Acrescentam que o ordenamento jurídico pátrio repudia a responsabilidade objetiva do agente, e somente se constatada a conduta
dolosa ou culposa é que poderá ser analisado o mérito das irregularidades.
Esta corte de contas já se posicionou em vários processos, especificamente naqueles em que há desconcentração administrativa, no
sentido de que não há responsabilidade por imputação objetiva, o
que, entendo, também, aplicar-se no caso concreto.
No caso que se apresenta, as condutas apontadas aos ex-Secretários de Administração são referentes à ausência de exigência dos
comprovantes necessários de concessão e de autorização das horas
extras, lançando irregularmente tal gratificação na folha de pagamento.
A Lei nº 309/2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais
do Município de Vila Valério, estabelece no Artigo 83, § 3º, que: “A
concessão de gratificação de que trata este artigo dependerá de
requisição justificada da chefia imediata, autorizada pelo Secretário
da pasta a qual se vincula o servidor”.
Nesse sentido, é de responsabilidade do Secretário da Pasta exigir a documentação necessária e legal para a concessão das horas
extras, motivo pelo qual resta patente que a irregularidade imputada está intrinsicamente relacionada com o elemento subjetivo do
agente, mantendo-se a responsabilidade.
Quanto ao chefe do executivo, o mesmo alega que é impossível ter
conhecimento de todos os fatos relacionados ao exercício da função de todos os servidores municipais, na época com quase 1000,
principalmente quando o local de trabalho do servidor não é o da
Prefeitura Municipal.
De fato, esta Corte de Contas mudou seu posicionamento quanto
à matriz de responsabilização, observando ser necessário o nexo
causal entre a conduta praticada pelo chefe do executivo e a irregularidade propriamente dita. O Eminente Conselheiro Rodrigo
Chamoun, nos autos do TC 4833/2005, manifestando acerca desta
matéria, assim se posicionou:
Nessa linha, peço vênia a este Colegiado para propor uma alteração
de entendimento, desde já deixando registrado que as mudanças
ocorridas no âmbito deste Plenário, quanto à responsabilização dos
agentes públicos, vêm sendo paulatinamente implementadas em
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nossos julgados, haja vista a jurisprudência pátria dos demais Tribunais de Contas e, notadamente, tendo em vista o posicionamento
preponderante do Tribunal de Contas da União, conforme motivos
que reiteradamente vêm instruindo os meus votos e que a seguir
passo a explanar:
A sanção, cujo caráter é repressivo e preventivo, visa a punir e a
alterar o comportamento do agente, de forma que somente pode
ser aplicada àquele que atuou contrariamente à norma, sendo os aspectos subjetivos do tipo e da culpabilidade, bem como as
demais circunstâncias legais, mecanismos de aferição do quantum
de pena deve ser aplicado. E não só. Todos quantos atuaram
contrariamente à norma devem ser responsabilizados na
medida de sua culpabilidade, não podendo o Estado eleger
um ou outro para responder pelo ilícito.
Nesse passo, vale registrar que a LC nº 621/2012 e a Resolução TC
nº 261/2013 evoluíram no mesmo sentido. O artigo 57 da referida
lei determina que, já no início da fase instrutória, “cabe ao Tribunal
de Contas ou ao Relator definir a responsabilidade individual ou
solidária pelo ato impugnado, inclusive do terceiro que, como contratante ou parte interessada, haja concorrido para o dano”.
Somente por essa via, as sanções previstas serão ao final aplicadas de forma individualizada, na medida da culpabilidade
de cada agente que tiver concorrido para o fato ilícito, devendo a decisão condenatória definir a cominação individual da sanção
a cada qual (artigos 131 e 132).
A individualização da pena está prevista também no próprio texto
regimental, que dispõe, em seu art. 383, que “a sanção será aplicada, de forma individual, a cada agente que tiver concorrido para
o ato, na medida de sua participação”, combinado com o art.
384, que estabelece que “a decisão que determinar a aplicação de
multa definirá as responsabilidades individuais”.
Entretanto, por vezes, na busca de imprimir maior celeridade ao
julgamento, define-se, equivocadamente, a responsabilidade por
critérios objetivos. De acordo com o professor Jacoby Fernandes,
há muito tempo não se cogita, no âmbito dos tribunais de
contas, a imputação de responsabilidade objetiva. Sempre a
condenação terá por causa a responsabilidade subjetiva dos agentes. Por isso, é necessário demonstrar o dolo ou culpa, pelo menos
em sentido lato, para justificar a imputação de débito ou multa.
É, portanto, necessário, além de indícios mínimos da existência do
fato e sua relação causal com a conduta do agente, que se comprove ainda que tal conduta ensejou ânimo no mínimo culposo. Dito de
outra forma, a responsabilização de índole punitiva tem natureza subjetiva, não objetiva, carecendo que se comprove que
o fato ocorreu em virtude de imperícia, negligência, imprudência
ou que a conduta se deu com consciência e intenção pelo acusado.
Observo que a conduta imputada ao chefe do executivo foi no sentido de deixar de supervisionar os órgãos de chefia, o que, no caso
concreto, penso não ter ficado caracterizado que o mesmo tinha
ciência da irregularidade ora apontada, motivo pelo qual acolho a
preliminar arguida para afastar a responsabilidade do Prefeito.
PRESCRIÇÃO:
O instituto da prescrição consiste na extinção da pretensão punitiva
em razão da inércia do titular durante razoável espaço de tempo.
Muitas vezes, o tempo atua como fato de grande influência nas
relações jurídicas, acarretando a manutenção de situações já consolidadas. Tal instituto busca, na realidade, preservar a paz social, a
ordem jurídica, a estabilidade social e, principalmente, a segurança
jurídica.
Em relação à utilização do instituto da prescrição na função de
controle, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo pela possibilidade de incidência em razão do direito à segurança jurídica,
prevista no Artigo 5º da Constituição Federal, vez que se encontra
fortemente relacionada ao Estado Democrático de Direito.
Compulsando os autos, a área técnica e o MPC manifestaram
pela ocorrência da prescrição quanto aos fatos ocorridos até
21/05/2009, em razão de que a matéria analisada tem natureza
de relação jurídica de trato sucessivo e o prazo prescricional desta
Corte de Contas é quinquenal, e ainda não tinha ocorrida a citação
pessoal e válida de alguns responsáveis.
Lado outro, observo que as citações foram efetivadas em abril/2014,
prescrevendo, tão somente, em abril/2019, para fatos ocorridos
após maio/2009.
Desta forma, passo à manifestação de mérito:
MÉRITO:
Servidora em Desvio de Função: Responsáveis: Luciano Tetzner – Diretor de Escola; Aroldo Kapiche – Diretor de Escola; Arinete Capucho de Souza – Diretora de Escola; Geraldo
Tetzner Capucho – Diretor de Escola; Elzira Boldot Kapiche
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– Auxiliar de Serviços Gerais; e Edecir Felipe – Prefeito Municipal
Em auditoria ordinária realizada no Município de Vila Valério, constatou a unidade técnica que a senhora Elzira Boldot Kapiche foi
transferida do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais/Servente para o
de Professora e o de Bibliotecária, sem concurso público, com vencimentos compensatórios por meio de pagamento de horas extras
inexistentes, no período de 2006 até 2011.
À Exceção da Srª. Arinete Capucho, os demais responsáveis não
apresentaram defesa, sendo declarados revéis.
Quanto à responsabilização da Diretora Escolar, Sra. Arinete Capucho de Souza, a mesma argumenta que o desvio vinha ocorrendo há muito tempo, não podendo ser responsabilizada, sendo os
Secretários da Pasta os verdadeiros responsáveis pelo fato.
Estabelece o Artigo 11 da Lei Municipal nº 62/1997, que não compete ao Diretor Escolar qualquer atribuição quanto à designação de
servidor para exercício de atividade escolar, verbis:
Art. 11 - São atribuições do Diretor Escolar:
I - planejar, dirigir, coordenar, supervisionar as atividades educacionais, desenvolvidas em nível da Unidade Escolar, sob sua jurisdição;
II - discutir e executar normas e programas estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Educação;
III - baixar normas de serviços para o pessoal administrativo;
IV - zelar pela divulgação e cumprimento da legislação de ensino
em vigor;
V - realizar o entrosamento escolar com a comunidade, de forma
contínua e produtiva, visando a participação da comunidade na vida
escolar;
VI - responder pela produtividade da Unidade Escolar;
VII - zelar pelo patrimônio escolar e manter em dia registros, controles e apresentar relatório financeiro à comunidade escolar semestralmente;
VIII - discutir e executar os programas estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação;
IX - executar outras atividades correlatas.
Nesse passo, diante do artigo acima mencionado, não vejo como
imputar responsabilidade pelo desvio de função aos Diretores Escolares.
Quanto à responsabilidade do chefe do executivo, já manifestei sobre o tema neste Voto, como, também, não visualizei que o mesmo
tinha ciência ou que foi alertado acerca do desvio de função, razão
pela qual entendo afastada a responsabilidade.
Quanto à Srª. Elzira B. Kapiche, servidora em desvio de função,
entendo que não se pode atribuir responsabilidades a pessoas que
não detém competência para determinado ato, motivo pelo qual
afasto sua responsabilidade.
Pagamento Indevido de Horas Extras: Elzira Boldot Kapiche
– Auxiliar de Serviços Gerais; Naygney Assú – Secretário de
Administração de 3/1/2005 a 1.º/3/2007 e de 7/4/2008
a 11/10/2011; Sérgio Antônio Ronconi – Secretário de Administração de 1.º/3/2007 a 30/10/2007; Alberto Carlos
Dubberstein – Secretário de Administração de 30/10/2007
a 4/4/2008; David Mozdzen Pires Ramos – Secretário de
Administração de 11/10/2011 em 14 Período em diante e
Edecir Felipe – Prefeito Municipal
Observou a unidade técnica que foram indevidamente pagas horas
extras a senhora Elzira Boldot Kapiche, no período de 2006 a 2011,
não atendendo às exigências legais, por não haver requisição justificada, demostrando a situação excepcional e temporária que permitiria o serviço extraordinário, pela chefia imediata da servidora e
autorizada pelo secretário da pasta.
Os Responsáveis alegam, em síntese, que de fato há proibição de
uso das horas extras como meio de remunerar outros serviços, de
forma que, se isso ocorreu, não sabem informar em razão de que,
pois não exerciam a chefia imediata da servidora e nem mesmo
exerciam suas funções no mesmo local onde ocorreu a irregularidade passível de multa.
Complementam alegando que o mero fato de o pagamento ter sido
irregular não desnatura o fato de que os valores eram devidos para
remunerar a função que efetivamente era desempenhada.
Assim, não houve qualquer dano a ser ressarcido, devendo ser
afastado o ressarcimento, na remota hipótese dos justificantes serem responsabilizados pela irregularidade.
A Srª. Arinete Capucho de Souza limitou-se a informar que exerceu
o cargo de Diretora no período de 1º/02/2009 a 31/01/2011, e o
desvio de função da servidora já vinha ocorrendo desde janeiro de
2006, tudo com a conivência dos Secretários de Administração, que
não exigiam comprovantes necessários de concessão e de autorização de horas extras.

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 8 de maio de 2017
Ressalta que quando tomou ciência da irregularidade, promoveu
diferença entre os pagamentos irregulares.
Analisando os argumentos e documentos constantes dos autos, a
unidade técnica bem ressaltou que, mesmo diante do pagamento
irregular de hora extra, o servidor em desvio de função possui o
direito de receber o mesmo salário/remuneração da função efetivamente exercida, assim, procedeu com a compensação dos valores
pagos.
Nesse contexto, apurou os seguintes valores a ressarcir quando a
servidora exercia a função de professora:
Ano de 2006 – Não há valor a ser ressarcido;
Março de 2007 – 176,14 VRTE
Abril a junho de 2007 - 380,96 VRTE
Em relação ao anos de 2008 até março de 2010, a servidora exerceu a função de bibliotecária, onde a unidade técnica, analisando as
leis que estabelecem o Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público Municipal; o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores
Públicos dos Quadros de Cargos da Administração da Prefeitura e,
ainda, diante da informação por telefone junto ao Município de que
não há lei prevendo a existência do cargo, como também não se
identificou a existência de qualquer função gratificada para o exercício das atribuições na biblioteca, sugeriu o ressarcimento do valor
equivalente a 2.513, VRTE, ante a ausência de previsão legal para
o pagamento e a ausência de comprovação de serviço extraordinário, sendo indevidos tais pagamentos.
Compulsando os autos, vejo que a própria servidora Elzira Boldot
Kapiche alegou, em ação trabalhista movida junto ao Município de
Vila Valério, que não prestou quaisquer serviços extraordinários.
Nesse contexto, acompanho o entendimento técnico de que, diante
da ausência de previsão legal e diante da ausência do labor de serviços extraordinários, presente está o dever de ressarcimento
no valor equivalente a 2.513,70 VRTE.
Feitas as considerações acima, mantenho a presente irregularidade
e o ressarcimento no valor de:
Naygney Assú – 3.207, 31 VRTE em solidariedade com Elzira Boldot
Kapiche;
Sérgio Antônio Ronconi – 308,82 VRTE, em solidariedade com Elzira
Boldot Kapiche;
Alberto Carlos Dubberstein – 289,42 VRTE, em solidariedade com
Elzira Boldot Kapiche;
David Mozdzen Pires Ramos – 116,26 VRTE, em solidariedade com
Elzira Boldot Kapiche;
Quanto à responsabilização dos Secretários de Administração Municipal e do Chefe do Executivo, já manifestei quando da apreciação
das preliminares.
Pagamento Indevido de Horas Extras a Outros Servidores:
Naygney Assú – Secretário de Administração de 3/1/2005
a 1.º/3/2007 e de 7/4/2008 a 11/10/2011 Sérgio Antônio Ronconi – Secretário de Administração de 1.º/3/2007
a 30/10/2007 Alberto Carlos Dubberstein – Secretário de
Administração de 30/10/2007 a 4/4/2008 David Mozdzen
Pires Ramos – Secretário de Administração de 11/10/2011
em diante Edecir Felipe – Prefeito Municipal.
Constatou a unidade técnica que, em análise nas folhas de pagamento dos servidores que mais receberam horas extras no período
de junho a agosto de 2006 a 2011, observou que todas as pessoas
constantes da amostra receberam pagamento de horas extras de
forma irregular.
Além da irregularidade formal, não houve a comprovação da realização de horas extras por meio de controle de ponto ou de outro
mecanismo que atestasse a frequência dos servidores.
Assim, visualizando que os pagamentos durante o período de 2006
a 2011 a título de horas extras equivalem a R$ 1.949.434,85, sugere ao final que seja determinado ao atual Prefeito de Vila Valério
que instaure Tomada de Contas Especial para apurar irregularidades no pagamento de horas extras no órgão, incluídas todas as
Secretaria, no período de 2006 a 2011, na forma da Instrução Normativa deste Tribunal.
Em situações semelhantes, este Tribunal de Contas tem adotado
a linha de entendimento de que o transcurso de largo período de
tempo torna materialmente impossível o exercício da ampla defesa
pelo responsável e, consequentemente, a formulação de juízo de
mérito sobre irregularidades que lhe foram imputadas.
Segundo Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, não obstante o ônus da
prova pela regularidade caber ao particular, e que o dever de ressarcir o erário seja imprescritível, é possível admitir que o longo decurso de tempo entre a prática do ato e a citação torna impossível
o exercício da defesa.
Nessa linha de intelecção, vejo que, neste caso concreto, os fatos
tiveram início no ano de 2006, isto é, há mais de dez anos, onde
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configura a hipótese de prejuízo à defesa, motivo pelo qual deixo
de acolher a sugestão técnica.
Ausência de Abertura de Procedimento Administrativo: Edecir Felipe – Prefeito Municipal.
A Unidade Técnica observou que o responsável Edecir Felipe, ao
tomar conhecimento da irregularidade pelo Procurador Municipal,
quanto ao pagamento irregular de horas extras à servidora Elzira Boldot Kapiche, deixou de promover abertura de Procedimento
administrativo, ferindo a Lei nº 309/06; a Lei Orgânica Municipal e
princípios da Administração.
Aduz o responsável que as tarefas de cunho simples são delegadas
a outros e, ainda, que não se recorda de ter sido informado sobre o
protocolo do Procurador Municipal relatando os fatos.
Consta no documento de fls. 596/597 a representação formulada
ao Procurador Municipal endereçado ao responsável – então chefe
do executivo – dando-lhe notícias do pagamento indevido de horas
extras da servidora Elzira Kapiche, sendo que consta à fl. 170 informações do Secretário Municipal de Administração que não foi aberto procedimento administrativo para averiguar os fatos narrados na
representação da Procuradoria Municipal.
Embora sendo de responsabilidade do chefe do executivo, ao ter
ciência de suposta irregularidade, promover a apuração dos fatos,
verifico que, no caso concreto, a ausência de adoção de medida
retrata uma falha na administração sem intenção de burlar a legislação ou trazer maiores consequências ao Município de Vila Valério,
sendo dessarazoável imputar penalidade ao Sr. Edecir, neste caso
concreto, motivo pelo qual não se enquadra em ferimento a grave
infração á norma legal, evidenciando, ao meu sentir, falta de natureza formal.
Assim, não mantenho a irregularidade.
CONCLUSÃO:
Diante dos fatos, acompanhando parcialmente o entendimento técnico e ministerial, VOTO:
Pelo reconhecimento da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva em
relação à aplicação de penalidade aos responsáveis Elzira B. Kapiche, Naygney Assú, Sérgio Antônio Ronconi, Alberto Carlos Dubberstein e David Modzen Pires Ramos, para os fatos ocorridos antes de maio/2009, nos termos do art. 71, § 2º, II, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o art. 373, § 2º, II, do Regimento Interno
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;
Acolher as preliminares de ilegitimidade passiva dos senhores Luciano Tetzner, Aroldo Kapiche, Arinete Capucho de Souza e Gerlane
Tetzner Capucho, Diretores de escola;
Julgar irregulares as contas de Elzira Boldot Kapiche, auxiliar de
serviços gerais, nos exercícios de 2006 a 2011, condenando-a ao
ressarcimento no valor equivalente a 3.921,67 VRTE;
Julgar irregulares as contas de Naygney Assú, Secretário de Administração de 31/01/05 a 01/03/07 e 07/04/08 a 11/10/11, condenando-o ao ressarcimento no valor equivalente a 3.210,64 VRTE,
em solidariedade com Elzira Boldot Kapiche;
Julgar irregulares as contas de Sérgio Antônio Ronconi, Secretário
de Administração de 01/03/07 a 30/10/07, condenando-o ao ressarcimento no valor equivalente a 308,82 VRTE, em solidariedade
com Elzira Boldot Kapiche;
Julgar irregulares as contas de Alberto Carlos Dubberstein, Secretário de Administração de 30/10/07 a 04/04/08, condenando-o ao
ressarcimento no valor equivalente a 289,42 VRTE, em solidariedade com Elzira Boldot Kapiche;
Julgar irregulares as contas de David Mozdzen Pires Ramos, Secretário de Administração de 11/10/11 em diante, condenando-o
ao ressarcimento no valor equivalente a 116,26 VRTE, em solidariedade com Elzira Boldot Kapiche;
Com base na LC 32/93, lei vigente na época dos fatos, aplicar a
multa de 500 VRTE, individualmente, aos senhores Elzira B. Kapiche, Naygney Assú e David Mozdzen Pires Ramos
Afastar a responsabilização do Senhor Edecir Felipe em razão de
que a conduta a ele imputada foi no sentido de deixar de supervisionar os órgãos de chefia, o que, no caso concreto, penso não ter
ficado caracterizado que o mesmo tinha ciência da irregularidade
ora apontada, à exceção do item referente à ausência de abertura
de processo Administrativo;
Acolher a justificativa do Sr. Edecir Felipe referente ao item Ausência de Abertura de Processo Administrativo;
Julgar regulares com ressalvas as contas de Edecir Felipe, com
base no art. 84, II da LC 621/12;
Deixar de Instaurar a Tomada de Contas em razão de que os fatos
tiveram início no ano de 2006, isto é, há mais de dez anos, onde
configura a hipótese de prejuízo à defesa.
Cientifique-se os interessados e o MPC, e, após trânsito em julgado,
arquive-se.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6878/2012,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Reconhecer prescrição da pretensão punitiva em relação à
aplicação de penalidade aos responsáveis Elzira B. Kapiche, Naygney Assú, Sérgio Antônio Ronconi, Alberto Carlos Dubberstein e
David Modzen Pires Ramos, para os fatos ocorridos antes de
maio/2009, nos termos do art. 71, § 2º, II, da Lei Complementar
621/2012 c/c o art. 373, § 2º, II, do Regimento Interno;
2. Acolher preliminar de ilegitimidade passiva dos senhores Luciano Tetzner, Aroldo Kapiche, Arinete Capucho de Souza e Gerlane
Tetzner Capucho;
3. Julgar irregular as contas de Elzira Boldot Kapiche, auxiliar de
serviços gerais, nos exercícios de 2006 a 2011, condenando-a ao
ressarcimento no valor equivalente a 3.921,67 VRTE;
4. Julgar irregular as contas de Naygney Assú, Secretário de
Administração de 31/01/05 a 01/03/07 e 07/04/08 a 11/10/11,
condenando-o ao ressarcimento no valor equivalente a 3.210,64
VRTE, em solidariedade com Elzira Boldot Kapiche;
5. Julgar irregular as contas de Sérgio Antônio Ronconi, Secretário de Administração de 01/03/07 a 30/10/07, condenando-o ao
ressarcimento no valor equivalente a 308,82 VRTE, em solidariedade com Elzira Boldot Kapiche;
6. Julgar irregular as contas de Alberto Carlos Dubberstein, Secretário de Administração de 30/10/07 a 04/04/08, condenando-o
ao ressarcimento no valor equivalente a 289,42 VRTE, em solidariedade com Elzira Boldot Kapiche;
7. Julgar irregular as contas de David Mozdzen Pires Ramos, Secretário de Administração de 11/10/11 em diante, condenando-o
ao ressarcimento no valor equivalente a 116,26 VRTE, em solidariedade com Elzira Boldot Kapiche;
8. Aplicar multa individual no valor de 500 VRTE aos senhores
Elzira B. Kapiche, Naygney Assú e David Mozdzen Pires Ramos, com
base na Lei Complementar 32/93, lei vigente na época dos fatos;
9. Afastar a responsabilização do senhor Edecir Felipe em razão
de que a conduta a ele imputada foi no sentido de deixar de supervisionar os órgãos de chefia, o que, no caso concreto, não ficou
caracterizado que o mesmo tenha tido ciência da irregularidade ora
apontada, à exceção do item referente à ausência de abertura de
processo Administrativo;
10. Acolher a justificativa do Sr. Edecir Felipe referente ao item
Ausência de Abertura de Processo Administrativo;
11. Julgar regular com ressalvas as contas de Edecir Felipe,
com base no art. 84, II da Lei Complementar 621/12;
12. Deixar de Instaurar a Tomada de Contas em razão de que
os fatos tiveram início no ano de 2006, isto é, há mais de dez anos,
onde configura a hipótese de prejuízo à defesa;
13. Dar ciência aos interessados e o Ministério Público Especial
de Contas;
14. Arquivar os autos após trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigados a comprovarem perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos
do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição se encontram previstos
no art. 402 do mesmo diploma normativo.
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 senhor procurador especial de contas Luis Henrique Anastácio Da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
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ACÓRDÃO TC-212/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-5421/2010 (APENSAS: 2308/2010)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA
RESPONSÁVEL - EZANILTON DELSON DE OLIVEIRA
ADVOGADOS - VITOR RIZZO MENECHINI (OAB/ES 10.918) E PATRÍCIA BARROS BELÔNIA RIBEIRO (OAB/ES 16.569)
EMENTA: AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2009 – EXTINGUIR
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
1 – RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Relatório de Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Muniz Freire, relativa ao exercício
de 2009, de responsabilidade do Sr. Ezanilton Delson de Oliveira,
ex-Prefeito Municipal.
A Auditoria realizada no Município teve como escopo a verificação
acerca da regularidade dos procedimentos envolvendo repasse das
transferências de recursos públicos às entidades privadas, as licitações, as dispensas e inexigibilidades de licitação, a Remuneração de
Agentes Políticos, o controle interno, bem como apurar as denuncias acolhidas pelo Plenário desta Corte de Contas.
A equipe signatária do Relatório de Auditoria Ordinária RAO nº
240/2010, de fls. 05-32, com documentação acostada as fls.
33/916, constatou indícios de irregularidades, motivo pelo qual
foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITT nº 1040/2011 (fls.
917/934) sugerindo a citação do agente responsável.
Com base nas informações supracitadas, manifestou-se esta Corte
de Contas pela citação do agente responsável, conforme Decisão
Preliminar TC – 750/2011, de fl. 942 dos autos.
Regularmente citado, o Sr. Ezanilton Delson de Oliveira, requereu
a expedição de novo Termo de Citação, uma vez que os documentos que acompanhavam o Termo de Citação estavam incompletos,
impossibilitando-o de exercer seu direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa.
Diante dos argumentos do Sr. Ezanilton Delson de Oliveira colacionados as fls. 950/951, foi determinado pelo Conselheiro Relator
novo Termo de Citação.
Regularmente citado, o Sr. Ezanilton Delson de Oliveira apresentou esclarecimentos no prazo assinalado por este Tribunal às fls.
957/1015, acompanhada de documentos as fls. 1016/1266.
Seguiram os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC que confeccionou a Instrução Técnica Conclusiva ITC
n° 370/2013, fls. 1283/1346, senão vejamos:
3 Conclusão/ Responsabilidade
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RAO 240/2010 na
Prefeitura Municipal de Muniz Freire, relativo ao exercício de 2009,
verificou-se a presença dos indícios de irregularidades que, em cotejo com as teses de defesa e o conteúdo probatório dos autos,
nos levam ao opinamento de que devem ser mantidas as irregularidades analisadas nos seguintes itens desta Instrução Técnica
Conclusiva:
3.1.1 – Contratação de serviços de assessorias (item 1.1
desta ITC)
3.1.1.1 – Terceirização de serviços que abrangem atividades
de atribuição de servidores públicos desprovida de interesse
público (item 1.1.1 desta ITC)
Infringência: art. 37 da Constituição Federal e arts. 32, 45 2º
e 46 da Constituição do Estado do Espírito Santo
3.1.1.2 – Liquidação da despesa sem a juntada aos autos do Processo 192/2009 dos documentos comprobatórios do respectivo crédito (item 1.1.2 desta ITC)
Infringência: arts. 62 e 63, § 2º, inciso III da Lei 4.320/64 e art. 37
da Constituição Federal
3.1.2 – Ausência de licitação para contratação de transporte escolar
(item 1.3 desta ITC)
Infringência: arts. 2º e 3º da Lei nº 8.666/93
3.1.3 – Ausência de comprovação de exclusividade (item 1.4 desta
ITC)
Infringência: art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93
3.1.4 – Fracionamento de despesas na locação de palcos, sonorização e iluminação (item 2.1 desta ITC)
Infringência: art. 2º da Lei 8.666/93
3.1.5 – Despesas com alimentação sem finalidade pública (item 2.2
desta ITC)
Infringência: princípio da supremacia do interesse público
Valor a ressarcir: R$ 1.484,70 (770,47 VRTE),
3.2 Isto posto, e diante do preceituado no art. 79, inciso III, da Res.
TC 182/02, bem como, no art. 1º, inciso IV, da Lei Complemen-
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tar nº 621/2012, conclui-se opinando pela Irregularidade quanto
os atos de gestão do Sr. Ezanilton Delson de Oliveira – Prefeito
Municipal de Muniz Freire no exercício de 2009, tendo em vista a
prática de ato ilegal (art. 84, inciso III, alíneas “c”, “d”, da novel LC
621/2012) presentificada nos itens 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2, 3.1.3 e
3.1.4 desta Instrução Técnica Conclusiva, bem como, o cometimento de injustificado dano ao erário (art. 84, inciso III, alínea “e”, da
novel LC 621/2012) presentificado nos itens 3.1.5 desta Instrução
Técnica Conclusiva.
3.3 Dessa forma, sugere-se ao Plenário desta E. Corte de Contas
que julgue pelo ressarcimento do responsável Sr. Ezanilton Delson
de Oliveira, aos cofres municipais, do valor de R$1.484,70 (770,47
VRTE) em razão das despesas com alimentação sem finalidade pública descritas nos item 3.1.5 desta instrução.
3.4 Sugere-se ao Plenário desta E. Corte de Contas, a aplicação de
multa ao responsável na forma dos artigos 62 e 96, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 32/93.
3.5 Sugere-se, ainda, que seja determinado ao atual administrador
da Prefeitura Municipal de Muniz Freire que implemente o seu sistema de controle interno, por ser esta uma exigência constitucional,
nos termos propostos pela Resolução TC 227/2011, de 25 de agosto de 2011, publicado no D.O.E. de 05/09/2011, que estabeleceu
Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública (item 1.5 desta ITC).
3.6 Finalmente, sugere-se dar ciência, quando do julgamento dos
autos, ao denunciante (Promotoria de Justiça de Muniz Freire), bem
como ao Procurador Geral de Justiça, o qual solicitou informações
sobre o andamento do processo a serem encaminhadas à Procuradoria Geral de Justiça (Ofício OF/PGJ/Nº 1031/2012 – fl. 1277).
Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público
de Contas, em 30/04/2013, que se manifestou às fls. 1350/1365,
em 18/08/2014, no qual o representante do parquet acolheu as
análises da equipe técnica deste tribunal.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos conclusos, sendo colocado em julgamento na 41ª Sessão Ordinária realizada em 18/11/2015.
Na referida sessão do Dr. Weberson Rodrigo Pope, patrono do senhor Ezanilton Delson de Oliveira, fez a sustentação oral, sendo
juntada as notas taquigráficas de fls. 1381/1390, nos autos em
tela. Não consta nos autos instrumento procuratório.
Na sequência foram os autos encaminhados a este Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC) para apreciação dos
argumentos tecidos na sustentação oral, sendo elaborado a Manifestação Técnica 01017/2016, opinando pela extinção do processo
sem resolução do mérito.
Seguiram os autos ao Parquet de Contas, elaborando Parecer nº
00171/2016, ratificando in totum a manifestação do Ministério Público de Contas 04032/2014 de fls. 1350/1365, manifestando pela
IRREGULARIDADE das contas do Sr. Ezanilton Delson de Oliveira.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos conclusos.
É o relatório.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
A Instrução Técnica Inicial ITI 1040/2011 (fls. 917/934) apontou
indícios de irregularidade, sendo que na sustentação oral foram
juntados documentos novos que foram anexados logo após a apresentação das justificativas.
A respeito do caso em comento e corroborando com as fundamentações apresentadas pela área técnica desta corte de contas, conforme demonstrado no trecho abaixo espelhado da manifestação
técnica 01017/2016, senão vejamos:
3 ANÁLISE DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NA INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL ITI 1040/2011 – REFERENTES AO RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA RA-O
240/2010 - EM COTEJO COM AS RAZÕES APRESENTADAS EM
SUSTENTAÇÃO ORAL:
3.1 Contratação de serviços de assessorias - Terceirização
de serviços que abrangem atividades de atribuição de servidores públicos desprovida de interesse público
Auditoria/ Fatos:
Abaixo rememoramos o apontamento constante nos itens 1.1 e
1.1.1 da Instrução Técnica Inicial ITI 1040/2011 (fls. 917-934, vol.
IV):
1.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS
1.1.1 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ABRANGEM ATIVIDADES
DE ATRIBUIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – DESPROVIDA DE INTERESSE PÚBLICO
Infringência ao disposto no Artigo 37, da Constituição Federal e
Artigos 32, 45 §2º e 46 da Constituição do Estado do Espírito Santo/1989.
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A abertura dos Processos 192/2009, 76/2009, 416/2009, 887/2009
e 1108/2009, correspondentes respectivamente aos Convites 02,
03, 09, 11 e 13/2009, tiveram origem nas solicitações das contratações de empresas especializadas para prestação de serviços de
assessoria e consultoria, sendo:
Processo 192/2009 – Convite 02/2009
Contratado: Assessora – Assessoria e Consultoria Ltda.
Prestação de assessoria e/ou Consultoria ao Gabinete do Prefeito;
Orientação técnica quanto a formalidade e legalidade dos processos
de pagamentos;
Orientação à comissão permanente de licitação quanto a elaboração de editais,
Análise dos processos licitatórios;
Produção das justificativas e respostas às notificações dos órgãos
de controle esterno, bem como elaboração de defesa e recurso junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sobre procedimentos relacionados com a aplicação de recursos públicos;
Assessoria no tocante a celebração de acordos, convênios, contratos e outros instrumentos co-relacionados, bem como orientar nos
casos de atos que necessitam maior exposição de motivos e verificação (por amostragem) dos pagamentos realizados mediante
compra direta procurando identificar possíveis inconsistências, para
o exercício de 2009.
Segundo registros da equipe de auditoria tais atividades deveriam
ser exercidas por Administrador e Advogados do quadro de Servidores Efetivos do Município.
A equipe ressalta que no que concerne aos procedimentos licitatórios foi evidenciado através das fichas financeiras dos membros
que compõem a Comissão de Licitação que os mesmos recebem
gratificação por atuarem na Comissão, conforme estabelecido na
Lei 1900/2007.
Processo 76/2009 – Convite 03/2009
Contratado: Futura Agrícola Ltda.
Prestação de assessoria e/ou Consultoria a Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, com serviço de Assistência Técnica,
palestras, capacitações e da produtividade cafeeira, e como deveres secundários o apoio a horticultura, fruticultura com o objetivo
de aumentar a produtividade e a arrecadação do município.
Conforme consta dos autos tais atividades deveriam ser exercidas
pelo Engenheiro Agrônomo e pelos Técnicos Agrícolas do Município.
Processo 416/2009 – Convite 09/2009
Contratado: Wsimon Assessoria, Consultoria E Informática
Ltda. Me
Prestação de assessoria contábil e administrativa, sendo:
a) Controle de aplicação dos limites mínimos de gastos com educação e saúde;
b) Assessoria para geração e validação das informações do SISAUD;
c) Elaboração e envio do SIOPS;
d) Elaboração e envio do SIOPE;
e) Elaboração e preenchimento do STN (CEF);
f) Assessoria para fechamento mensais da contabilidade;
g) Assessoria para consolidação mensal dos dados da Câmara Municipal e Fundos;
h) Assessoria para elaboração da LRF, para publicação na Web;
i) Assessoria à Tesouraria nos fechamentos do mês, juntamente
com a conciliação bancária;
j) Acompanhamento e controle de gastos com pessoal limite estabelecidos em Lei;
l) Treinamento e capacitação de servidores para a execução dos
trabalhos;
m) Elaboração da LDO;
n) Elaboração da LOA;
o) Alterações no PPA.
A equipe de auditoria ressalta que tais atividades são próprias de
Contadores e Técnicos Contábeis do Município. Ressaltam que conforme declaração da Encarregada dos recursos humanos, Sra. Sandra Helena Cassa, o município ainda possui em aberto uma vaga de
Técnico Contábil e uma vaga de Contador.
Processo 887/2009 – Convite 11/2009
Contratado: Agro Campo Consultoria Agrícola Ltda.
Prestação de assessoria e/ou Consultoria e Assistência Técnica para
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com serviço
na área de pecuária no município.
Nesse ponto, a equipe registra que tais atividades deveriam ser
exercidas pelo Médico Veterinário do Município.
Processo 1108/2009 – Convite 13/2009
Contratado: Assistência Assessoria e Consultoria Nazca Ltda.
Elaboração de projetos;
Acompanhamento da execução de obras públicas;
Avaliação de imóveis para fins de transferência;

www.tce.es.gov.br

Página 81

Segunda-feira, 8 de maio de 2017
Emissão de laudos técnicos para a Defesa Civil Municipal;
Elaboração de planilhas, cronogramas e memorial descritivos para
obras públicas.
As atividades em destaque, segundo a equipe de auditoria, deveriam ser exercidas pelos Engenheiros Civis do Município.
Relata a equipe que, os serviços enumerados acima, comumente
atribuídos a servidores efetivos das carreiras Contábil, Jurídica, Administrativa, de Engenharia Civil e Agrônoma e de Medicina Veterinária não poderiam ser conferidos a empresas contratadas, uma
vez que, a contratação das assessorias em comento configura-se,
na verdade, uma ocultação do instituto da terceirização das atividades finalísticas da administração pública através de procedimentos
licitatórios, pois, constatou-se que, no respectivo contrato, os serviços desenvolvidos são rotineiros e inerentes a cargos permanentes
da administração pública, conforme consta na Lei 1.810/2006.
Na estrutura da prefeitura, contemplada na Lei 1.810/2006, estão
previstos cargos para as seguintes carreiras:
Tabela 1
Pelos serviços contratados foram pagos os seguintes valores mensais:
Tabela 2
Os valores pagos às empresas contratadas são expressivos se comparados às remunerações correspondentes as carreiras demonstradas no quadro acima. Fica evidente, segundo a equipe, que com o
valor pago mensalmente às empresas, para cada serviço contratado, seria possível pagar o salário de pelo menos 03 servidores
efetivos em cada área.
É importante salientar que das empresas que apresentaram a relação das pessoas que ficariam designadas para a execução dos
serviços, nenhuma disponibilizou mais do que um ou dois funcionários qualificados para esta execução, e quando muito, um destes funcionários se tratava do próprio sócio proprietário da referida
prestadora de serviços.
Contudo, segundo a equipe, o que se observa é um quadro que culmina com a desmotivação dos servidores públicos efetivos detentores destes cargos, pois os objetos da contratação destas assessorias conflitam com as atribuições destes. Verifica-se assim, o surgimento de um círculo vicioso, onde o servidor se coloca à margem
dos serviços que seriam de sua responsabilidade, por saber que os
mesmos serão efetuados pelas empresas contratadas, conseqüentemente a administração municipal deixa de valorizar o trabalho
destes servidores, pagando aos mesmos baixos salários, não investindo na capacitação e no aperfeiçoamento técnico dos mesmos,
ocasionando um estado letárgico de todo a estrutura administrativa
municipal, e que por conseqüência faz com que o município se torne
dependente destas empresas prestadoras de serviço.
Vale salientar ainda que, os recursos empregados nestas contratações se mostram excessivamente dispendiosos para o poder público, gerando um gasto desnecessário e caro para os cofres públicos, pois os mesmos nos valores que se apresentam permitiriam ao
município triplicar o quadro de servidores atuantes nas respectivas
áreas aqui já mencionadas. Há que considerar ainda que um servidor municipal, por força das leis que regem sua relação de trabalho,
é obrigado a cumprir uma determinada carga horária semanal, fato
este inexistente na relação com os prestadores de serviço. Destacase inclusive que nas contratações aqui relatadas, não ficaram explicitas a periodicidade com que estes Profissionais disponibilizarão
seu trabalho em favor da municipalidade.
No entanto, é fato que, não se sustenta a contratação de terceiros
para exercerem as mesmas funções dos servidores públicos, se justificando tais contratações somente para um breve lapso temporal,
até que a administração municipal providencie a adequação de sua
estrutura a fim de suprir as suas reais necessidades, sendo sucedido, posteriormente, do respectivo concurso público. É importante
salientar que na presente análise o município se mostra compatível
com os serviços demandados.
Destaca-se ainda que estes cargos são indispensáveis a qualquer
administração pública.
Deste modo observa-se o Parecer/Consulta TC-35/2005:
(...) A grande dificuldade relacionada à terceirização de serviços
públicos está em sua utilização abusiva, que visa em algumas situações, burlar a regra da obrigatoriedade do concurso público, prevista no Artigo 37, inciso II da Constituição da República, que dita, “in
litteris”: “Artigo 37. II. A investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração”. Importante, contudo, que se tenha cautela ao admitir
que uma atividade seja terceirizada, devendo ser observada a sua
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qualidade especial de atividade meio e não de atividade fim. Isto
porque, sendo atividade-fim da Administração Pública, a regra é a
contratação mediante concurso público, conforme dispõe o Artigo
37, II da Constituição Federal ou, excepcionalmente, a contratação
temporária, de acordo com o que dita o Artigo 37, IX também da
Constituição Federal. Tratando-se no entanto, de atividade-meio da
Administração nada obsta a contratação via licitação. Neste sentido decidiu o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em
resposta à consulta nº 442370, em sessão realizada em 22/04/96,
conforme texto publicado na Revista Diálogo Jurídico, ano I, nº 04
de julho de 2001 de autoria do Professor Luciano Ferraz, assessor
jurídico daquele Tribunal, “in litteris”: “...concluo não ser possível
ao Município a terceirização de todos os seus serviços, mas apenas
e daqueles de natureza auxiliar, ligados a atividade meio. Não pode
o Município terceirizar serviços que abrangem atividade fim, traduzindo atribuições típicas de cargos permanentes, que só podem ser
preenchidos por concurso público”. Estabelecida as atividades passíveis de terceirização cabe verificar a sua aplicação ao Artigo 18, §
1º da Lei de Responsabilidade Fiscal (...). (grifo nosso)
Assim, a Administração, em razão do interesse público e do valor
que representam na estrutura organizacional os referidos cargos,
não pode admitir o cometimento, a terceiros, dessas tarefas primordiais, referentes a serviços essenciais.
Tendo por base os fatos apurados e aqui relatados, entende-se
que as contratações em comento configuram-se em infringência
aos princípios da Eficiência, da Finalidade e Interesse Público, observados nos Artigos 32, 45, §2º e 46 da Constituição Estadual
do Espírito Santo. Assim, compreende-se passível a devolução das
quantias empregadas nas referidas contratações, como relacionadas no quadro abaixo:
VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2009 A SEREM RESSARCIDOS
EMPRESAS

VALORES
PAGOS (R$)
70.053,24

ASSESSORA – ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA.
FUTURA AGRÍCOLA LTDA.
59.125,00
WSIMON ASSESSORIA,
34.740,00
CONSULTORIA E INFORMÁTICA
LTDA. ME
AGRO CAMPO CONSULTORIA E
40.795,00
ASSESSORIA AGRÍCOLA LTDA.
ASSISTÊNCIA ASSESSORIA E
50.160,00
CONSULTORIA NAZCA LTDA.
TOTAL PASSÍVEL DE DEVOLUÇÃO (EM VRTE`S)

VRTE`S *
36.353,52
30.682,40
18.028,02
21.170,21
26.030,10
132.264,26

*(VRTE/2009 = 1,9270)
Cumpre ao gestor responsável apresentar suas justificativas sob
pena de restituir aos cofres públicos municipais a importância de
132.264,26 (cento e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro
vírgula vinte e seis) VRTEs.
Justificativas apresentadas na oportunidade da sustentação
oral:
O senhor Ezanilton Delson de Oliveira (Prefeito Municipal de Muniz
Freire no exercício de 2009), na oportunidade da defesa oral (notas taquigráficas de fls. 1381-1390, vol. VII) e acerca do presente
indicativo de irregularidade, através de advogado, apresentou os
seguintes argumentos que subseguem reproduzidos:
Quero começar a minha fala combatendo algo que, rotineiramente,
é tratado por esta Corte de Contas, o primeiro indicativo de irregularidade apontada pelo relatório de auditoria é a contratação de
serviços de assessoria, especificamente, a terceirização de serviços
que abrangem atividades, supostamente, de atribuição de servidores municipais e que, supostamente, também estaria desprovida de
interesse público. E uma matéria amplamente debatida nesta Corte
de Contas. Quero fazer uma breve leitura. A terceirização de serviços é, a nosso ver, perfeitamente possível, desde que se obedeça,
nesse particular, as diretrizes tratadas na Lei, isto é, a sua execução
na modalidade de licitação ou, na sua ausência, por dispensa ou
inexigibilidade devidamente motivada. Toda pessoa natural ou jurídica, para atingir o seu objetivo e consecutivo lógico, desempenha,
concomitantemente, atividade-fim e atividade-meio, sendo que a
primeira se dirige diretamente à sua razão de ser e a segunda desenvolve trabalho de apoio sem o qual a atividade-fim não poderia
existir e alcançar seus objetivos, pela impossibilidade de sobreviver
isoladamente. Vejamos o entendimento do doutrinador Sérgio Pinto
Martins no tocante às atribuições e obrigações cada vez maiores
impostas aos órgãos públicos e a forma como a Administração necessita se dispor para atender as exigências em relação ao inchaço
da máquina pública. A relação contratual entre Administração e terceirizado, além de permitir o controle sobre o inchaço da máquina
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pública, que trabalha com menos pessoas e menos órgãos, leva à
execução da tarefa por um prestador especializado a cada objeto, a
cada tarefa, bem como transfere o centro de gerenciamento da
execução direta a uma pessoa externa, o terceirizado, que fica responsável pela regular cumprimento da avença, e isso permite que
a Administração Pública fique centrada em atividades de planejamento, fiscalização e controle. Por sua vez, à luz da legislação constitucional e infraconstitucional invocada, a terceirização é lícita, enquanto abrange a atividade meio, ou seja, serviços complementares àqueles executados pela Administração pública. Neste aspecto,
as contratações em questão tratam de serviços acessórios, executados por terceiros com capacidade, conhecimento, vivência, experiência, atualização, qualificação e formação para apoiar, assessorar, acompanhar, auxiliar, servir, atender, tirar dúvidas, orientar,
informar, discutir as possibilidades e os possíveis resultados da
ação pública. As peculiaridades e limitações próprias dos municípios
capixabas, principalmente os do interior do Estado, os dificultam a
estruturarem os setores da gestão financeira, orçamentária, patrimonial e de planejamento com salários Justos e compatíveis com os
valores pagos, por exemplo, na iniciativa privada. É visível e aparente que os salários pagos pelos municípios para as funções de
contador, administrador, economista, advogado, dentre outros, são
muito aquém dos valores que efetivamente deveriam ser pagos a
estes profissionais. Os baixos salários que são pagos aos profissionais de nível superior das diversas áreas dos municípios capixabas,
não são baixos pura e simplesmente por vontade do gestor municipal, mas sim por limitações estabelecidas na própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Remunera-los de forma compatível com os valores pagos na iniciativa privada implicaria em ferir princípios constitucionais e de administração pública, dentre eles o da isonomia, ao
estabelecer, por exemplo, salários diferenciados para cargos de
atribuição e formação técnica equivalente e equiparável, além de
colocar em risco o cumprimento dos limites de Gestão Fiscal estabelecidos pela LRF, que vem assombrando os municípios do Estado
e do próprio País, dado o agravamento da crise financeira que vem
abalando as finanças dos entes públicos. Encontrar mecanismos legais que possibilitem ao município promover uma verdadeira reforma administrativa capaz de minimizar esta discrepância salarial nos
diferentes entes púbicos para o mesmo cargo é o desafio. O tema
que reside e vem assombrando os municípios é: como criar novos
cargos, realizar concurso público, conceder o piso nacional dos profissionais do magistério, conceder reajuste salarial e promover a
adequação da tabela de padrão salarial em um município que se
encontra na mira da Lei de Responsabilidade Fiscal, no tocante ao
Gasto com Pessoal? Isso, certamente, é um tema que muito nos
desafia, né? Não bastasse o desafio de remunerar bem esses profissionais, no caso específico da nossa cidade de Muniz Freire, o
nosso gestor, à época, Ezanilton Delson de Oliveira, deparou-se
com outro grande problema: como permitir que profissionais que
detenham conhecimento técnico e capacidade suficiente para auxiliar o gestor na gestão da máquina pública e no cumprimento das
combinações legais pertinentes a essa gestão se desloquem ou que
sejam formados num município como o nosso, o de Muniz Freire,
que conta com um pouco mais de dezoito mil habitantes, uma logística péssima, distante, aproximadamente, a duzentos quilómetros da cidade de Vitória, um pouco menos de cem quilómetros da
cidade de Cachoeiro de ltapemirim, nenhum pólo educacional, nenhuma faculdade, nenhum curso técnico disponível, tendo ele realizado um concurso público. Um pouco antes - essa auditoria trata
do exercício de 2009 --, o prefeito Delson realizou um concurso
público no Município, em 2006, tendo admitido boa parte dos concursados no ano seguinte, em 2007, como exigir que os profissionais admitidos, na maioria recém- formados, sem qualquer experiência com a Administração Pública detivessem o conhecimento necessário a subsidiar a gestão do chefe do executivo e garantir que
o município cumpra todos os ditames legais outorgados aos nossos
gestores públicos. Esse era um desafio. Não tinha como remunerar
bem esses profissionais e não tinha como garantir que esses concursados contratados diretamente pelo Município detivessem esse
conhecimento. E a solução que os municípios encontram, rotineiramente, é a contratação de assessorias que não executam de forma
alguma a atividade fim, mas servem aos servidores públicos de
forma que dê a eles subsídio instrumental para que eles executem,
sim, essa atividade fim, de forma eficiente, de forma legal e de
forma consciente do que é possível, do que é permitido e do que é
impossível e do que não é permitido para a Administração Pública.
Então, esse foi um desafio que, naturalmente, deveria ser vencido,
e foi, a partir de contratação de assessoria, serviços que eram e,
certamente, ainda são necessários ao município de Muniz Freire
para que a Administração Pública funcione e continue a exercer o

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

Página 82
múnus para o qual ela existe, a essência de existir da Administração
Pública. Três contratos foram apontados como irregulares: um que
trata de assessoria jurídica um que trata de contábil e financeiras e
um que trata de assessoria técnica especializada em atividades
agrícolas, sobretudo na potencialização da capacidade do município
de produzir mais com menos. Então, esses contratos foram apontados como irregulares. Quanto à alegação de que os serviços contratados possuem similaridade com as atribuições de cargos efetivos,
com todo respeito ao relatado pelos responsáveis da presente representação, vislumbramos que o rol de atribuições previsto na Lei
no plano de cargos e salários para os cargos especificamente apontados não possuem qualquer semelhança ou coincidência com os
serviços prestados pelas assessorias reputadas irregulares. Corroborando que o relatado pelos responsáveis pela elaboração da presente representação não é consenso entre os Tribunais de Contas
do País. Prova disso, apresentamos a Instrução Normativa n’ 002 do
Tribunal de Contas de Alagoas que disciplina a fiscalização sobre
contratos relativos a serviços de contabilidade e assessoria jurídica
e dá outras providências em que aquele Tribunal reconhece a importância e a necessidade de se contratar tais serviços, conforme o
disposto. desde que observada a regra geral de licitações públicas,
conforme o disposto no art. 37, incis0 21 da Constituição Federal.
Considerar irregular ou ilegal a contratação de assessoria e consultoria contábil realizada pelo município de ltaguaçu, seria o mesmo
que dizer que o egrégio Tribunal de Contas do Estado de Alagoas
estaria agindo e criando instrumentos normativos à margem da Lei,
o que definitivamente não é verdade. A Instrução Normativa no
002/201 1 do Tribunal de Contas de Alagoas que ora apresentamos,
não é uma decisão isolada de um caso concreto, mas, sim, uma
decisão plenária proferida por um colendo Tribunal de Contas que
analisou, discutiu e normatizou a questão das assessorias em seu
Estado. E público e notório que a questão das assessorias e consultorias contábeis é assunto polêmico e recorrente neste Tribunal de
Contas, tendo a suposta irregularidade apontada na presente representação sido afastada por esta conceituada Corte de Contas em
situações análogas, conforme ocorrera através do acórdão no
983/2014, o qual decidiu, em face à relevância da matéria, pela
instauração de incidente de prejulgado. Vale ressaltar ainda que a
questão da contratação de assessoria se faz necessária em diversos
entes do Estado, e até mesmo no próprio Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, conforme podemos constatar dos contratos nº 026/2014 e no 011/2015, celebrado por esta Corte, cujo
objeto destinou-se à contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria técnica na elaboração do planejamento estratégico deste Tribunal de Contas. Vejamos o entendimento do Dr.
Luciano Ferraz: “O Tribunal de Contas da União mostra-se alinhado
a esta tendência, já tendo: admitido, inclusive, a contratação de
pessoa para a realização de atividades compatíveis com as atribuições de cargos previstos no plano de cargos e salários do órgão ou
entidade do jurisdicionado, ao dar provimento a recurso interposto
pele Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero(Decisão n’ 885/97, cujo relator foi o Ministro Carlos Átila Álvares de
Silca - Ata nº 53/97 --, em vista do caráter especializado de que se
revestiam as atividades de operador de PABX e telefonista. Entretanto, a flexibilização dispensada no precedente citado é bastante
salutar e vai ao encontro das diretrizes que norteiam a moderna
Administração Pública e dos pilares estatuídos nos parágrafos 1º e
2º do Dec. Nº 2271/97. Não obstante, devo asseverar que o elastecimento na contratação indireta de serviços públicos na Administração Pública deve circunscrever-se à a atividade de caráter inequivocamente auxiliar. Ressalte-se que atividades dessa natureza
exterioriza-se através de atos materiais, meramente executórios, e
não por atos administrativos “strito senso”. Não obstante, um dos
maiores problemas que envolvem a terceirização no serviço público
persiste na natureza das funções terceirizadas, ou seja, evidenciar
a distinção entre o que é verdadeiramente atividade meio e atividade fim. Neste sentido é o entendimento de Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes: “A terceirização no serviço público constitui tema novo
e desafiador, exigindo dos que almejar alcançar essa fronteira uma
visão integrada da legislação e da jurisprudência, além de um esforço coordenado de diversos segmentos da Administração. Os caminhos estão abertos e insinuados desde o Decreto Lei 200/67,
mas agora fortalecidos e aclarados pela evolução jurisprudencial,
constituindo uma etapa Inexorável de uma longa linha evolutiva
que encontrará um perfeito equilíbrio entre o verdadeiro papel do
estado e da iniciativa privada na concretização do interesse público”. Objetivando demonstrar que o posicionamento exarado pelos
responsáveis pela elaboração da presente representação não é consenso no próprio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
recorremos à análise dos acórdãos do TCEES nº 020/2014,
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021/2014, 030/2014, 983/2014 e 257/2015, ratificando que os
motivos que ensejaram a manutenção da presente irregularidade,
já foram julgados procedentes em casos semelhantes pelo Pleno
desta conceituada Corte de Contas, os quais buscamos fundamentações para a apresentação de nossas contra-razões. No que se
refere ao ressarcimento e ausência de interesse público para a celebração desses contratos, conforme já apresentamos, este não
deve prosperar, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados e atestados pelos fiscais do contrato e devidamente reconhecidos como realizados pela própria equipe técnica, pois assim já se
manifestou esta Corte de Contas em decisões anteriores, conforme
apresentado através do Acórdão TC- 229/2015 que ora apresentamos: “Assentimos como a área técnica no que se refere à comprovação da terceirização irregular de serviço típico da administração
municipal, razão pela qual, o Ministério Público de Contas manifesta-se de parcial acordo com a proposição da área técnica constante
na ITC 168/2014, dissentindo, no específico caso dos autos, com as
vênias de estilo, quanto à proposta de condenação a ressarcimento.
Dessa forma, tem-se que a condenação na repetição poderia acarretar o enriquecimento sem causa da Administração, de modo que
deve ser afastado o dever de ressarcimento. Tal jurisprudência foi
pacificada pelo informativo de Jurisprudência nº 09 desta Corte de
Contas, conforme a seguir: “(...) Concluiu, que o fato isolado do
objeto do contrato ser ilegal não gera o dever de recomposição dos
cofres públicos, na medida em que geraria enriquecimento sem
causa da Administração Pública”. Nessa linha, a Primeira Câmara, à
unanimidade, acordou por não exigir o ressarcimento aos cofres
públicos e aplicar multa individual aos responsáveis: Acórdão TC
229/2075, Primeira Câmara, TC 4479/2013, Relator Conselheiro
Sebastião Cardos Ranna de Macedo, publicado em 14/04/2015.
Análise:
Aponta a ITI 1040/2011, em seus itens “1.1” e “1.1.1”, infringência
aos artigos 37, da Constituição Federal e 32, 45 §2º e 46 da Constituição do Estado do Espírito Santo/1989, ante ao fato de ter realizado diversas contratações, consubstanciadas nos processos administrativos 192/2009, 76/2009, 416/2009, 887/2009 e 1108/2009,
que teriam redundado em indevida terceirização de serviços já que
abrangeriam atividades afetas à atribuições típicas de servidores
públicos.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 370/2013 (fls. 1283-1346, vols.
VI e VII) analisou todos os contratos oriundos das Cartas Convite
nsº 02, 03, 09, 11 e 13/2009, pontuando que as atividades terceirizadas pelo Executivo Municipal de Muniz Freire, no exercício de
2009, não se referiam a atividades-meio, mas sim, a atividades-fim
da Administração Pública Municipal, eis que inerentes às categorias
funcionais abrangidas pelo plano de cargos e salários do ente, razão pela qual entendeu-se evidenciada a ilicitude das contratações.
Contudo, inobstante o reconhecimento da irregularidade quanto às
contratações, a ITC 370/2013 pugnou pela não imputação de ressarcimento pelos valores contratuais pagos, uma vez que os trabalhos de auditoria não registraram “[...] qualquer indício de que os
serviços deixaram de ser prestados”.
Antes de passarmos à análise dos argumentos de defesa, trazidos
na sustentação oral do patrono do senhor Ezanilton Delson de Oliveira, convém trazermos algumas considerações acerca do presente apontamento.
Pois bem, o indício diz respeito à indevida terceirização de serviços,
já que os serviços contratados através dos procedimentos licitatórios dos Convites nsº 02, 03, 09, 11 e 13/2009 se refeririam a atividades típicas da Administração Pública, devendo, por essa razão,
ser desempenhados por servidores públicos de carreira.
A documentação de suporte trazida pela equipe de auditagem encontra-se às fls. 80-637 (vols. I ao IV).
A responsabilidade pela prática da irregularidade em enfoque foi
atribuída ao senhor Ezanilton Delson de Oliveira, Prefeito Municipal
à época e ora defendente.
Porém, compulsando a documentação relativa à inconsistência,
percebe-se que outros eventuais responsáveis não foram arrolados
como tais, muito embora as suas condutas tenham contribuído,
em tese, para as contratações reputadas irregulares, explique-se:
os procedimentos licitatórios dos Convites nsº 02, 03, 09, 11 e
13/2009 foram iniciados em razão de requerimentos de Secretários
Municipais conforme se pode constatar às fls. 82 (vol. I); 258-259
(vol. II); 371 (vol. II); 469-470 (vol. III) e 606 (vol. III), além
disso, contaram com pareceres jurídicos (fls. 86-87; 379; 613) e
instrumentos convocatórios assinados pela Presidente da CPL (fls.
88-97 (vol. I); 262-271 (vol. II); 380-389 (vol. II); 486-496 (vol.
III) e 614-623 (vol. III)).
Some-se a isto o fato de que a Instrução Técnica Inicial 1040/2011,
refletindo orientação normativa superior desta E. Corte vigente à
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época de sua elaboração, não individualiza a conduta do agente e
não descreve o nexo de causalidade existente entre alguma ação
ou omissão sua e a reputada irregularidade. Evidencia-se que a
imputação de responsabilidade se deu pelo fato do agente figurar
como ordenador de despesas, já que Chefe do Executivo Municipal.
A instrução processual insipiente ensejaria o refazimento da matriz
de responsabilidade, bem como, a citação de outros agentes para a
composição do polo passivo do presente feito.
Entretanto, salvo melhor juízo, entendemos que a reinstrução processual, a esta altura, não se afigura como a melhor solução, eis
que, no que toca a presente anomalia, a sugestão de imputação de
ressarcimento, contida na ITI 1040/2011, não deve subsistir em
razão de não haver nos autos quaisquer elementos que induzam à
convicção de que os serviços contratados não tenham sido executados, ademais, a realização de determinação ao atual gestor municipal não se mostra adequada face o lapso temporal considerável
já transcorrido.
Em verdade a reinstrução processual relativa a fatos ocorridos em
2009 poderá se mostrar infrutífera ou até mesmo inviável em virtude do decurso do tempo e suas implicações naturais (morte de
agentes, descarte de documentos que seriam necessários à instrução, impossibilidade de verificação de indícios, etc) e jurídicas
(prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, falência de empresas, cerceamento de direito de defesa pela dificuldade dos eventuais defendentes terem acesso a documentos comprobatórios de
suas teses, etc), confrontando-se, assim, com o princípio constitucional da razoável duração do processo e os primados da economia
processual, celeridade e segurança jurídica.
Nessa ordem de ideias insta destacar que este Tribunal, em casos
análogos, tem decidido no sentido de afastar a responsabilidade
dos gestores, em situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações/omissões, recaindo
apenas para os Ordenadores tal responsabilidade, conforme julgados exarados nos seguintes processos: Processos TC nº 1989/2010
(Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13), 4878/2003 (Acórdão
1796/2015), 4768/2009 (Acórdão 543/2016), 3873/2005 (Acordão
910/2016).
Dessa forma, pelo exposto opina-se por considerar prejudicada
a análise de mérito do presente indicativo de irregularidade.
3.2 Falta de efetiva liquidação da despesa
Auditoria/ Fatos:
Abaixo rememoramos o apontamento constante no item 1.1.2 da
Instrução Técnica Inicial ITI 1040/2011 (fls. 917-934, vol. IV):
1.1.2 FALTA DE EFETIVA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Infringência ao disposto no Artigo 62, c/c Artigo 63, Parágrafo 2.º,
Inciso III, da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e ao Artigo 37,
da CF.
Sem prejuízo a análise do item anterior, foi verificada ainda uma
grave inconsistência, no que tange a liquidação da despesa, oriunda
da Contratação da Empresa Assessora - Assessoria e Consultoria
Ltda., vencedora da Carta Convite 02/2009.
Ante os exames relativos ao presente procedimento licitatório até
a fase de pagamento, constatou-se, em virtude da incongruente
descrição do objeto, não haver documentação que comprove com
segurança que a execução dos serviços contratados foram de fato
liquidados.
Nos respectivos processos de pagamento correspondentes as OP`s
1645, 1941, 2462, 2822, 3451, 4002, 4534, 4942, 5459 e 5789,
não foram encontrados relatórios circunstanciados e documentados, protocolados a época da emissão destas OP`s, que pudessem
evidenciar de forma efetiva a prestação dos serviços contratados.
Vale salientar que a equipe com intuito de evitar que relatórios fossem anexados intempestivamente a estes processos, determinou
que os mesmos fossem devidamente numerados, da capa à contracapa, e reproduzidos a fim de comprovar que os pagamentos aqui
sob análise não poderiam ter sido efetuados, pois, não é possível
corroborar a liquidação destes serviços, fato este que culmina em
desatenção ao disposto no Artigo 62 da Lei 4.320/64:
Art. 62 – O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
O citado normativo diz que a liquidação da despesa é feita após a
Administração reconhecer a dívida como líquida e certa, com base
no que dispõe o Art. 63, Parágrafo 2.º, Inciso III, da lei 4.320/64:
Art. 63 – A liquidação da despesa consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 2.º - A liquidação da despesa, por fornecimentos feitos ou serviços prestados, terá por base:
III – os comprovantes da entrega do material ou da prestação efe-
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tiva do serviço.
Não há, portanto, nenhuma evidência ou comprovação de que houve o efetivo cumprimento dos objetos contratuais.
Desse modo, considerando o relatado no presente item, entendese passível de devolução a monta de R$ 70.053,24 (setenta mil e
cinqüenta e três reais e vinte e quatro centavos), referentes aos
pagamentos efetuados de março a dezembro de 2009, correspondente a 36.353,52 (trinta e seis mil, trezentos e cinqüenta e três
vírgula cinqüenta e dois) VRTE’s.
Ressalta-se que ao promover a devolução destacada no item anterior (1.1.1), fica o agente responsável dispensado de ressarcir o
montante aqui evidenciado.
Justificativas apresentadas na oportunidade da sustentação
oral:
O senhor Ezanilton Delson de Oliveira (Prefeito Municipal de Muniz
Freire no exercício de 2009), na oportunidade da defesa oral (notas taquigráficas de fls. 1381-1390, vol. VII) e acerca do presente
indicativo de irregularidade, através de advogado, apresentou os
seguintes argumentos que subseguem reproduzidos:
Ainda em relação à liquidação da despesa, a Controladoria Geral da
União já se manifestou através do Acórdão nº 859/2009, acerca do
que é o “ateste” do fiscal do contrato, senão vejamos: “A atestação
é o ato pelo qual o fiscal do contrato declara na nota fiscal ou fatura
a fiel execução dos serviços pela contratada e o adimplemento das
demais prestações pactuadas satisfazendo, assim, condição necessária para liquidação e pagarem\o da despesa. Então, com isso,
concluo a defesa no que diz respeito à terceirização supostamente
irregular de assessorias, matéria, como disse, já bastante debatida
em que outros precedentes julgados deram margem a essa possibilidade de contratação, conforme é o caso, para casos em que
essa terceirização não significa terceirização de atividade fim da
Administração Pública.
Análise:
De acordo com o item “1.1.2” da ITI 1040/2011, teria ocorrido
deficiência na liquidação da despesa dos serviços prestados pela
empresa Assessora – Assessoria e Consultoria Ltda, vencedora da
Carta Convite 02/2009.
Relata a ITI 1040/2011 que nos “[...] processos de pagamento correspondentes as OP`s 1645, 1941, 2462, 2822, 3451, 4002, 4534,
4942, 5459 e 5789, não foram encontrados relatórios circunstanciados e documentados, protocolados a época da emissão destas
OP`s, que pudessem evidenciar de forma efetiva a prestação dos
serviços contratados”. Dessa forma propôs a ITI 1040/2011 a imputação de ressarcimento correspondente aos valores pagos no valor correspondente a 36.353,52 VRTE.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 370/2013 (fls. 1283-1346, vols.
VI e VII) afastou a necessidade de ressarcimento por entender que
as provas da prestação efetiva do serviço (fls. 1036-1080, vol. V)
foram apresentadas na oportunidade da defesa escrita, entretanto,
manteve a irregularidade por considerar que tais documentos deveriam ter sido juntados oportunamente ao processo administrativo
relativo ao contrato.
Na oportunidade da sustentação oral alegou o patrono do senhor
Ezanilton Delson de Oliveira que o atestamento dos serviços teria
sido adequado.
Passando-se à análise, convém anotar que a Lei 4320/1964, ao
dispor em seus artigos 62 e 63 sobre o procedimento de pagamento
de despesa, objetiva evitar que: a) o pagamento se dê antecipadamente; b) seja realizado ao credor errado; c) se dê em valor
superior ao serviço prestado ou quantidade de bens fornecidos e;
d) pague-se por bens ou serviços imprestáveis à administração (por
exemplo: contratou-se a aquisição do medicamento do tipo X e o
contratado entregou o medicamento do tipo Y). Daí dispor a Lei, em
seu art. 63, que antes do pagamento, será realizada a liquidação da
despesa, ou seja, a verificação do direito de crédito do contratado,
verificação esta onde se apura: (i) a origem e o objeto do que se
deve pagar; (ii) a importância exata a pagar; e (iii) a quem se deve
pagar a importância, para extinguir a obrigação (§ 1º do art. 63).
Nesse passo, considerando que em sede de defesa escrita foram
apresentados os relatórios de atividades desempenhados pela empresa contratada demonstrando os serviços prestados (fls. 10361080, vol. V), bem como, que tais documentos suplementam aqueles presentes às fls. 124-231 (vol. I), relativos ao procedimento de
liquidação de despesa do Contrato nº 059/2009 (fls. 112-114, vol.
I), opinamos pelo afastamento do presente indício de irregularidade.
3.3 Utilização indevida do tipo de licitação
Auditoria/ Fatos:
Abaixo rememoramos o apontamento constante no item 1.2 da Instrução Técnica Inicial ITI 1040/2011 (fls. 917-934, vol. IV):
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1.2 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO TIPO DE LICITAÇÃO
Infringência ao disposto no Artigo 45, § 4º da Lei de Licitações.
A Prefeitura de Muniz Freire firmou por intermédio da Carta Convite Nº 016/2009, formalizada no Processo Administrativo Nº
1099/2009, o Contrato Nº 156/2009, com a empresa D.B.V. Educacional Ltda – ME, no valor global de R$ 41.340,00, para a Contratação de empresa especializada em tecnologia de softwares para
escolas municipais com o objetivo de investimento, possibilitando
aos alunos o aprofundamento de seus conhecimentos, bem como
suporte aos professores para melhoria na qualidade das aulas e
oferecendo à parte administrativa programas que visem maior agilidade e precisão na emissão de formulários.
Identificou-se que foi processada a referida licitação como tipo
“menor preço global”, quando, na verdade, deveria ser feita com
“técnica e preço”, conforme determina o § 4º, do Artigo 45 da Lei
de Licitações, vez que o objeto se refere à contratação de bens e
serviços de informática.
Versa a Lei de Licitações:
Art. 45.   O julgamento das propostas será objetivo, devendo a
Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em
conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente
estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição
pelos licitantes e pelos órgãos de controle. (grifo nosso)
§ 4o  Para contratação de bens e serviços de informática, a administração observará o disposto no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de
outubro de 1991, levando em conta os fatores especificados em
seu parágrafo 2o e adotando obrigatoriamente o tipo de licitação
“técnica e preço”, permitido o emprego de outro tipo de licitação
nos casos indicados em decreto do Poder Executivo.
Portanto, por não considerar o tipo de licitação como “técnica e
preço”, conforme ordena a Lei de Licitações, haja vista que o objeto
é “contratação de serviços de informática”, entende-se que a Administração da Prefeitura de Muniz Freire procedeu de forma irregular.
Justificativas apresentadas na oportunidade da sustentação
oral:
O senhor Ezanilton Delson de Oliveira (Prefeito Municipal de Muniz
Freire no exercício de 2009), na oportunidade da defesa oral (notas
taquigráficas de fls. 1381-1390, vol. VII), representado por advogado, não apresentou qualquer argumento referente ao presente
indicativo de irregularidade.
Análise:
Tendo em vista que o patrono do senhor Ezanilton Delson de Oliveira, ora defedente, não apresentou, em sua sustentação oral, qualquer argumento de defesa acerca do presente aponte de irregularidade, entendemos que não subsistem razões de ordem fática ou
jurídica para que se proceda à reanálise meritória do indício.
Entretanto, cumpre ressaltar que o indício descrito no item 1.2 da
ITI 1040/2011 (“utilização indevida do tipo de licitação”) diz respeito ao procedimento da Carta Convite nº 016/2009 que, por prever
em seu instrumento convocatório (fls. 760-770, vol. IV), o tipo de
licitação “Menor Preço Global”, desatenderia ao disposto no § 4º do
art. 45 da Lei 8.666/93, que preconiza a adoção do tipo “técnica e
preço” para licitações que objetivem a contratação de bens e serviços de informática.
Ocorre, porém, que a suposta irregularidade ora em enfoque, sugere que, ao menos, deveriam ter sido apontados, como responsáveis, os servidores cuja conduta comissiva ou omissiva contribuiu,
em tese, para a ocorrência da anomalia, tais como a presidente
da Comissão Permanente de Licitação (signatária do instrumento
convocatório) e o emissor do parecer jurídico (fl. 774, vol. IV) que
atestou a regularidade do procedimento.
Diferente disso apontou-se, como responsável, apenas o senhor
Ezanilton Delson de Oliveira (Prefeito Municipal), sem que, para
tanto, a ITI 1040/2011 descrevesse a sua conduta e nexo de causalidade existente para com o ato reputado irregular, cabendo acrescer que o mero fato de figurar como ordenador de despesa não se
reveste de motivo suficiente para a imputação de responsabilidade,
inexistindo na ITI qualquer descrição que sirva de liame entre os
atos do então prefeito e a suposta anomalia.
Muito embora o senhor Ezanilton Delson de Oliveira, na qualidade
de prefeito, tenha homologado o certame (fl. 776, vol. IV) e assinado o contrato (fls. 778-787), sendo seu dever a verificação do cumprimento da legislação ao longo do procedimento, também é certo
que não participou da elaboração do instrumento convocatório do
Convite nº 016/2009.
A instrução processual insipiente ensejaria o refazimento da matriz
de responsabilidade, bem como, a citação de outros agentes para
a composição do polo passivo do presente feito. Entretanto, parece-nos claro que esta não se afigura como a melhor solução, eis
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que, além da baixa ofensividade, não foi apontado dano ao erário
no presente indício de irregularidade, de sorte que a reinstrução
processual, nesse momento, quanto a fatos ocorridos no exercício
de 2009, poderá se mostrar infrutífera ou até mesmo inviável em
virtude do decurso do tempo e suas implicações naturais (morte de agentes, descarte de documentos que seriam necessários à
instrução, impossibilidade de verificação de indícios, etc) e jurídicas (prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, falência de
empresas, cerceamento de direito de defesa pela dificuldade dos
eventuais defendentes terem acesso a documentos comprobatórios de suas teses, etc), confrontando-se, assim, com o princípio
constitucional da razoável duração do processo e os primados da
economia processual, celeridade e segurança jurídica.
Nessa ordem de ideias insta destacar que este Tribunal, em casos
análogos, tem decidido no sentido de afastar a responsabilidade
dos gestores, em situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações/omissões, recaindo
apenas para os Ordenadores tal responsabilidade, conforme julgados exarados nos seguintes processos: Processos TC nº 1989/2010
(Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13), 4878/2003 (Acórdão
1796/2015), 4768/2009 (Acórdão 543/2016).
Dessa forma, pelo exposto opina-se por considerar prejudicada
a análise de mérito do presente indicativo de irregularidade.
3.4 Ausência de licitação
Auditoria/ Fatos:
Abaixo rememoramos o apontamento constante no item 1.3 da Instrução Técnica Inicial ITI 1040/2011 (fls. 917-934, vol. IV):
1.3 AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO
Infringência ao disposto nos Artigos 2º e 3º da Lei de Licitações
Processo PMMF nº. 209/2009
Contrato nº. 040/2009
Objeto – contratação emergencial de transporte escolar.
Fornecedor – Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba.
Valor - R$ 484.619,30
Processo PMMF nº. 218/2009
Contrato nº. 056/2009
Objeto – contratação objetivando execução de serviços de identificação e reestruturação do sistema informatizado.
Fornecedor – Bitavel Tecnologia Ltda. ME.
Valor - R$ 14.200,00
Em análise aos processos nºs 209/2009 e 218/2009, entendeu a
equipe de auditoria que tais contratações deveriam ser precedidas
de procedimento licitatório.
Versa a Lei de Licitações o seguinte:
Art. 2o  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.
Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo
e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a
formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja
qual for a denominação utilizada.
Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
No Processo Nº 209/2009 onde houve contratação de transporte
escolar, vê-se que a Prefeitura não se planejou para a utilização dos
seus próprios recursos financeiros. A Administração utilizou a idéia
equivocada de que não havia recursos suficientes para a contratação em questão, pois os recursos originários de convênio estadual
ainda não haviam sido creditados na Prefeitura de Muniz Freire,
conforme se constata nos despachos inseridos no Processo supra.
Segundo a equipe, se o Município dispunha de recursos para fazer
frente à contratação de transporte escolar, por que então não o fez
através de processo licitatório, vez que usou como justificativa o
caráter emergencial da citada contratação? Por que não se planejou
no início do exercício de 2009 ou no fim do exercício anterior para
proceder à contratação por licitação, sabendo-se que de fato este
“atraso” por parte do Governo Estadual ocorre praticamente todo
ano? Por tais motivos, não entendemos que se deveria abrir mão
dos procedimentos licitatórios para este caso.
Cabe lembrar que além do Contrato Principal (Contrato Nº
040/2009), no valor total de R$ 484.619,30, ainda foram aditados
os valores de R$ 351.000,40 (2º Termo Aditivo) e R$ 70.236,48 (3º
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Termo Aditivo). Estes valores somariam um total de R$ 905.856,18,
já suficientes para abertura de procedimento licitatório na modalidade de Concorrência, conforme Artigo 23, II, c, da Lei de Licitações.
Com relação ao Processo Nº 218/2009, relativamente à contratação
de serviços de identificação e reestruturação do sistema informatizado, não entendemos tratar-se tal objeto de serviço de engenharia, conforme entendeu a Administração, mas sim de prestação de
serviços por valor superior a R$ 8.000,00, onde há obrigatoriedade de abertura de procedimento licitatório na modalidade Convite,
conforme exigência contida no Artigo 23, II, a, da Lei de Licitações.
Por todo o exposto, merece esclarecimentos por parte do ordenador
de despesa.
Justificativas apresentadas na oportunidade da sustentação
oral:
O senhor Ezanilton Delson de Oliveira (Prefeito Municipal de Muniz
Freire no exercício de 2009), na oportunidade da defesa oral (notas taquigráficas de fls. 1381-1390, vol. VII) e acerca do presente
indicativo de irregularidade, através de advogado, apresentou os
seguintes argumentos que subseguem reproduzidos:
Com relação ao apontamento da ausência de licitação que foi realizado em relação ao contrato emergencial de transporte escolar,
através de uma cooperativa, tenho a dizer que também lá é de
conhecimento desta Corte os procedimentos relacionados a essa
contratação. Como sabemos, o Estado, na maioria dos casos, praticamente 100% dos municípios, celebram convênio com o município
que, através da Secretaria de Educação, torna- se responsável não
somente pelo transporte escolar da rede municipal, mas, também,
da rede estadual, fixando ao Estado, anualmente, uma tabela que
serve como parâmetro para contratação desse transporte escolar,
no que se refere ao paradigma quilómetro percorrido. Então, todo
ano a Secretaria de Estado fixa por portaria esse preço que se torna
paradigma para essa contratação. O que ocorreu nesse caso específico constante desse relatório é que, tendo em vista a tardia fixação
desse valor que seria o norte para essa contratação o Município,
não podendo aguardar que essa contratação fosse efetivamente realizada a partir da fixação desse valor, tratou de contratar emergencialmente uma cooperativa de transporte para que realizasse esse
serviço até que a Secretaria de Estado fixasse o valor referência
para aquele exercício. Então, essa contratação está sendo apontada
como uma contratação feita de maneira irregular pela ausência de
licitação, tendo ignorado - peço vênia - as justificativas constantes
dos próprios autos analisado em que o Município claramente demonstrou a necessidade de se contratar emergencialmente para
garantir que as crianças do Município tivessem o direito à educação
assegurado, principalmente as crianças da zona rural do Município.
Essa foi uma contratação que, de forma inequívoca, veio em função
de uma emergência, qual seja, suprir essa lacuna temporal entre o
início do ano letivo e a fixação pela SEDU do valor referencial para a
contratação do quilómetro percorrido pela empresa que fosse prestar esse serviço de transporte escolar no Município.
Análise:
Conforme relatado na ITI 1040/2011, em seu item “1.3”, a Administração Municipal teria incorrido em afronta ao disposto nos artigos 2º e 3º da Lei 8.666/93, vez que teria realizado duas indevidas
contratações diretas – através de dispensa de licitação fundada em
situação emergencial (art. 24, IV, da Lei 8.666/93) – ao invés de
regular procedimento licitatório.
As contratações diretas referenciadas no item “1.3” da ITI
1040/2011 dizem respeito a: i) contratação de transporte escolar, consubstanciada no processo administrativo nº 209/2009 (fls.
798-845, vol. IV); ii) contratação de serviços de identificação e
reestruturação de sistema informatizado, de que trata o processo
administrativo nº 218/2009 (847-861, vol. IV).
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 370/2013 (fls. 1283-1346, vols.
VI e VII) ao examinar as sobreditas contratações opinou pela manutenção da irregularidade quanto a primeira e afastamento no tocante a segunda, de sorte que, doravante, trataremos, tão somente,
da persistência da anomalia referente à contratação emergencial
de transporte escolar, realizado através do Contrato Emergencial nº
040/2009 e respectivos termos aditivos.
Passando-se à análise cumpre observar que o Contrato Emergencial
nº 040/2009 (fls. 809-813, vol. IV) foi firmado entre o Município e a
Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba, em 03/02/2009,
visando à prestação de serviços de transporte de estudantes da
Rede Municipal de Ensino. O valor ajustado foi de R$ 484.619,30
(quatrocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e dezenove reais
e trinta centavos), para um prazo de 86 (oitenta e seis) dias, “[...]
no período de 04/02/2009 a 30/04/2009 [...]”, conforme cláusula
décima do termo contratual.
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O Contrato Emergencial nº 040/2009, como noticiado na ITI
1040/2011, sofreu dois aditamentos, sendo que o primeiro se deu
através do “2º Termo Aditivo” (fls. 826-827, vol. IV) ao valor de
R$ 351.000,40, prorrogando-se o prazo original por 60 (sessenta
dias), já o “3º Termo Aditivo” (fls. 838-839, vol. IV), estendendo
o prazo por mais 10 (dez) dias, acresceu o valor de R$ 70.236,48
ao inicialmente pactuado fazendo-o atingir o montante de R$
905.856,18, suficiente para a realização de licitação na modalidade
de Concorrência, a teor do artigo 23, II, “c”, da Lei 8.666/93.
Na oportunidade da sustentação oral o patrono do defendente argumentou, em sede de defesa, que a contratação emergencial de
transporte escolar teria ocorrido em razão da demora na divulgação, pela “Secretaria de Estado”, da tabela de preço máximo a ser
pago por quilômetro percorrido ao prestador de serviço, alega, ainda, que as justificativas da contratação se encontrariam nos próprios autos do processo administrativo referente à contratação.
Antes de adentrarmos o exame das teses de defesa apresentadas
oralmente, convém trazermos algumas considerações acerca do
presente apontamento tendo em vista que a responsabilidade pela
sua prática foi atribuída ao senhor Ezanilton Delson de Oliveira,
Prefeito Municipal à época e ora defendente.
Pois bem, compulsando a documentação relativa à suposta anomalia, percebe-se que outros eventuais responsáveis não foram arrolados como tais, muito embora as suas condutas tenham contribuído para a contratação da Cooperativa de Transporte Sul Serrana
Capixaba, tal como a Secretária Municipal de Educação, Cultura,
Desporto e Turismo, signatária do requerimento de contratação
“em caráter emergencial” (fl. 799, vol. IV), bem como dos requerimentos de prorrogação do Contrato nº 040/2009 (fls. 823 e 835,
vol. IV).
Some-se a isto o fato de que a Instrução Técnica Inicial 1040/2011,
refletindo orientação normativa superior desta E. Corte vigente à
época de sua elaboração, não individualiza a conduta do agente e
não descreve o nexo de causalidade existente entre alguma ação
ou omissão sua e a reputada irregularidade. Evidencia-se que a
imputação de responsabilidade se deu em razão do agente figurar
como ordenador de despesas, já que Chefe do Executivo Municipal.
A instrução processual insipiente ensejaria o refazimento da matriz
de responsabilidade, bem como, a citação de outros agentes para a
composição do polo passivo do presente feito.
Entretanto, salvo melhor juízo, entendemos que a reinstrução processual, a esta altura, não se afigura como a melhor solução, eis
que, no que toca a presente anomalia não houve qualquer sugestão, pela Área Técnica, de imputação de ressarcimento, ademais, a
realização de determinação ao atual gestor municipal não se mostra
adequada face o lapso temporal considerável já transcorrido.
Em verdade a reinstrução processual relativa a fatos ocorridos em
2009 poderá se mostrar infrutífera ou até mesmo inviável em virtude do decurso do tempo e suas implicações naturais (morte de
agentes, descarte de documentos que seriam necessários à instrução, impossibilidade de verificação de indícios, etc) e jurídicas
(prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, falência de empresas, cerceamento de direito de defesa pela dificuldade dos eventuais defendentes terem acesso a documentos comprobatórios de
suas teses, etc), confrontando-se, assim, com o princípio constitucional da razoável duração do processo e os primados da economia
processual, celeridade e segurança jurídica.
Nessa ordem de ideias insta destacar que este Tribunal, em casos
análogos, tem decidido no sentido de afastar a responsabilidade
dos gestores, em situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações/omissões, recaindo
apenas para os Ordenadores tal responsabilidade, conforme julgados exarados nos seguintes processos: Processos TC nº 1989/2010
(Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13), 4878/2003 (Acórdão
1796/2015), 4768/2009 (Acórdão 543/2016).
Dessa forma, pelo exposto opina-se por considerar prejudicada
a análise de mérito do presente indicativo de irregularidade.
3.5 Ausência de comprovação de exclusividade
Auditoria/ Fatos:
Abaixo rememoramos o apontamento constante no item 1.4 da Instrução Técnica Inicial ITI 1040/2011 (fls. 917-934, vol. IV):
1.4 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE
Infringência ao disposto no Artigo 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93.
Quanto aos Processos nºs 271/2009, 1923/2009, 1932/2009 e
1933/2009 (todos relativos à contratação de shows artísticos), as
referidas contratações foram feitas com firmas intermediárias, não
sendo contratado diretamente o artista ou seu empresário exclusivo, conforme preconiza o Inciso III, do Artigo 25 da Lei de Licitações.
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A inviabilidade de licitação ocorre quando o artista é contratado
diretamente ou através de um empresário exclusivo, o que não
se confunde com um contratante intermediário (as firmas M.L. Produções Artísticas Ltda e A.D. Pereira Filho).
Prevê a Lei de Licitações e Contratos Públicos o seguinte:
Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição, em especial:
I – [...];
II – [...];
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico,
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
Certo é que o art. 25, da Lei n. 8.666/93 traz um rol meramente
exemplificativo, tendo em vista que o legislador permitiu ao agente
reconhecer no caso concreto a inviabilidade da competição e contratar diretamente.
Ocorre que, in casu, a competição não seria possível, pois as firmas
citadas não detêm a exclusividade na contratação dos artistas em
comento.
Desse modo, mantém-se o entendimento de que os Processos de
Inexigibilidade de Licitação citados neste item, referentes à contratação dos shows não observaram o disposto no Art. 25, inciso
III, da Lei n. 8.666/93, posto que as contratações não ocorreram
diretamente com os artistas, nem tampouco através de empresário
exclusivo.
Justificativas apresentadas na oportunidade da sustentação
oral:
O senhor Ezanilton Delson de Oliveira (Prefeito Municipal de Muniz
Freire no exercício de 2009), na oportunidade da defesa oral (notas taquigráficas de fls. 1381-1390, vol. VII) e acerca do presente
indicativo de irregularidade, através de advogado, apresentou os
seguintes argumentos que subseguem reproduzidos:
Outro aspecto, agora sobre outro ponto, fixado no relatório, qual
seja, a ausência de comprovação de exclusividade. Essa também é
uma matéria amplamente debatida que peço vênia para considerar
algumas das falas do Conselheiro Rodrigo Chamoun, na qual ele
combate esse apontamento similar a esse em outro julgamento. O
Município, em algumas circunstâncias, celebra contratos com artistas, músicos, para realização de shows no Município por ocasião de
alguns eventos festivos. Esse apontamento trata especificamente
de alguns shows realizados na cidade de Muniz Freire por ocasião
da festividade do carnaval e de uma festividade em Piaçú, maior
distrito de Muniz Freire, no qual, muito embora o empresário tenha
apresentado carta de exclusividade para contratação de show artístico do cantor desejado pela Administração, os técnicos responsáveis reputaram inválida essa carta, tendo em vista que ela trazia
consigo a consignação dos dias específicos. Quer dizer, o cantor, a
dupla ou a banda, consignou expressamente os dias para os quais
a exclusividade era dada àquele determinado empresário. Por conta
disso, a carta de exclusividade foi reputada irregular. Diante disso,
peço a sensibilidade dos nobres Conselheiros, pois irei elucidar o
fato, e acho que não é necessária muita explicação para se entender. A festividade, naturalmente, tem dias fixadosl existe um calendário de eventos do Município e, naturalmente, essa data lá é fixada. Se um determinado empresário detém exclusividade para aquele dia específico no qual a festividade irá ocorrer, naturalmente, se
o município deseja contar com esse artista para essa festividade ele
deve recorrer, sim, e de forma que é inviável a competição, porque
apenas uma empresa detém essa carta de exclusividade para esse
dia específico. Então, deve recorrer, sim, à inexigibilidade, tendo
em vista que se tornou inviável a competição entre quaisquer outras empresas, dada a exclusividade atribuída pelo próprio artista
a esse empresário. Não bastasse isso, existem dificuldades outras
relacionadas ao fato de que esses artistas, na maioria das vezes,
não são acessíveis à própria Administração Pública, alguns deles,
inclusive, rotineiramente dizem que não sobem aos palcos sem antes receber um sinal ou uma garantia da execução do pagamento
pelo show contratado. E, como sabemos, a Administração pública
não pode antecipar valores quaisquer a esses artistas. Então, esse
mediador, que, no caso específico, continha a carta de exclusividade do artista, se torna necessário para garantir que o show contratado seja executado no Município.
Análise:
Conforme relatado no item 1.4 da ITI 1040/2011, o Município de
Muniz Freire teria realizado a contratação de shows de variados
artistas através de “firmas intermediárias, não sendo contratado
diretamente o artista ou seu empresário exclusivo, conforme preconiza o inciso III, do artigo 25 da Lei de Licitações”.
Vale dizer que as contratações das apresentações artísticas se deram através de contratos firmados com as empresas M. L. Produ-
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ções Artísticas Ltda e A. D. Pereira Filho.
Acresce a ITI 1040/2011 que a “[...] inviabilidade de licitação ocorre quando o artista é contratado diretamente ou através de um
empresário exclusivo, o que não se confunde com um contratante
intermediário (as firmas M.L. Produções Artísticas Ltda e A.D. Pereira Filho)”.
Ao analisar a anomalia a Instrução Técnica Conclusiva ITC 370/2013
(fls. 1283-1346, vols. VI e VII) pugnou pela sua manutenção.
Em sede de sustentação oral o defendente apresentou os seguintes
argumentos: a) sem fazer menção a nenhum julgado cita nominalmente o Conselheiro Rodrigo Chamoun aduzindo que “ele combate
esse apontamento similar em outro julgamento”; b) alega que as
“cartas de exclusividade” apresentadas por empresários intermediários para dias específicos seriam suficientes para a contratação
direta do artista através de inexigibilidade de licitação fulcrada no
art. 25, III, da Lei 8.666/93.
Antes de passarmos à análise dos argumentos de defesa, trazidos
na sustentação oral do patrono do senhor Ezanilton Delson de Oliveira, convém trazermos algumas considerações acerca do presente apontamento.
O indício de irregularidade diz respeito à aceitação, pela Administração Municipal de Muniz Freire, das chamadas “cartas de exclusividade” como prova de atendimento ao requisito estabelecido no
inciso III do art. 25 da Lei 8.666/93, autorizativo para a contratação
direta de artista através de inexigibilidade de licitação. Explique-se:
é que a Lei de Licitações exige, para a contratação de profissional artista (através de inexigibilidade de licitação), que o ajuste se
dê diretamente (com o próprio artista) ou através de empresário
exclusivo. Ocorre que as chamadas “cartas de exclusividade” não
correspondem ao estabelecido na Lei 8.666/93 já que, longe de
comprovarem o empresariamento do artista de forma duradoura e
continua, apenas declaram a sua disponibilidade para datas e locais
específicos não atendendo, desse modo, ao requisito estabelecido
no inciso III do art. 25 da Lei 8.666/93. Tal entendimento, diga-se
de passagem, encontra-se pacificado neste TCEES conforme se depreende dos Acórdãos TC 867/2014-Plenário (proc. TC 1280/2011);
TC 548/2014-Primeira Câmara (proc. TC 738/2009); TC 295/2013
(proc. TC 1145/2009); TC 1073/2014 (proc. TC 4432/2013), bem
como do Parecer Consulta TC 15/2016 (proc. TC 1567/2010) cuja
ementa, face sua clareza solar, ora se reproduz:
“CARTAS DE EXCLUSIVIDADE” NÃO ATENDEM AO DISPOSTO
NO ART. 25, III, DA LEI Nº. 8.666/93 PARA AS CONTRATAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICOS POR INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO OBEDECE AOS DITAMES DO ART. 26
DA LEI Nº. 8.666/93 – O AJUSTE DEVE SER EFETIVADO DIRETAMENTE COM O ARTISTA OU ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO
EXCLUSIVO (Parecer Consulta TC 15/2016, proc. TC 1567/2010)
(g.n).
A documentação relativa à contratação de atrações artísticas pela
Administração Municipal de Muniz Freire encontra-se às fls. 863904 (vol. IV) sendo de fácil percepção que a contratação direta das
empresas M. L. Produções Artísticas Ltda e A. D. Pereira Filho, por
inexigibilidade de licitação fulcrada no art. 25, III, da Lei 8.666/93,
se deu com a mera apresentação de “cartas de exclusividade” que,
como aqui já se enfatizou, não atende ao preceituado no sobredito
dispositivo legal, restando, portanto, configurada a irregularidade.
A responsabilidade pela prática da irregularidade foi atribuída ao
senhor Ezanilton Delson de Oliveira, Prefeito Municipal à época e
ora defendente.
Entretanto, a análise da documentação alusiva à inconsistência sugere que, ao menos, deveriam ter sido apontados, como responsáveis, os servidores cuja conduta comissiva ou omissiva contribuiu,
em tese, para a ocorrência da anomalia, tais como o “Procurador
Jurídico”, emissor dos pareceres carreados às fls. 866 (verso) e 880
(verso), e a Presidente da CPL, signatária do “Aviso de Inexigibilidade de Licitação” (fl. 876).
Some-se a isto o fato de que a Instrução Técnica Inicial 1040/2011,
refletindo orientação normativa superior desta E. Corte vigente à
época de sua elaboração, não individualiza a conduta do agente e
não descreve o nexo de causalidade existente entre alguma ação
ou omissão sua e a reputada irregularidade. Evidencia-se que a
imputação de responsabilidade se deu pelo fato do agente figurar
como ordenador de despesas, já que Chefe do Executivo Municipal.
A instrução processual insipiente ensejaria o refazimento da matriz
de responsabilidade, bem como, a citação de outros agentes para a
composição do polo passivo do presente feito.
Contudo, salvo melhor juízo, entendemos que a reinstrução processual, a esta altura, não se afigura como a melhor solução, eis que,
no que toca a presente anomalia não houve qualquer sugestão,
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pela Área Técnica, de imputação de ressarcimento, ademais, a realização de determinação ao atual gestor municipal não se mostra
adequada face o lapso temporal considerável já transcorrido.
Em verdade a reinstrução processual relativa a fatos ocorridos em
2009 poderá se mostrar infrutífera ou até mesmo inviável em virtude do decurso do tempo e suas implicações naturais (morte de
agentes, descarte de documentos que seriam necessários à instrução, impossibilidade de verificação de indícios, etc) e jurídicas
(prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, falência de empresas, cerceamento de direito de defesa pela dificuldade dos eventuais defendentes terem acesso a documentos comprobatórios de
suas teses, etc), confrontando-se, assim, com o princípio constitucional da razoável duração do processo e os primados da economia
processual, celeridade e segurança jurídica.
Nessa ordem de ideias insta destacar que este Tribunal, em casos
análogos, tem decidido no sentido de afastar a responsabilidade
dos gestores, em situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações/omissões, recaindo
apenas para os Ordenadores tal responsabilidade, conforme julgados exarados nos seguintes processos: Processos TC nº 1989/2010
(Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13), 4878/2003 (Acórdão
1796/2015), 4768/2009 (Acórdão 543/2016).
Dessa forma, pelo exposto opina-se por considerar prejudicada
a análise de mérito do presente indicativo de irregularidade.
3.6 Ausência de Controle Interno
Auditoria/ Fatos:
Abaixo rememoramos o apontamento constante no item 1.5 da Instrução Técnica Inicial ITI 1040/2011 (fls. 917-934, vol. IV):
1.5 AUSÊNCIA DE CONTROLE INTERNO
Infringência ao disposto no caput do Artigo 70 da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo.
Apesar da solicitação da equipe de auditoria, não foi encaminhado nenhum instrumento normativo de criação e implementação do
Controle Interno na administração da Prefeitura Municipal de Muniz
Freire, descumprindo-se assim o que prescreve o caput do Artigo
70 da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo:
Art. 70 A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios e das entidades da administração direta e indireta dos seus Poderes constituídos, quanto
aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas será exercida pela
Assembléia Legislativa e Câmara Municipais, nas suas respectivas
jurisdições, mediante controle externo e pelo sistema de controle
interno de cada um dos Poderes.
Cumpre ao gestor responsável apresentar suas justificativas quanto
a não implementação do Controle Interno.
Justificativas apresentadas na oportunidade da sustentação
oral:
O senhor Ezanilton Delson de Oliveira (Prefeito Municipal de Muniz
Freire no exercício de 2009), na oportunidade da defesa oral (notas taquigráficas de fls. 1381-1390, vol. VII) e acerca do presente
indicativo de irregularidade, através de advogado, apresentou os
seguintes argumentos que subseguem reproduzidos:
Com relação à ausência de controle interno, a própria Área Técnica
já afastou, tendo em vista que estava em fase de implementação.
Foi determinado, então, que a administradora da Prefeitura implementasse a seguir o que foi realizado, conforme determinação.
Análise:
Conforme se verifica nos tópicos “1.5” e “3.5” da Instrução Técnica
Conclusiva ITC 370/2013 (fls. 1283-1346, vols. VI e VII) o presente
indício restou afastado tendo se sugerido, tão somente, a realização
de determinação ao atual Chefe do Executivo Municipal, não havendo razão para reanálise ante a não imposição de qualquer sanção.
Com relação à sugestão, contida na ITC 370/2013, de determinação ao atual Prefeito Municipal para que proceda à implementação
de um sistema de controle interno nos termos da Resolução TC
227/2011, entendemos que não mais se justifica face ao lapso temporal já decorrido.
4 ANÁLISE DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NA INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL ITI 1040/2011 –
REFERENTES AO PROC. TC 2308/2010 (EM APENSO) - EM
COTEJO COM AS RAZÕES APRESENTADAS EM SUSTENTAÇÃO
ORAL:
4.1 Fracionamento de despesas na locação de palcos, sonorização e iluminação
Auditoria/ Fatos:
Abaixo rememoramos o apontamento constante no item 2.1 da
Instrução Técnica Inicial ITI 1040/2011 (fls. 917-934, vol. IV):
2.1 Fracionamento de despesas na locação de palcos, sonorização
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e iluminação
Infringência: artigo 2º da Lei Federal nº 8.666/93
Durante o exercício de 2009, constatou-se, ao analisar as informações enviadas via SISAUD e da prestação de contas do Carnaval
2009, que a Administração Municipal realizou locações de palco,
sonorização e iluminação, sem licitação, conforme demonstrado na
tabela a seguir:
Relação de processos sem procedimentos licitatórios
Processo
Prestação de contas do
Carnaval 2009
1930/09
Total
Prestação de contas do
Carnaval 2009
1865/09
1931/09
Total

Objeto
Locação de palco

Valor (R$)
5.500,00

Locação de palco

6.500,00
12.000,00
5.000,00

Locação de som e
iluminação
Locação de
Sonorização
Locação de som e
iluminação

4.800,00
7.000,00
16.800,00

Fonte: Processos de despesas da PMMF
Vale frisar que a Lei de Licitações, regra geral, determina que as
compras, serviços e obras, da Administração Municipal, quando
contratados com terceiros, devem ser precedidos de procedimento
licitatório. In verbis:
Art. 2o  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.
No tocante às ressalvas previstas na legislação supra, no caso em
tela a dispensa de licitação, de acordo com o artigo 24, da Lei
8.666/93, só seria possível caso o valor total da contratação não
fosse superior a R$ 8.000,00.
Desta forma, deveria a Administração ter programado essas compras de produtos semelhantes num mesmo processo, efetivando,
no caso em concreto, um certame licitatório, com o intuito de atender às necessidades do exercício.
O procedimento adotado configura indício de fracionamento de despesas e demonstra a omissão da Administração que deveria, em
tempo, ter realizado o procedimento licitatório competente, caracterizando, dessa forma, violação ao artigo 2º da Lei 8.666/93.
Justificativas apresentadas na oportunidade da sustentação
oral:
O senhor Ezanilton Delson de Oliveira (Prefeito Municipal de Muniz
Freire no exercício de 2009), na oportunidade da defesa oral (notas taquigráficas de fls. 1381-1390, vol. VII) e acerca do presente
indicativo de irregularidade, através de advogado, apresentou os
seguintes argumentos que subseguem reproduzidos:
[...] com relação ao fracionamento de despesas na locação, sonorização e iluminação de palcos para a realização, também, das
festividades que mencionei há pouco quando tratando da contratação de shows artísticos. Aí existe esse apontamento do Tribunal
de que esse valor teria excedido o limite de dispensa e, portanto,
haveria um fracionamento por parte da Administração Pública para
garantir que as despesas fossem dispensáveis. Como justificativa a
Administração Pública justificou que realizou dois eventos no ano
de 2009, sendo o carnaval, em fevereiro, e uma festa no distrito de
Piaçú, no mês de junho. Essas despesas foram realizadas de forma
isolada, naturalmente, prevendo a festividade do carnaval, no mês
de fevereiro e, a posteriori, a festividade promovida, no mês de
junho. Os técnicos deste Tribunal trataram de analisar as despesas
de forma conjunta. Quero ler a justificativa da Administração Pública, porque esses eventos foram realizados de forma totalmente
distinta, em período diferente, sendo que um desses eventos foi
incluído no calendário de festividades do Município a posteriori do
evento anterior. À época em que se realizou o evento relacionado
ao carnaval não havia previsão de realização da festividade para junho. Foram despesas firmadas de forma completamente distintas,
ao passo que à Administração não era possível prever que seria realizado um evento a seguir e realizar conjuntamente uma licitação
para ambos os eventos. Por conta disso, a Administração alega o
fato de que estava impossibilitada de realizar o processo licitatório
por ocasião dessas justificativas.
Análise:
Conforme se detém do item “2.1” da ITI 1040/2011, teria ocorrido
indevido fracionamento de despesas na contratação dos serviços
de locação de palcos, sonorização e iluminação o que afrontaria a
regra geral de realização de procedimento licitatório, contida no art.
2º da Lei 8.666/93.
Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

A Instrução Técnica Conclusiva ITC 370/2013 (fls. 1283-1346, vols.
VI e VII) ao examinar a anomalia pugnou pela sua manutenção.
Em sede de sustentação oral o patrono do senhor Ezanilton Delson
de Oliveira alega, em síntese, que o fracionamento ocorrido não foi
indevido.
Pois bem, antes de passarmos ao exame dos argumentos de defesa, convém trazermos algumas considerações acerca do presente
apontamento.
De início convém ressaltar que o presente indício, reportado no
item “2.1” da ITI 1040/2011, não foi apontado no Relatório de Auditoria RA-O 240/2010 (fls. 06-32), mas sim resultou do exame
da documentação encaminhada a este TCEES pela Promotoria de
Justiça de Muniz Freire e autuada no Proc. TC 2308/2010 (em apenso). A documentação encontra-se às fls. 03-83 do processo apenso,
sendo que a análise e detecção de indícios de irregularidade foi
realizada através da Manifestação Técnica Preliminar MTP 80/2011
(fls. 101-106 do apenso).
De acordo com a ITI 1040/2011 a responsabilidade pela prática da
suposta irregularidade foi atribuída ao senhor Ezanilton Delson de
Oliveira, Prefeito Municipal à época e ora defendente.
Entretanto, examinando perfunctoriamente a documentação presente às fls. 03-83 do Proc. TC 2308/2010 (em apenso), que é relativa à prestação de contas da “Comissão Organizadora do Carnaval 2009”, percebe-se que seus signatários (fl. 05 do apenso), não
foram arrolados como eventuais responsáveis na ITI 1040/2011.
Some-se a isto o fato de que a Instrução Técnica Inicial 1040/2011,
refletindo orientação normativa superior desta E. Corte vigente à
época de sua elaboração, não individualiza a conduta do agente e
não descreve o nexo de causalidade existente entre alguma ação ou
omissão sua e a reputada irregularidade. Em verdade, evidencia-se
que a imputação de responsabilidade se deu pelo fato do agente
figurar como ordenador de despesas, já que Chefe do Executivo
Municipal.
A instrução processual insipiente ensejaria o refazimento da matriz
de responsabilidade, bem como, a citação de outros agentes para a
composição do polo passivo do presente feito.
Entretanto, salvo melhor juízo, entendemos que a reinstrução processual, a esta altura, não se afigura como a melhor solução, eis
que, no que toca a presente anomalia não houve qualquer sugestão, pela Área Técnica, de imputação de ressarcimento, ademais, a
realização de determinação ao atual gestor municipal não se mostra
adequada face o lapso temporal considerável já transcorrido.
Em verdade a reinstrução processual relativa a fatos ocorridos em
2009 poderá se mostrar infrutífera ou até mesmo inviável em virtude do decurso do tempo e suas implicações naturais (morte de
agentes, descarte de documentos que seriam necessários à instrução, impossibilidade de verificação de indícios, etc) e jurídicas
(prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, falência de empresas, cerceamento de direito de defesa pela dificuldade dos eventuais defendentes terem acesso a documentos comprobatórios de
suas teses, etc), confrontando-se, assim, com o princípio constitucional da razoável duração do processo e os primados da economia
processual, celeridade e segurança jurídica.
Nessa ordem de ideias insta destacar que este Tribunal, em casos
análogos, tem decidido no sentido de afastar a responsabilidade
dos gestores, em situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações/omissões, recaindo
apenas para os Ordenadores tal responsabilidade, conforme julgados exarados nos seguintes processos: Processos TC nº 1989/2010
(Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13), 4878/2003 (Acórdão
1796/2015), 4768/2009 (Acórdão 543/2016).
Dessa forma, pelo exposto opina-se por considerar prejudicada
a análise de mérito do presente indicativo de irregularidade.
4.2 Despesas sem correlação com o objeto do repasse
Auditoria/ Fatos:
Abaixo rememoramos o apontamento constante no item 2.2 da Instrução Técnica Inicial ITI 1040/2011 (fls. 917-934, vol. IV):
2.2 Despesas sem correlação com o objeto do repasse
Inobservância ao Princípio da Supremacia do Interesse Público
Ainda sobre a prestação de contas do Evento “Carnaval 2009”, a
equipe
constatou que existiram pagamentos, sem motivação, que não possuem correlação clara com o objeto do repasse, conforme demonstrado a seguir:
TABELA III – Pagamentos sem correlação com o Evento “carnaval”
Fonte: Prestação de Contas do Carnaval 2009
Depreende-se da tabela acima que não houve, por parte da Administração Municipal, a preocupação em motivar ou caracterizar o
devido interesse público dos gastos que foram apresentados como
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necessários à realização do evento.
No tocante ao assunto, a administrativista Maria Sylvia Zanella Di
Pietro nos traz o seguinte ensinamento:
Em sentido amplo, a finalidade sempre corresponde à consecução
de um resultado de interesse público; nesse sentido, se diz que o
ato administrativo tem que ter sempre finalidade pública. (grifos
da ITI).
Não é o que se vislumbra nas despesas mencionadas, portanto, o
valor despendido, se não comprovada sua finalidade pública, é passível de devolução em sua totalidade, ou seja, R$ 5.655,44 (cinco
mil seiscentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) equivalentes a 2.934,8417 VRTE.
Justificativas apresentadas na oportunidade da sustentação
oral:
O senhor Ezanilton Delson de Oliveira (Prefeito Municipal de Muniz
Freire no exercício de 2009), na oportunidade da defesa oral (notas taquigráficas de fls. 1381-1390, vol. VII) e acerca do presente
indicativo de irregularidade, através de advogado, apresentou os
seguintes argumentos que subseguem reproduzidos:
[...]
O apontamento ainda prevê que havia despesas sem correlação
com o objeto de repasse. Para festividade do carnaval o Município
realizou um repasse à comissão de festas que tratou de comprar
alguns materiais de limpeza para que o ambiente no qual a festividade iria acontecer fosse limpo e preparado para a festividade. Os
técnicos consideraram que esses materiais de limpeza não fariam
parte do objeto, não teriam correlação com a despesa da festividade. Ora, como conceber a ideia de que o material de limpeza
utilizado para limpar o ambiente no qual a festividade seria executada não faz parte do gasto total com aquela festividade? Esse foi
o entendimento dos técnicos, no qual peço vênia para discordar,
tendo em vista que a festividade deveria, sim, acontecer em ambiente limpo onde houvesse condições de atender satisfatoriamente
à população que ali se fizesse presente. Então, com essas considerações termino a sustentação oral, clamando pela sensibilidade
dos nobres Conselheiros para que essas irregularidades apontadas
sejam afastadas e seja considerada regular a auditoria ordinária
realizada, como também, os apontamentos realizados por ocasião
da denúncia feita junto a este Tribunal de Contas. (Final)
Análise:
Aponta o item “2.2” da ITI 1040/2011 que na prestação de contas da “Comissão Organizadora do Carnaval 2009”, de que trata a
documentação de fls. 03-83 do Proc. TC 2308/2010 (em apenso),
teria sido constatada a existência de pagamentos “[...] sem motivação, que não possuem correlação clara com o objeto do repasse
[...]”.
Tais pagamentos, tidos por não correlacionados com o evento “carnaval”, foram alusivos aos objetos e valores elencados na tabela
abaixo transcrita:
CREDOR
Comercial Muniz Center
Ltda
Alonso Material de
Construção Ltda
Alonso Material de
Construção Ltda
Manoel Alonso Paulucio e
Filhos Ltda
Adriano Favoreto Fonseca
Manoel Alonso Junior ME
Ana Cristina A A Spadetti
ME
Total

OBJETO
Aquisição de material de
limpeza
Aquisição de material de
construção e elétrico
Aquisição de material de
construção e elétrico
Aquisição de 30 lanches
Aquisição de 50
refeições
Aquisição de lanches
Aluguel

VALOR
1.960,74
639,35
570,65
134,70
500,00
850,00
1.000,00
5.655,44

Fonte: Prestação de Contas do Carnaval 2009
Ainda de acordo com a ITI 1040/2011, não teria havido “[...] por
parte da Administração Municipal, a preocupação em motivar ou
caracterizar o devido interesse público dos gastos que foram apresentados como necessários à realização do evento”, razão pela qual
propôs a peça acusatória a devolução do valor total pago por todos
os itens elencados na tabela supratranscrita no montante de R$
5.655,44.
A Instrução Técnica Conclusiva ITC 370/2013 (fls. 1283-1346, vols.
VI e VII) cuidou de examinar cada um dos pagamentos, opinando
pela manutenção do aponte somente no tocante às despesas com
alimentação (refeições e lanches), por entender que não cabia a
realização de despesas com a alimentação de artistas e pessoal
técnico, propondo, assim, a imputação de ressarcimento ao senhor
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Ezanilton Delson de Oliveira (Prefeito Municipal) no valor de R$
1.484,70, correspondente a 770,47 VRTE.
Na defesa oral realizada o patrono do defendente apenas se referiu
às despesas realizadas com a aquisição de material de limpeza.
Pois bem, conforme já exposto no tópico anterior há que se considerar, inicialmente, que o indício ora em análise não foi apontado no Relatório de Auditoria RA-O 240/2010 (fls. 06-32), mas sim
resultou do exame da documentação encaminhada a este TCEES
pela Promotoria de Justiça de Muniz Freire e autuada no Proc. TC
2308/2010 (em apenso).
A responsabilidade pelo cometimento da suposta inconsistência foi
atribuída, pela peça acusatória (ITI 1040/2011), inteiramente ao
senhor Ezanilton Delson de Oliveira, Prefeito Municipal à época dos
fatos e ora defendente.
Entretanto, examinando a documentação presente às fls. 03-83 do
Proc. TC 2308/2010 (em apenso), relativa à prestação de contas
da “Comissão Organizadora do Carnaval 2009” e na qual se fundou
o aponte de irregularidade, percebe-se que seus signatários (fl. 05
do apenso) não foram arrolados como eventuais responsáveis na
ITI 1040/2011.
Some-se a isto o fato de que a Instrução Técnica Inicial 1040/2011,
refletindo orientação normativa superior desta E. Corte vigente à
época de sua elaboração, não individualiza a conduta do agente e
não descreve o nexo de causalidade existente entre alguma ação ou
omissão sua e a reputada irregularidade. Em verdade, evidencia-se
que a imputação de responsabilidade se deu pelo fato do agente
figurar como ordenador de despesas, já que Chefe do Executivo
Municipal.
A instrução processual insipiente ensejaria o refazimento da matriz
de responsabilidade, bem como, a citação de outros agentes para a
composição do polo passivo do presente feito.
Contudo, salvo melhor juízo, entendemos que a reinstrução processual, a esta altura, não se afigura como a melhor solução, ante a
baixa lesividade da anomalia que, anda que confirmada, representa
valor (770,47 VRTE) bastante inferior, por exemplo, ao valor de alçada fixado, em 20.000 VRTE, na Instrução Normativa IN 32/2014,
que trata da instauração, organização e encaminhamento de processos de tomada de contas especial a este Tribunal.
Em verdade a reinstrução processual relativa a fatos ocorridos em
2009 poderá se mostrar infrutífera ou até mesmo inviável em virtude do decurso do tempo e suas implicações naturais (morte de
agentes, descarte de documentos que seriam necessários à instrução, impossibilidade de verificação de indícios, etc) e jurídicas
(prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, falência de empresas, cerceamento de direito de defesa pela dificuldade dos eventuais defendentes terem acesso a documentos comprobatórios de
suas teses, etc), confrontando-se, assim, com o princípio constitucional da razoável duração do processo e os primados da economia
processual, celeridade e segurança jurídica.
Nessa ordem de ideias insta destacar que este Tribunal, em casos
análogos, tem decidido no sentido de afastar a responsabilidade
dos gestores, em situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações/omissões, recaindo
apenas para os Ordenadores tal responsabilidade, conforme julgados exarados nos seguintes processos: Processos TC nº 1989/2010
(Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13), 4878/2003 (Acórdão
1796/2015), 4768/2009 (Acórdão 543/2016).
Dessa forma, pelo exposto opina-se por considerar prejudicada
a análise de mérito do presente indicativo de irregularidade.
Por fim a Manifestação técnica propôs a este relator que, considerando as questões processuais trazidas à baila, decida pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, em relação ao senhor
Ezanilton Delson de Oliveira, Prefeito Municipal de Muniz Freire no
exercício de 2009.
Como explanado na Manifestação Técnica 01017/2016, o modelo
de responsabilização adotado por este Tribunal à época dos trabalhos de auditagem, era baseado na culpa objetiva, de tal forma que
na instrução processual 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.
Em tempos hodiernos esta Corte de Contas, na responsabilização
dos agentes públicos e privados adotou a responsabilidade objetiva.
Contudo aplicar tal modelo ao presente processo requer o reinício
da instrução, após mais de 06 anos de tramitação nesta Corte.
Neste sentido, trago à luz trecho do voto condutor do Acordão
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946/2016, proferido pelo E. Conselheiro Relator, Dr. Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, no Processo TC 4091/2005:
Lado outro, com intuito de fornecer elementos de convicção para se
reiniciar ou não uma instrução processual, ressalto que os itens que
ensejaram ressarcimento [...], 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,
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,
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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.
Assim, considerando o princípio da duração razoável do processo, insculpido no inciso LXXVII da Carta Magna e o princípio
do contraditório e da ampla defesa, cláusula pétrea disposta no
art. 5º, LV da CRFB/88, deixo de determinar o refazimento da
matriz de responsabilidade.
Devo dizer que não inovo, mas acompanho outros julgados desta
Corte de Contas nos quais o voto condutor foi proferido no sentido de afastar a responsabilidade dos gestores, em situações em
que os demais agentes não foram citados para responder por suas
ações/omissões, recaindo apenas para os ordenadores tal responsabilidade, como no caso concreto: Processos TC nº 1989/2010
(Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13), 167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13), 4878/2003 (Acórdão
1796/2015), 3873/2005 (Acordão 910/2016), 3674/2004 (Acórdão
896/2016-Plenário).
3 – DECISÃO
Diante do exposto e cujas razoes explanadas pela área técnica
desta Corte de Contas fundamentam este voto, acompanho integralmente o posicionamento esposados na manifestação técnica
01017/2016, com a devida vênia, divirjo do D. Ministério Público
de Contas, por meio da manifestação do Excelentíssimo Procurador
de Contas, o Sr. Luciano Vieira, de modo que VOTO, nos seguintes
termos:
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Seja considerada prejudicada a análise meritória dos indícios
de irregularidades apontados nos itens 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 2.1 e 2.2 da Instrução Técnica Inicial ITI 1040/2011
(fls. 917-934, vol. IV), pelas razões expostas no corpo da Manifestação 01017/2016, (tópicos 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1 e 4.2);
Seja afastado o indício de irregularidade apontado no item
1.1.2 da Instrução Técnica Inicial ITI 1040/2011, em razão do
acolhimento da tese de defesa conforme razões expostas no tópico
3.2 da Manifestação 01017/2016;
Seja considerada prejudicada, em razão do lapso temporal já decorrido, a sugestão, contida na ITC 370/2013, de determinação ao
atual Prefeito Municipal para que proceda à implementação de um
sistema de controle interno nos termos da Resolução TC 227/2011
(tópico 3.6 da Manifestação 01017/2016);
POR TODO O 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, em
relação ao senhor Ezanilton Delson de Oliveira (Prefeito Municipal de Muniz Freire no exercício 2009), 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.
5) Seja dada CIÊNCIA dos atos processuais subsequentes aos
Doutores Vitor Rizzo Menechini (OAB/ES 10.918) e Patrícia Barros
Belônia Ribeiro (OAB/ES 16.569), advogados do senhor Ezanilton
Delson de Oliveira, em conformidade com o disposto no art. 359, §
8º, da Res. TC 261/2013 (RITCEES).
Após a 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, com
fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5421/2010,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Considerar prejudicada a análise meritória dos indícios de irregularidades apontados nos itens 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 e
2.2 da Instrução Técnica Inicial ITI 1040/2011 (fls. 917-934, vol.
IV), pelas razões expostas no corpo da Manifestação 01017/2016,
(tópicos 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1 e 4.2);
2. Afastar o indício de irregularidade apontado no item 1.1.2 da
Instrução Técnica Inicial ITI 1040/2011, em razão do acolhimento
da tese de defesa conforme razões expostas no tópico 3.2 da Manifestação 01017/2016;
3. Considerar prejudicada, em razão do lapso temporal já decorrido, a sugestão, contida na ITC 370/2013, de determinação ao
atual Prefeito Municipal para que proceda à implementação de um
sistema de controle interno nos termos da Resolução TC 227/2011
(tópico 3.6 da Manifestação 01017/2016);
4. Extinguir do processo sem julgamento do mérito, com base
na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, do Regimento
Interno 261/2013, em relação ao senhor Ezanilton Delson de Oliveira, com fundamento no §4º, do art. 142 da Lei Complementar
Estadual 621/2012 e art. 166 do Regimento Interno, reconhecendo
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, arquivando-se, também por medida
de racionalização administrativa e economia processual;
7. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio
Almeida Pimentel e Domingos Augusto Taufner. Presente, ainda,
o senhor procurador especial de contas Luis Henrique Anastácio
Da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
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ACÓRDÃO TC-213/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3885/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITO
RESPONSÁVEL - ROMERO GOBBO FIGUEREDO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 –MULTA – NOTIFICAÇÃO DO ATUAL PREFEITO – PRAZO 30 DIAS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Contas de Gestão),
do exercício de 2014, de responsabilidade do Sr. Romero Gobbo
Figueredo, prefeito do Município de João Neiva.
A Decisão Monocrática 1612/2016-9 (fls. 338) considerou revel o
Sr. Romero Gobbo Figueredo.
A Instrução Técnica Conclusiva – ITC 4341/2016 lançou a seguinte
conclusão:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Compete exclusivamente ao Auditor de Controle Externo, no âmbito
da sua atuação em controle de recursos e bens públicos, elaborar
relatórios de auditoria e instruções técnicas de apoio às decisões
dos relatores e do Plenário do Tribunal de Contas, nos termos do
art. 6º, inciso III, da Lei Complementar 622. Diante do exposto,
submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal considerar IRREGULAR a Prestação de Contas Anual relativo
ao exercício de 2014 de responsabilidade do Sr. Romero Gobbo Figueredo, prefeito do Município de João Neiva, conforme art. 163, I,
§ 1º, § 3º, da Resolução TC 261/2013. Sugerimos também que o
gestor seja condenado à aplicação de multa pelo fato da reincidência de descumprimento de determinação deste Tribunal, conforme
disposto no artigo 389, incisos, VII e VIII do Regimento Interno
desta Corte.
Vitória, E/S, 1/12/2016.
É o Relatório.
Walternei Vieira de AndradeAuditor de Controle Externo Mat.203.196 – CRC/ES 6.919-0
Em sequência ao trâmite regimental, o Ministério Público Especial
de Contas exarou os pareceres de fls. 310/328 e 347/349 e, ao final
do último parecer, pugnou:
Outrossim, nos mesmos termos assentados no Parecer do Ministério Público de Contas – PPJC 01182/2016-1 (fl. 310/328) pugna:
1) pela determinação de instauração de TOMADA DE CONTAS ESPECIAL para exame das contas da Prefeitura Municipal de João Neiva, exercício de 2014, bem como na identificação dos responsáveis
pelo não envio regular da Prestação de Contas Anual a essa Corte,
na forma do art. 152, §2º do Regimento Interno;
2) ante a ocorrência do § 1º do art. 123 do Regimento Interno, isto
é, contas não encaminhadas ou não cumpridos os requisitos legais
e regulamentares relativos a sua formalização, bem como nos moldes preconizados pelo art. 1º, inciso XXVII, da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, seja a Câmara Municipal de João Neiva comunicada da decisão desta Corte, para fins de direito;
3) seja DETERMINADO ao Poder Executivo Municipal para que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº.
101/00).
Por derradeiro, com fulcro no inc. III do art. 41 da Lei 8.625/93,
bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei Complementar nº
621/12, reserva-se o direito de manifestar-se oralmente em sessão
de julgamento, em defesa da ordem jurídica.
Vitória, 19 de dezembro de 2016.
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Conforme bem apontado pela área técnica desta Corte, toda Prestação de Contas Anual – PCA deverá ser entregue, salvo disposição
legal ou regulamentar em contrário, até o dia 31 de março (art.
169 da Resolução TC 261/2013). De acordo com o § 3º, do art.
138, da mesma Resolução, serão consideradas não prestadas as
contas que, embora encaminhadas, não reúnam as informações e
os documentos exigidos na legislação em vigor, bem como nos atos
normativos próprios do Tribunal.
É importante registrar que, desde a Análise Inicial de Conformidade
- AIC, de 29/6/2015, o gestor foi notificado reiteradamente para
que encaminhasse os 9 (nove) arquivos que deveriam integrar a
Prestação de Contas Anual.

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 8 de maio de 2017
Apesar de o gestor ter tomado ciência dos expedientes que lhes
foram encaminhados, conforme atestam os avisos de recebimento
(AR) que compõem as peças 298, 305 e 333 destes autos, não
atendeu às notificações e não se manifestou quanto ao descumprimento da obrigação de prestar contas.
A área técnica destacou em sua manifestação que, conforme a Decisão Monocrática Preliminar DECM-28/2016, o gestor responsável
foi avisado, nos termos do artigo 360 do Regimento Interno, que
teria acesso às comunicações processuais por meio do Diário Oficial
Eletrônico deste Tribunal. Ainda assim, não o fizera. Diante desse
fato, conforme termos exarados no Parecer do Ministério Público de
Contas 01182/2016-1 (fls. 310) da lavra do douto Procurador Especial de Contas, Doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, o senhor
Romero Gobbo Figueredo evidenciava desídia no cumprimento de
um dever legal e, portanto, foi declarado revel, conforme a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1612/2016, que convalido nesta
oportunidade.
Nesse sentido, diante da revelia do Sr. Romero Gobbo Figueredo,
entendo que, por economia processual, deve ser determinada
a realização de diligência necessária à escorreita instrução do processo, razão pela qual o atual prefeito de João Neiva deve ser
pessoalmente notificado para, no prazo de trinta dias, encaminhar os documentos faltantes exigidos na legislação em
vigor para a devida e completa prestação de contas anual.
São os documentos faltantes, de acordo com a Instrução
Técnica Conclusiva - ITC 4341/2016 e a Análise Inicial de
Conformidade AIC 138/2015: 03-RELGES, 16-INVMOV,
17-RESMOV, 20-RESIMO, 21-DEMBIM, 19-INVIMO, 27-INVINT, 28-COMINV e 40-CONFUN.
Decorrido o prazo da notificação, os autos devem retornar a este
gabinete para a adoção das providências cabíveis.
III- DECISÃO
Ante o exposto, deixo de acompanhar, neste momento, o Parquet de Contas e da área técnica, VOTO nos seguintes termos:
Que seja aplicada multa pecuniária ao Sr. Romero Gobbo Figueredo, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), na forma
do artigo 135, II, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c artigo 389,
inciso VIII do Regimento Interno desta Corte;
Pela notificação do atual prefeito de João Neiva, Otávio Abreu
Xavier, para, no prazo de trinta dias, encaminhar os documentos
faltantes exigidos na legislação em vigor para a devida e completa
prestação de contas anual, nos moldes do art. 288, VI, do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Com o termo de notificação deverá ser enviado cópia deste voto, da
Instrução Técnica Conclusiva - ITC 4341/2016 e da Análise Inicial
de Conformidade AIC 138/2015.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3885/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Aplicar multa pecuniária ao senhor Romero Gobbo Figueredo,
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), na forma do artigo 135,
II, da Lei Complementar 621/2012 c/c artigo 389, inciso VIII do
Regimento Interno;
2. Notificar o atual prefeito de João Neiva, Otávio Abreu Xavier,
para, no prazo de trinta dias, encaminhar os documentos faltantes exigidos na legislação em vigor para a devida e completa prestação de contas anual, nos moldes do art. 288, VI, do Regimento
Interno;
3. Enviar cópia do voto do relator, da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 4341/2016 e da Análise Inicial de Conformidade AIC
138/2015, juntamente com o termo de notificação.
Fica o responsável obrigado a comprovar perante o Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias,
contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível
recurso, os prazos para interposição se encontram previstos no art.
402 do mesmo diploma normativo.
Composição Plenária
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio
Almeida Pimentel e Domingos Augusto Taufner. Presente, ainda,
o senhor procurador especial de contas Luis Henrique Anastácio
da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-214/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-614/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - NARCIZO DE ABREU GRASSI
RESPONSÁVEL - ROBERTO FORTUNATO FIORIN
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES – POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE
AGENTES COMUNITÁRIOS – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1. RELATÓRIO
Trata o presente de Representação em face das Prefeituras Municipais de Alfredo Chaves, encaminhada pelo Senhor Narciso de
Abreu Grassi, vereador daquela municipalidade, noticiando possível
irregularidade cometida pela Prefeitura, que teria efetuado processo seletivo para a contratação de agentes comunitários de saúde,
descumprindo a Lei Municipal 547/2015.
Devidamente autuado, foram os autos encaminhados ao Relator,
que por meio de Decisão Monocrática Preliminar DECM 103/2016,
fl. 34, determinou a notificação do responsável, senhor Roberto
Fortunato Fiorin - Prefeito Municipal, para que no prazo de cinco
dias fossem prestadas as informações quanto aos itens questionados na presente Representação.
Notificado, o responsável, apresentou informações às fls. 41/61.
Foram os autos encaminhados a 3ª Secretaria de Controle Externo, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 721/2016 (fls.
65/69), opinando pelo não conhecimento da representação, na forma do art. 177, § 1º, do RITCEES, diante do não cumprimento do
inciso III do art. 177 do mesmo diploma legal.
Após, foram enviados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas, tendo seu representante lançado parecer, fls.73, pugnando
pelo NÃO CONHECIMENTO da documentação como Representação, por ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade disposto no artigo 177, inciso III do RITCEES, e consequente
ARQUIVAMENTO, ante o preconizado no art. 176, §3º, inciso I,
c/c art. 186 mesmo diploma legal
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, ao analisar a Instrução Técnica confeccionada
pela 3ª Secretaria de Controle Externo (fls. 65/69), verifico inicialmente que o Vereador é parte legítima para encaminhar Representação a esta Corte de Contas, conforme art. 99, caput da Lei
Complementar n° 621/2012, senão vejamos:
“Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos encaminhados por agentes públicos comunicando a
ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função,
bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se
dessa forma, por força de lei específica.”
Quanto aos requisitos de admissibilidade de representação seguem
as normas relativas à denúncia, conforme o art. 99, parágrafo 2°
da LC n° 621/2012, verbis:
“§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.”
A denúncia é regulamentada pelo art. 94 da Lei Complementar n°
621/2012, a qual contém seus requisitos de admissibilidade:
“Art. 94. 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.
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§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os
requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.”
Ocorre que, relativamente ao inciso III do art. 94 da Lei Complementar nº 621/2012, não foi cumprido o requisito.
Na ausência de indícios de provas a respeito de qualquer fato ou
circunstâncias que denotem irregularidade em ato praticado por
jurisdicionado, entendo que a representação não deva ter prosseguimento.
Dessa forma, tem-se que a ausência do preenchimento do requisito
estampado no inciso III do art. 94 da Lei 621/2012, implicará a
aplicação das mesmas regras de conhecimento ou não conhecimento concernentes à denúncia, regras estas descritas nos §§ 1°,
2° e 3° do art. 94 da Lei 621/2012:
§ 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.
Embora a área técnica deste tribunal em sua análise dos requisitos
de admissibilidade propõe pelo não conhecimento em virtude do
descumprimento dos artigos 177, III e 175 do RITCEES, discordo
parcialmente neste entendimento em relação ao artigo 175, pois
o vereador é parte legitima para representar conforme art. 99 da
Lei Complementar 621/2012 e no caso em concreto trata-se de
uma representação e não de informações, pronunciamentos e
realização de auditorias e inspeções, que somente os Presidentes das Câmaras e Presidentes de Comissões Permanentes ou de
inquéritos são parte legitimas para tal solicitação, conforme dispõe
o artigo 175, incisos I e II do RITCEES, senão vejamos:
Art. 175. São legitimados para solicitar ao Tribunal a prestação de
informações, pronunciamento e a realização de inspeções e de auditorias:
I - Presidente da Assembleia Legislativa e Presidentes das Câmaras
Municipais, quando aprovado pelos respectivos plenários;
II - Presidentes de comissões permanentes ou de inquéritos da Assembléia Legislativa e das Câmaras Municipais, quando por estas
aprovadas e desde que se refira a matéria inerente à respectiva
comissão.
Parágrafo único. O Tribunal não conhecerá de solicitação encaminhada por quem não seja legitimado.
Nesse sentido, averiguada a ausência de indícios de irregularidades versadas nestes autos, e posição esta ratificada pelo Ministério
Público de Contas, por meio da manifestação do Exmo. Sr. Dr. Luiz
Henrique Anastácio da Silva, Procurador de Contas, acompanhando
o entendimento da área técnica, devido é o julgamento pelo não
conhecimento e posterior arquivamento da Representação.
3. DECISÃO
Diante de todo o exposto, acolho 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, por
entender o não atendimento do inciso III do art. 94 da Lei Complementar 621/2012.
b) Pelo arquivamento, com fulcro no art. 176, § 3°, inciso I, do
RITCEES;
c) Seja o representado informado acerca desta decisão.
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.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-614/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia oito
de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Não conhecer a presente como Representação, por entender
o não atendimento do inciso III do art. 94 da Lei Complementar
621/2012;
2. Dar ciência;
3. Arquivar, com fulcro no art. 176, § 3°, inciso I, do Regimento
Interno.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio
Almeida Pimentel e Domingos Augusto Taufner. Presente, ainda,
o senhor procurador especial de contas Luis Henrique Anastácio
Da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2017.
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-215/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4037/2015
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE BAIXO GUANDU
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - LUCIANO DE BEM MAGALHÃES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – 1) REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – 2) DETERMINAÇÃO – 3) RECOMENDAÇÃO – 4) 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 Baixo Guandu, relativa ao exercício
de 2014, sob a responsabilidade do Senhor Luciano de Bem Magalhães- Diretor.
As peças contábeis, tempestivamente encaminhadas a esta Corte
de Contas, foram analisadas pela Secretaria de Controle Externo
de Contas - SecexContas, que expediu relatório constante às folhas
36/46 (Relatório Técnico 00137/2016-3) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação do agente responsável para
apresentação de justificativas quanto aos itens:
3.3.1.1 Não conformidade, quanto aos Bens em Almoxarifado, entre saldo de inventário e saldo contábil;
3.3.1.2 Não conformidade, quanto aos Bens Móveis, entre saldo de
inventário e saldo contábil;
3.3.1.3 – Não conformidade, quanto aos Bens Imóveis, entre saldo
do inventário e saldo contábil.
Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na
Instrução Técnica Inicial 00416/2016-1 (fls. 47/48), propiciaram a
citação do responsável para apresentação de suas justificativas, determinada monocraticamente (Decisão Monocrática 00710/2016-1)
às folhas 50/51.
Regularmente citado (fl. 52 – Termo de Citação 00686/2016-1),
o responsável exercitou seu direito de defesa, apresentando suas
justificativas e documentos comprobatórios às folhas 58/67.
Ao proceder à análise das justificativas apresentadas, a Secretaria
de Controle Externo de Contas, em Instrução Técnica Conclusiva
02967/2016-1 (fls.72/78), opina pelo afastamento dos indicativos
de irregularidades apontados nos itens 3.3.1.1 (Bens em Almoxarifado) e 3.3.1.2 (Bens Móveis) do Relatório Técnico 00137/2016, e
pela manutenção da impropriedade assinalada no item 3.3.1.3 do
mencionado relatório que aponta a “Não conformidade, quanto aos
Bens Imóveis, entre saldo do inventário e saldo contábil”, uma vez
que o gestor não apresentou o inventário dos bens imóveis para
comprovar o saldo evidenciado no Balanço Patrimonial e admite
não possuir controle dos bens imóveis da autarquia.
Nesse passo, a teor do que preceitua o art. 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012, opina a Secretaria de Controle Externo
de Contas por julgar REGULARES COM RESSALVA as contas em
exame, com determinação ao atual gestor do órgão para que:
[...] realize o inventário de bens imóveis, conforme determinam
os artigos 94 a 96 da Lei 4320/64 e que os ajustes realizados nas
contas de bens móveis e de almoxarifado constem detalhadamente
em notas explicativas, a ser encaminhadas juntamente com a Prestação de Contas Anual de 2016.
O douto representante do Ministério Público de Contas, Luciano
Vieira, às folhas 92/94, em face da impropriedade verificada, manifestou-se de acordo com a área técnica opinando pela REGULARIDADE COM RESSALVA das contas, e expedição da determinação
recomendada constante na folha 77.
É o relatório.
No compulsar dos autos, vejo que a presente Prestação de Contas
foi considerada regular com ressalva pelos técnicos deste sodalício, bem como pelo digno Representante do Ministério Publico de
Contas, as quais recebem minha anuência, sem prejuízo de tecer
algumas considerações sobre as razões neles expostas.
Rememorando, este Tribunal de Contas amadureceu entendimento acerca dos registros contábeis patrimoniais dos entes da Administração Pública Direta e Indireta dos municípios do Estado do
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Espírito Santo em face às alterações introduzidas na contabilidade
aplicada ao setor público, externadas pela Secretaria do Tesouro
Nacional a partir de 2009; e no exercício de suas atribuições tem
expedido atos e instruções normativas sobre a matéria:
Resolução TC 182/2002 – antigo Regimento Interno do TCEES (DOE
23/12/2001): determinava em seu art. 105 o envio do Balanço Patrimonial e de declaração de que fora realizado o inventário dos
bens patrimoniais, com detalhamento das incorporações, baixas e
possíveis divergências.
Resolução TC 221/2010 (DOE 08/12/2010): em sua redação original, considerando as alterações introduzidas na contabilidade pública através da Portaria STN 467/2009, determinava que os jurisdicionados desta Corte deveriam estar aptos a atender as novas
normas de contabilidade pública a partir de sua obrigatoriedade, ou
seja, até 31/12/2013 para todos os municípios (art. 1º). E mais,
que durante o prazo de adequação os jurisdicionados estariam desobrigados de encaminhar os relatórios de inventário dos bens móveis e dos bens imóveis junto à Prestação de Contas Anual (art. 2º,
parágrafo único). Alterada pela Resolução TC 280/2014 (DOEL TC
19/11/2014), prorrogou a adoção obrigatória dos procedimentos
contábeis do MCASP, de forma integral, até 31/12/2015.
Resolução TC 242/2012 (DOE 13/06/2012): em sua redação original, dentre outras providências, estabeleceu a adoção obrigatória
dos procedimentos contábeis do Manual de Contabilidade Aplicado
ao Setor Público - MCASP pelos jurisdicionado desta Corte, alterando a data limite para implementação integral das novas regras aplicáveis aos procedimentos contábeis patrimoniais (englobando reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis) até 31/12/2014 (art. 1º, inciso II). Alterada pela Resolução TC
280/2014 (DOEL TC 19/11/2014), prorrogou a adoção obrigatória
dos procedimentos contábeis do Manual de Contabilidade Aplicado
ao Setor Público - MCASP, de forma integral, até 31/12/2015.
Resolução TC 258/2013 (DOE 08/05/2013): alterou dispositivos da
Resolução TC 221/2010, revogando o parágrafo único do art. 2º
(que desobrigava encaminhar o relatório de inventário dos bens
móveis e imóveis junto às prestações de contas anual dos entes
municipais), ratificando a data de 31/12/2014 como limite para
atendimento das novas normas de contabilidade pública, levantamento da situação patrimonial e reavaliações dos bens.
Resolução TC 261/2013 – Regimento Interno do TCEES (DOE
07/06/2013 – revoga Resolução TC 182/2002): em seu art. 138
estabelece que os processos de prestações de contas devam conter
as demonstrações financeiras exigidas em lei e outros demonstrativos definidos em ato normativo específico, destacando aqueles
relativos a bens e valores não monetários (art. 138, §2º), considerando que a Lei 4320/1964 (capítulo III) expressa a necessidade
de manter registros contábeis da situação patrimonial dos entes da
Administração Pública.
Instrução Normativa nº 28/2013 (DOE 29/11/2013): tendo em vista o cronograma de implementação das novas regras de contabilidade pública constante na Resolução TC 242/2012, estabelece
como facultativa a apresentação dos demonstrativos a que se referem os anexos 15 a 22 da IN 28/2013 nas prestações de contas
anuais relativas ao exercício de 2013. Ou seja, não é obrigatória
a apresentação dos resumos dos inventários de bens móveis e de
bens imóveis (anexos 15 e 17) e nem dos demonstrativos analíticos
das entradas e saídas de bens móveis e de bens imóveis (anexos
16 e 18).
Instrução Normativa 29/2014 (DOEL – TCEES 30/01/2014): considerando o disposto na Resolução TC 242/2012 e Resolução TC
258/2013, dentre outras providências, mantém como facultativa a
apresentação dos demonstrativos a que se referem os anexos 15 a
22 da IN 28/2013.
Resolução TC 280/2014 (DOEL TC 19/11/2014): altera Resolução
TC 221/2010 e Resolução TC 242/2012, prorrogando o prazo limite
para adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais do MCASP
para 31/12/2015.
De fato, há previsão legal expressa no art. 25, parágrafo único
da Instrução Normativa TC nº 034/2015 – em vigor a partir de
01/01/2016 - de que “as Prestações de Contas Anuais Municipais
anteriores ao exercício de 2015 continuarão regidas pela IN 28/2013
e suas alterações” (gn), dispensando do cumprimento das normas
e modelos estabelecidos na IN 28/2013 as entidades municipais da
administração direta e indireta a partir de 01/01/2016, conforme
preceitua o art. 24 da IN 034/2015 (alterada pela IN 040/2016).
E ainda, no exercício de sua competência regulamentar, expediu o TCEES a Instrução Normativa TC 36/2016 (DOEL TCEES
24/02/2016), determinando novos prazos limites de adoção dos
procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos
municípios, revogando as Resoluções TC 221/2010, 242/2012,
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258/2013 e 280/2014, e da qual se extrai de seu Anexo Único (item
7) que tem os municípios prazo até 31/12/2018 para preparação de
sistemas e outras providencias de implantação dos procedimentos
contábeis patrimoniais, tornando-se obrigatórios os registros contábeis a partir de 01/01/2019.
Todo o esforço normativo tem como escopo o registro dos fatos que
afetam o patrimônio público na forma prevista no Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público, no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, editados pela Secretaria do Tesouro Nacional
– STN, órgão central do Sistema de Contabilidade Federal.
Seu fundamento remete ao registro de procedimentos contábeis
gerais em observância às normas internacionais, especialmente no
caso de ativos imobilizados, os procedimentos de mensuração, tais
como a reavaliação, a depreciação, a amortização, a exaustão, dentre outros, essenciais na evidenciação de custos na Administração
Pública.
Se por um lado o empenho normativo reforça a importância do
controle contábil do patrimônio público e a necessidade de sua evidenciação em bases realistas no aspecto econômico, as sucessivas
alterações nas exigências e na fixação dos prazos de adequação
das normas a que estão sujeitos os órgãos públicos não deve ser
olvidada.
Dentro desse enfoque, retomando ao objeto da análise em questão,
que trata da omissão de remessa de inventários de bens imóveis
quando da apresentação da prestação de contas anual referente
ao exercício de 2014 pelo SAAE de Baixo Guandu, é possível inferir o seguinte: À época dos fatos os entes estavam obrigados
a implementar os procedimentos contábeis patrimoniais previstos
no MCASP, gradualmente, a partir de 2012 e integralmente até
31/12/2015 conforme preconizava o art. 1º, inciso II da Resolução
TC 280/2014 (DOE 19/11/2014), só revogada em 2016 pela Instrução Normativa TC 036/2016 (DOEL TCEES 21/02/2016).
De outro lado, o reconhecimento, a mensuração e o registro dos
bens móveis e imóveis constituem procedimentos contábeis patrimoniais, presente em dispositivos inscritos na Lei 4.320/64, e neles, o elemento de demonstração contábil é apresentado pelo valor
de aquisição.
Assim, a adaptação às novas regras contábeis estaria adstrita às
reavaliações dos elementos já apresentados nas demonstrações e
não desobrigariam o gestor de realizar e apresentar os inventários
anuais de bens móveis e imóveis nos termos exigidos na Lei que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal, a despeito destes serem mensurados em valores históricos ou no de aquisição.
Senão vejamos a redação dos seguintes dispositivos da Lei nº
4.320/64:
Art. 94. Haverá 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.
Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis.
Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por
base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade.
Não bastasse isso, o dispositivo presente na Resolução TC 221/2010,
que desobrigava os jurisdicionados de encaminhar os resumos dos
inventários de bens móveis e imóveis, bem como de almoxarifado,
não dispensava a realização do controle patrimonial e foi expressamente revogado quando da edição da Resolução TC 258/2013.
Nesse imbróglio normativo, restou prejudicada a correta compreensão dos elementos constitutivos do patrimônio, em grave violação
à norma legal, mas que podem ser mitigadas diante da possibilidade de interpretação equivocada de dispositivos presentes no cipoal
normativo imposto pela Secretaria do Tesouro Nacional, e por este
Tribunal de Contas, aos responsáveis por Prestações de Contas submetidas ao órgão de Controle Externo.
Há que se destacar que a negligência no levantamento e encaminhamento de inventários de bens em almoxarifado, bem como, dos
bens móveis e imóveis, não deve ser vista sob a ótica da prática de
ato irrelevante, sujeito a mero cumprimento despretensioso da norma, como pretendem alguns, mas configura grave ofensa à gestão
contábil, determinante no controle de bens públicos.
Esses ativos, em sua maioria adquiridos com recursos financeiros
advindos da capacidade de arrecadação tributária do Estado, muitas vezes realizadas coercitivamente, não são um estorvo a ser gerido pelo Administrador Público, mas devem ser reconhecidos como
fruto resultante de um processo de ação governamental onerosa
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aos contribuintes e portanto, sujeitos a rigoroso protocolo no seu
controle e na sua manutenção.
Vale destacar o seguinte trecho do Parecer Ministerial:
Nesse sentido, embora, de regra, divergências desta natureza
consubstanciem grave infração à norma legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, vez que prejudicam a correta compreensão da posição orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo no caso vertente, entendeu a unidade técnica que esta irregularidade não tem natureza
grave, haja vista que se recomendou a regularidade das contas
com ressalvas.
Se por certo deve ser exigida a apresentação dos arquivos com o
inventário dos bens imóveis, sua desconformidade nesse exercício
deve ser acolhida, excepcionalmente, como amoldada e subsumida
à hipótese presente no art. 84, II da Lei Complementar 621/2012,
posto ser factível a compreensão de ocorrência de equívoco na interpretação das normas que regem a obrigatoriedade de apresentação das informações e dos documentos exigidos na legislação em
vigor e regulamentados em atos normativos próprios deste Tribunal.
Sendo assim, acompanhando o entendimento da área técnica e do
douto Ministério Público de Contas PROPONHO DECISÃO no sentido
de:
1. JULGAR REGULAR COM RESSALVA a presente Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Baixo Guandu
referente ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade
do Senhor Luciano de Bem Magalhães, nos termos do art. 84, inciso
II da Lei Complementar nº 621/2012, dando a devida quitação ao
responsável nos termos do artigo 86 da Lei acima mencionada.
2. DETERMINAR ao atual gestor do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Baixo Guandu, nos termos do art. 86 da Lei Complementar nº 621/2012, que na apresentação das próximas prestações de
contas, encaminhe os inventários de bens móveis e imóveis, cujo
registro, levantamento e controle são de natureza cogente por força
dos artigos 85, 89, 94 a 96, 104 e 105 da Lei nº 4.320/64 e que
os ajustes realizados nas contas de bens móveis e de almoxarifado
constem detalhadamente em notas explicativas, a ser encaminhada
juntamente com a Prestação de Contas Anual de 2016.
3. RECOMENDAR:
a. A estrita observância dos prazos-limite previstos na Instrução
Normativa TC nº 36/2016 porque seu descumprimento poderá configurar a hipótese prevista na parte final do art. 3º da Lei Complementar estadual nº 621/2012 e sujeitar o infrator à multa.
b. A divulgação ampla, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público, as prestações de contas, ainda que em versões simplificadas, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei nº
101/2000.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, ARQUIVEMSE OS AUTOS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4037/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
oito de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos
da proposta de decisão do relator, auditor João Luiz Cotta Lovatti:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Baixo Guandu, sob a responsabilidade do Senhor Luciano de Bem Magalhães, relativa ao
exercício de 2014, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe a devida quitação, nos termos do
artigo 86 da Lei acima mencionada;
2. Determinar ao atual gestor do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Baixo Guandu, nos termos do art. 86 da Lei Complementar 621/2012, que na apresentação das próximas prestações
de contas, encaminhe os inventários de bens móveis e imóveis,
cujo registro, levantamento e controle são de natureza cogente por
força dos artigos 85, 89, 94 a 96, 104 e 105 da Lei 4.320/64 e que
os ajustes realizados nas contas de bens móveis e de almoxarifado
constem detalhadamente em notas explicativas, a ser encaminhada
juntamente com a Prestação de Contas Anual de 2016;
3. Recomendar:
3.1 A estrita observância dos prazos-limite previstos na Instrução
Normativa TC 36/2016 porque seu descumprimento poderá configurar a hipótese prevista na parte final do art. 3º da Lei Complementar estadual 621/2012 e sujeitar o infrator à multa;
3.2 A divulgação ampla, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público, as prestações de contas, ainda que em versões simplificadas, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei
101/2000;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
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Composição Plenária
Reuniram-se na Segunda Câmara para 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 senhor procurador especial de contas Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 8 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
AUDITOR JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

[Outras Decisões - 2ª Câmara]
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo,
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.
DECISÃO 01302/2017-5
PROCESSO TC-02177/2017-5
Responsáveis: Sérgio Farias Fonseca, Rogério de Souza e Lilliane
Bernardo Sezini
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO –
REPRESENTANTE: WAGNER LEITE NASCIMENTO – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO – RATIFICAR DECM 00339/2017-6.
O SENHOR PRESIDENTE SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
Submeto a ratificação deste colegiado, a Decisão Monocrática 00339/2017-6, proferida, nos autos do processo: TC:
2177/2017 de relatoria do Exmo. Conselheiro Domingos Taufner
que se refere à Representação com pedido de medida cautelar, a
saber:
A presente documentação refere-se à Representação com pedido de
medida cautelar, em face da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, apresentada pelo Sr. Wagner Leite Nascimento, apresentando
possíveis ilegalidades no Edital de pregão presencial nº 25/2017
que tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento
de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão
de direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico para as secretarias
municipais, pelo período de 12 meses.
Alega o representante em síntese:
Nulidade no instrumento de convocação;
Impossibilidade de utilização de pregão presencial com registro de
preços;
Impedimento de participação de Empresas em Recuperação Judicial; e
Falta de prazo para implantação no item 24.1 e do exíguo prazo
constante no modelo de proposta.
FUNDAMENTAÇÃO
Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71 da CF/88, o
Tribunal de Contas tem o poder de sustar a execução de atos. Assim
também estabelece o inciso XI da CE/89.
Para que seja concedida uma medida suspensiva de determinado procedimento, se faz necessário à presença de dois requisitos,
quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.
Entendo que os indícios apresentados pelo Representante são fortes e que está presente o fumus bonis iuris (fumaça do bom direito)
tendo em vista os indícios de irregularidades apresentados.
Em relação à impossibilidade de utilização de pregão presencial com
registro de preço, temos o Decreto 7892/2013 que Regulamenta o
Sistema de Registro de Preço e que em seu artigo 3º estabelece as
possibilidades para a sua adoção:
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas
seguintes hipóteses:
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I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de
entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por
unidade de medida ou em regime de tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação
de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou
a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.
Assim sendo, em virtude da existência do referido Decreto, entendo que seria necessário uma melhor análise do referido indício de
irregularidade por parte desta Corte de Contas, tendo em vista a
informação do representante de que a Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro teria como prazo de contrato o período de 12 meses,
podendo ser prorrogado por até o limite de 48 meses, supostamente infringindo o inciso IV do artigo 3º do referido Decreto.
Observo também o entendimento desta Corte de Contas em relação ao impedimento de participação de empresas em recuperação
judicial, destacando o Parecer Consulta TC 008/2015 que permite a
participação de empresa com certidão positiva no certame, desde
que o juízo em que tramita o procedimento da recuperação judicial
certifique que a empresa está apta econômica e financeiramente a
suportar o cumprimento do contrato.
Ainda em relação aos outros dois indícios de irregularidades, quais
sejam: Nulidade no instrumento de convocação e Falta de prazo
para implantação no item 24.1 e do exíguo prazo constante no modelo de proposta, entendo que também necessitariam de uma melhor análise.
Com isso, é necessário que o certame não prossiga antes de uma
análise mais pormenorizada por parte desta Corte de Contas. Entendo que esta presente aí o outro requisito para a concessão da
medida cautelar, qual seja, o “periculum in mora” (perigo da demora).
Assim de acordo com o disposto nos artigos 108, 111 e 124 da Lei
Orgânica desta Corte de Contas:
Art. 108. O Tribunal poderá suspender, de ofício ou a pedido, inclusive em caráter cautelar, o procedimento licitatório, caso sejam
constatadas irregularidades ou ilegalidades, observando-se, no que
couber, o disposto nos artigos 100 e 101 e no Título V desta Lei
Complementar.
Art. 111. O Tribunal poderá determinar a sustação do contrato firmado pelo Poder Público, se verificada ilegalidade em sua execução
ou se for declarada a nulidade do procedimento licitatório.
Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco
de ineficácia da decisão de mérito, o Tribunal de Contas poderá,
de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte,
determinar medidas cautelares.
Diante de todo o exposto, entendo que estão presentes os requisitos para concessão da medida cautelar.
DECISÃO
Ante o exposto DETERMINO a suspensão do procedimento licitatório relativo ao Pregão Presencial no sistema Registro de Preço nº
25/2017, abstendo-se de homologá-lo;
DETERMINO também para que caso já tenha ocorrido a celebração
do contrato administrativo, a autoridade competente suspenda sua
execução, bem como pagamentos dele decorrente;
DETERMINO a NOTIFICAÇÃO, preferencialmente por meio
eletrônico, dos Srs. Sergio Farias Fonseca (Prefeito Municipal),
Lilliane Bernardo Sezini (Pregoeira da PMJM) e Rogério de Souza (Assessor de Tecnologia da Informação) para que no prazo de 10
(dez) dias, cumpram a decisão, e publiquem extrato na imprensa
oficial quanto ao teor da decisão, e comunicar as providências adotadas a este Tribunal, conforme o disposto no artigo 307, § 4º do
Regimento Interno desta Corte de Contas.
Cientifique-se ao representante do teor da presente Decisão.
Após, retornem os autos a este Gabinete.
Vitória ES, 07 de abril de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
Após os tramites de estilo remetam os autos a Gabinete do Relator
Domingos Augusto Taufner.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-02177/20175, DECIDE a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, na 10ª sessão ordinária, realizada no doze de
abril de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do presidente, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, ratificar a
Decisão Monocrática 00339/2017-6.
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Sala das Sessões, 12 de abril de 2017.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO 01351/2017-9
PROCESSO TC-04838/2008-9
Responsável: Estevão Silva Machado
Procuradores: Mário Augusto Teixeira Neto, Anderson Sant´Ana
Pedra, Alessandro Dantas Coutinho e Paulo Roberto da Silva
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM – 1) DEFERIR PARCELAMENTO EM 20 VEZES – 2) AO MPEC – 3) DAR CIÊNCIA.
O SENHOR CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial, decorrente de
Auditoria Especial realizada na Câmara Municipal de Itapemirim, sob a responsabilidade do Sr. Estevão Silva Machado, então
Presidente da referida Câmara, referente ao exercício de 2006.
Feita a devida instrução, houve a prolação do Acórdão TC
1277/2015, que julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de Itapemirim, com determinação de ressarcimento ao erário
municipal da quantia de R$ 5.919,48 (cinco mil e novecentos e
dezenove reais e quarenta e oito centavos), bem como aplicação de
multa ao responsável na importância de 500 VRTE’s a ser recolhida ao Tesouro Estadual, além do acompanhamento da apuração dos
fatos no Poder Executivo Municipal, diante dos indícios de cometimento da mesma irregularidade no referido âmbito.
O responsável, Sr. Estevão Silva Machado, formulou, então, requerimento de parcelamento do débito em 20 (vinte) vezes,
tendo sido deferido parcialmente quando da prolação da Decisão
TC 3019/2016 – 2ª Câmara, tão somente no que toca ao valor
imposto a título de multa.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas para
ciência da aludida Decisão, este se manifestou às fls. 298/299, ocasião em que suscitou o que considerou omissão da Decisão TC
3019/2016 no que toca ao requerimento de parcelamento do débito
pertencente ao erário municipal, bem como à forma de recolhimento das parcelas: se fixas ou variáveis.
Numa análise perfunctória do pleito aclaratório ministerial, reconheço que assiste razão à argumentação ventilada, tendo em vista
que, de fato, a letra da lei insculpida no teor do art. 133 da Lei
Complementar 621/2012 atribui à Corte de Contas a possibilidade
de conceder o parcelamento não apenas da multa, mas também do
débito, seja este afeto ao erário municipal ou estadual.
Dessa forma, em linha com a manifestação ministerial, reconsidero meu posicionamento e VOTO pelo DEFERIMENTO do parcelamento referente também ao débito fixado em 20 (vinte) vezes,
conforme requerido, de valores iguais, devendo a primeira parcela vencer no prazo de 30 dias a contar da notificação do responsável, e as demais, 30 dias após o vencimento da anterior, alertando
de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no
vencimento antecipado do saldo devedor, nos moldes do art. 459,
§5º, do mesmo diploma legal.
Ainda, acerca da forma de recolhimento das parcelas relativas tanto
à multa quanto ao débito, estabeleço que estas deverão ocorrer em
valores fixos, ou seja, de igual valor..
Retornem, por fim, os autos ao Ministério Público Especial de
Contas para acompanhamento e monitoramento.
Dê-se ciência desta Decisão ao responsável.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-04838/20089, DECIDE a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 11ª sessão ordinária, realizada no dia dezenove
de abril de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do vice-presidente, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
Deferir o parcelamento referente também ao débito fixado em 20
(vinte) vezes, conforme requerido, de valores iguais, devendo a
primeira parcela vencer no prazo de 30 dias a contar da notificação
do responsável, e as demais, 30 dias após o vencimento da anterior, alertando de que a falta de pagamento de qualquer parcela
importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos moldes
do art. 459, §5º, do mesmo diploma legal.
Estabelecer, acerca da forma de recolhimento das parcelas relativas tanto à multa quanto ao débito, que estas deverão ocorrer em
valores fixos, ou seja, de igual valor.
Remeter os presentes autos à Secretaria Geral do Ministério Público de Contas, conforme solicitado.
Dar ciência desta Decisão ao responsável.
Sala das Sessões, 19 de abril de 2017.
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Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO 01496/2017-9
PROCESSO TC-04947/2015-3
Responsável: Ana Francisca Gonçalves da Cruz
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCÍCIO DE 2014) – JURISDICIONADO: Hospital doutor roberto
arnizaut silvares – SOBRESTAR.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I – RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do Hospital
Dr. Roberto Arnizaut Silvares, referente ao exercício financeiro
de 2014, sob a responsabilidade da Sra. Ana Francisca Gonçalves da Cruz, gestora dos recursos públicos no período em análise.
Inicialmente, foram os autos à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que, através do Relatório Técnico Contábil
344/2016 (às fls. 27/40), seguido da Instrução Técnica Inicial
ITI 889/2016 (às fls. 41/42), concluiu pela citação da responsável (às fls. 46/49), quando se tomou ciência da instauração de
procedimento fiscalizatório na modalidade de inspeção, autuada
sob o n° TC 8699/2015. O objetivo do procedimento era apurar
possíveis irregularidades relativas à realização de despesas sem o
devido empenho na Secretaria de Estado da Saúde – SESA, que
posteriormente foi expandida para abranger diversos órgãos estaduais, por força de informações extraídas do Relatório das Contas
de Governador 2015.
Nos mencionados autos do TC 8699/2015, a SecexEstado, quando
da Manifestação Técnica 1132/2016, revelou seu entendimento
no sentido de que a Unidade Gestora a que se refere a prestação
de contas anual estaria envolta em possíveis irregularidades. Tal
demanda se encontra pendente de decisão acerca de proposta de
sobrestamento, com vistas a aguardar a emissão de pareceres
conclusivos do Controle Interno do Estado sobre a questão.
Encaminhado à SecexContas para proceder à instrução do feito,
esta unidade técnica expos seu entendimento pela necessidade de
sobrestamento do processo até decisão de mérito no processo TC
8699/2015, considerando sua afinidade com o objeto sob análise
nestes autos, além da possível afetação na decisão de mérito, com
vistas a subsidiar o posicionamento técnico. Eis sua conclusão:
“3 – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando a relação do assunto tratado nos autos da inspeção
instaurada no Processo TC 8699/2015 com a análise de contas realizada nestes autos, bem como a possibilidade de repercussão da
decisão de mérito nesta PCA, sugere-se o sobrestamento (suspensão) deste processo até que seja proferida a decisão de mérito no
Processo TC 8699/2015.”
Vieram, então, os autos para apreciação e decisão quanto à proposição técnica retro transcrita.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica preliminar realizada sobre a Prestação de Contas
Anual do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares, ora em discussão,
referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da Sra. Ana
Francisca Gonçalves da Cruz, suscitou que a realização de despesas
sem prévio empenho, vedada pelo art. 60 da Lei 4320/64, é matéria afeta à análise das prestações de contas anuais. Ocorre que,
por vezes, sua verificação depende da apreciação de documentos
complementares, haja vista que tais despesas podem não ter sido
lançadas contabilmente no período devido.
Diante disso, resta nítida a possível repercussão do resultado da
apuração nos autos da inspeção ora supra referenciada, considerando que, nos termos do art. 135, § 5° do RITCEES, o julgamento
das contas anuais serão tidos como consequência dos processos
que possam repercutir no exame da gestão.
Nessa linha, dispõe o art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil,
aplicado subsidiariamente nesta esfera administrativa, a suspensão
do processo para situações como a dos autos, senão vejamos:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de
existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o
objeto principal de outro processo pendente;”
Desse modo, por estrita prudência, acompanho integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião da Manifestação
Técnica 251/2017-4, e encampo os fundamentos e conclusões
explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante do
presente voto.
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III - CONCLUSÃO
Pelo exposto, VOTO pelo SOBRESTAMENTO da Prestação de
Contas em exame, de responsabilidade da Sra. ANA FRANCISCA
GONÇALVES DA CRUZ, gestora do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares, no exercício financeiro de 2014, até a conclusão
do mérito do processo TC 8699/2015, nos termos do art. 135, §
5° do RITCEES, c/c o art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-04947/20153, DECIDE a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, na 12ª sessão ordinária, realizada no dia vinte
e seis de abril de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel,
à unanimidade, SOBRESTAR a Prestação de Contas em exame,
de responsabilidade da Sra. ANA FRANCISCA GONÇALVES DA
CRUZ, gestora do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares, no
exercício financeiro de 2014, até a conclusão do mérito do processo TC 8699/2015, nos termos do artigo 135, § 5° do RITCEES, c/c
o artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil.
Sala das Sessões, 26 de abril de 2017.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO 01497/2017-3
PROCESSO TC-04652/2015-6
Responsável: Rosani de Moraes Caiado
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCÍCIO DE 2014) – JURISDICIONADO: HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS – SOBRESTAR.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I – RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do Hospital
Antônio Bezerra de Faria, referente ao exercício financeiro de
2014, sob a responsabilidade da Sra. Rosani de Moraes Caiado,
gestora dos recursos públicos no período em análise.
Inicialmente, foram os autos à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que, através do Relatório Técnico Contábil
550/2015 (às fls. 13/24), seguido da Instrução Técnica Inicial
ITI 9/2016 (às fls. 25/26), concluiu pela citação da responsável
(às fls. 31), quando se tomou ciência da instauração de procedimento fiscalizatório na modalidade de inspeção, autuada sob o n°
TC 8699/2015. O objetivo do procedimento era apurar possíveis
irregularidades relativas à realização de despesas sem o devido
empenho na Secretaria de Estado da Saúde – SESA, que posteriormente foi expandida para abranger diversos órgãos estaduais,
por força de informações extraídas do Relatório das Contas de Governador 2015.
Nos mencionados autos do TC 8699/2015, a SecexEstado, quando
da Manifestação Técnica 1132/2016, revelou seu entendimento
no sentido de que a Unidade Gestora a que se refere a prestação
de contas anual estaria envolta em possíveis irregularidades. Tal
demanda se encontra pendente de decisão acerca de proposta de
sobrestamento, com vistas a aguardar a emissão de pareceres
conclusivos do Controle Interno do Estado sobre a questão.
Encaminhado à SecexContas para proceder à instrução do feito,
esta unidade técnica expos seu entendimento pela necessidade de
sobrestamento do processo até decisão de mérito no processo TC
8699/2015, considerando sua afinidade com o objeto sob análise
nestes autos, além da possível afetação na decisão de mérito, com
vistas a subsidiar o posicionamento técnico. Eis sua conclusão:
“3 – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando a relação do assunto tratado nos autos da inspeção
instaurada no Processo TC 8699/2015 com a análise de contas realizada nestes autos, bem como a possibilidade de repercussão da
decisão de mérito nesta PCA, sugere-se o sobrestamento (suspensão) deste processo até que seja proferida a decisão de mérito no
Processo TC 8699/2015.”
Vieram, então, os autos para apreciação e decisão quanto à proposição técnica retro transcrita.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica preliminar realizada sobre a Prestação de Contas
Anual do Hospital Antônio Bezerra de Faria, ora em discussão, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da Sra. Rosani
de Moraes Caiado, suscitou que a realização de despesas sem prévio empenho, vedada pelo art. 60 da Lei 4320/64, é matéria afeta
à análise das prestações de contas anuais. Ocorre que, por vezes,
sua verificação depende da apreciação de documentos complementares, haja vista que tais despesas podem não ter sido lançadas
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contabilmente no período devido.
Diante disso, resta nítida a possível repercussão do resultado da
apuração nos autos da inspeção ora supra referenciada, considerando que, nos termos do art. 135, § 5° do RITCEES, o julgamento
das contas anuais serão tidos como consequência dos processos
que possam repercutir no exame da gestão.
Nessa linha, dispõe o art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil,
aplicado subsidiariamente nesta esfera administrativa, a suspensão
do processo para situações como a dos autos, senão vejamos:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de
existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o
objeto principal de outro processo pendente;”
Desse modo, por estrita prudência, acompanho integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião da Manifestação
Técnica 250/2017-1, e encampo os fundamentos e conclusões
explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante do
presente voto.
III - CONCLUSÃO
Pelo exposto, VOTO pelo SOBRESTAMENTO da Prestação de Contas em exame, de responsabilidade da Sra. ROSANI DE MORAES
CAIADO, gestora do Hospital Antônio Bezerra de Faria, no
exercício financeiro de 2014, até a conclusão do mérito do processo TC 8699/2015, nos termos do art. 135, § 5° do RITCEES, c/c
o art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-04652/20156, DECIDE a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 12ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e seis
de abril de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, SOBRESTAR a Prestação de Contas em exame, de responsabilidade da Sra.
ROSANI DE MORAES CAIADO, gestora do Hospital Antônio Bezerra de Faria, no exercício financeiro de 2014, até a conclusão
do mérito do processo TC 8699/2015, nos termos do artigo 135,
§ 5° do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, c/c o artigo
313, V, “a” do Código de Processo Civil.
Sala das Sessões, 26 de abril de 2017.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO 06952/2016-6
PROCESSO TC-01498/2017-8
Responsável: Samuel Zuqui
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (1º SEMESTRE DE 2016) –
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA –
ARQUIVAR.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO SERGIO MANOEL NADER BORGES:
I -Relatório e Fundamentação
Tratam os presentes autos de PARECER DE ALERTA emitido por este
Tribunal de Contas, em atenção ao art. 59, § 1º da Lei 101/2000,
em virtude da despesa total com pessoal do Poder Executivo do Município de Piúma,. em que figura como responsável o Sr. SAMUEL
ZUQUI, ter ultrapassado, no primeiro 1º do exercício de 2016, o
limite para alerta estabelecido em relação à Receita Corrente Líquida - RCL.
Além do parecer de alerta, consta da Decisão - 2ª Câmara
03171/2016-6, a seguinte determinação ao responsável:
(...) 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 1/3 o percentual excedente ao limite, até o
término do 1º quadrimestre/2017 e cumprir com o limite legal de
despesa total com pessoal até o 3º quadrimestre/2017.
Alerta, ainda, na decisão que o descumprimento dos limites em
questão e a não adoção das medidas corretivas ordenadas pela
Constituição Federal e pela Lei 101/2000 são “condutas gravíssimas, que podem ensejar a prática de ato de improbidade
administrativa pelo gestor, sujeitando à aplicação de sanções
administrativas e penais, conforme art. 19, 21, 22 e 23 da Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF – 101/2000).”
O responsável foi notificado, por meio do termo de Notificação
02285/2016-9, porem não apresentou justificativas alusivas ao assunto, conforme despacho do NCD À fl. 25. O prazo para cumprimento da Decisão foi encerrado em 23/01/2017.
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Em seguida os autos foram encaminhados à área técnica para análise e instrução.
A Secex Contas, ao consultar o Sistema LRFWeb - demonstrativo referente ao terceiro quadrimestre de 2016, constatou que as
despesas com pessoal do poder executivo do município de Piúma
atingiram 52,61% da RCL reconduzindo ao limite legal de 54% da
RCL estabelecido pela LRF. A Área técnica destacou que ocorreu um
acrescimento da RCL no período apurado (1,99%) frente à uma
queda menor no valor das despesas com pessoal (-0,69%), que
demonstra ser o motivo mais representativo para a recondução do
percentual ao limite.
Muito embora o Sr. Samuel Zuqui não tenha protocolizado justificativas ou documentos complementares está-se considerando que
o retorno ao limite máximo de despesa total com pessoal, conforme
dados declaratórios, deu-se antes do prazo legal, expressamente
estabelecido na referida Decisão – 2ª Câmara 03171/2016-6, qual
seja, 3º quadrimestre de 2017. A área técnica, baseado nos dados
apresentado, verificou que foi o cumprido, por parte do responsável, à determinação contida no item 2. da Decisão – 2ª Câmara
03171/2016-6, qual seja, de iniciar e comprovar perante este Tribunal de Contas a adoção de medidas saneadoras para recondução
da despesa total com pessoal ao limite máximo estabelecido pela
Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000.
Destaca-se inda, que a partir de 01/01/2017 uma nova gestão teve
inicio com um novo chefe do poder executivo (Jose Ricardo Pereira
da Costa) e que novas emissões de parecer de alerta foram providenciados, (TC - 01666/2017-9 (2º quadrimestre de 2016) e TC
-01506/2017-4 (3º quadrimestre de 2016), acerca do descumprimento de limite prudencial.
A área técnica concluiu que o Sr. Samuel Zuqui, como não é mais
prefeito de Piuma, esgotou-se as suas possibilidades de ação,
bem como que para este caso houve cumprimento do limite legal, observando-se o prazo estabelecido na Decisão – 2ª Câmara
03171/2016-6, além do fato de que os pareceres de alerta são considerados na análise das prestações de contas anual de governo,
sugerimos o arquivamento dos presentes autos, na forma do artigo
330, inciso IV, c/c artigo 303 do regimento Interno TCEES, aprovado pela Resolução TC 261/2013.
No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público Especial de
Contas (fl.38).
II - VOTO:
Comungando com o posicionamento da área técnica e do Parquet
Especial de Contas VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos presentes
autos na forma do art. 330, inciso lV, da Resolução TC 261/2013.
Vitória, 26 de abril de 2017.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 06952/20166, DECIDE a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 12ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e
seis de abril de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro Sergio Manoel Nader Borges, arquivar
os presentes autos, nos termos do artigo 330, IV, do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas.
Sala das Sessões, 26 de abril de 2017.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO 01500/2017-1
PROCESSO TC-02374/2017-7
Responsáveis: Rubens Casotti, Glauber Regattieri Roldi e Ramon
Magnago
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO –
REPRESENTANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO
CANAÃ – RATIFICAR DECM 00442/2017-3.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
VOTO
RELATÓRIO
A presente documentação refere-se à Representação com pedido
de medida cautelar, em face da Prefeitura Municipal de São Roque
do Canaã apresentando possíveis ilegalidades no Edital de pregão
presencial nº 19/2017 que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem que
serão necessários para a realização das competições esportivas organizadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e
Lazer.
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Alega o representante em síntese:
Exigência Ilegal contida na letra B do item 8.1.3 – Certificados e
Diplomas fornecidos exclusivamente por Federações.
Por meio da Decisão Monocrática 00422/2017-3 publicada no Diário
Oficial do dia 25/04/2017, decidi monocraticamente deferir a medida cautelar pleiteada.
Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71 da CF/88, o
Tribunal de Contas tem o poder de sustar a execução de atos. Assim
também estabelece o inciso XI da CE/89.
Para que seja concedida uma medida suspensiva de determinado procedimento, se faz necessário à presença de dois requisitos,
quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.
Entendo que os indícios apresentados pelo Representante é forte
e que está presente o fumus bonis iuris (fumaça do bom direito)
tendo em vista o indício de irregularidade apresentado.
Alega o representante que o edital traz a exigência de que a empresa seja especializada em arbitragem, porém na Junta Comercial
não se encontra nenhuma empresa especializada em arbitragem,
pois não existe tal especialização. Destaca também a qualificação
técnica através de Diplomas e Certificados fornecidos exclusivamente por Federações.
A Lei nº 9.615/1998 que institui as normas gerais sobre desporto,
que em seu artigo 88 descreve:
Art. 88. Os árbitros e auxiliares de arbitragem poderão constituir
entidades nacionais, estaduais e do Distrito Federal, por modalidade desportiva ou grupo de modalidades, objetivando o recrutamento, a formação e a prestação de serviços às entidades de administração do desporto. (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).
Através do referido dispositivo, existe sim a possibilidade de os cursos de árbitros não serem fornecidos exclusivamente pelas Federações.
Com isso, é necessário que o certame não prossiga antes de uma
análise mais pormenorizada por parte desta Corte de Contas. Entendo que esta presente aí o outro requisito para a concessão da
medida cautelar, qual seja, o “periculum in mora” (perigo da demora).
Assim de acordo com o disposto nos artigos 108, 111 e 124 da Lei
Orgânica desta Corte de Contas:
Art. 108. O Tribunal poderá suspender, de ofício ou a pedido, inclusive em caráter cautelar, o procedimento licitatório, caso sejam
constatadas irregularidades ou ilegalidades, observando-se, no que
couber, o disposto nos artigos 100 e 101 e no Título V desta Lei
Complementar.
Art. 111. O Tribunal poderá determinar a sustação do contrato firmado pelo Poder Público, se verificada ilegalidade em sua execução
ou se for declarada a nulidade do procedimento licitatório.
Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco
de ineficácia da decisão de mérito, o Tribunal de Contas poderá,
de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte,
determinar medidas cautelares.
Diante destes fatos, na forma do disposto no artigo 124 da Lei
Orgânica desta Corte de Contas, proferi a Decisão Monocrática
00422/2017-3 no dia 20/04/2017 concedendo medida cautelar,
para determinar:
A suspensão do procedimento licitatório relativo ao Pregão Presencial nº 19/2017, abstendo-se de homologá-lo;
DETERMINO também para que caso já tenha ocorrido a celebração
do contrato administrativo, a autoridade competente suspenda sua
execução, bem como pagamentos dele decorrente;
DETERMINO a NOTIFICAÇÃO, preferencialmente por meio
eletrônico, dos Srs. Rubens Casotti (Prefeito Municipal), Ramon
Magnago (Pregoeiro do Município) e Glauber Regattieri Roldi
(Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer) para
que no prazo de 10 (dez) dias, cumpram a decisão, e publiquem
extrato na imprensa oficial quanto ao teor da decisão, e comunicar
as providências adotadas a este Tribunal, conforme o disposto no
artigo 307, § 4º do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Cientifique-se ao representante do teor da presente Decisão.
DECISÃO
Diante do exposto, nos termo do parágrafo único do artigo 376
do Regimento Interno c/c art.124§ único da Lei Complementar
621/2012 e de acordo com a situação fática e jurídica, RATIFICO
os fundamentos e a decisão, exarados monocraticamente, submetendo-os ao referendo desta 2ª Câmara.
Vitória ES, 26 de abril de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-02374/2017-
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7, DECIDE a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 12ª sessão ordinária, realizada no vinte e seis de
abril de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner, ratificar a Decisão
Monocrática 00442/2017-3.
Sala das Sessões, 26 de abril de 2017.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO 01504/2017-1
PROCESSO TC-04366/2015-1
Responsável: Leandro Teodoro de Almeida
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCICIO DE 2014) - JURISDICIONADO: HOSPITAL sÃO jOSÉ DO
CALÇADO – SOBRESTAR.
O SENHOR CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I - RELATÓRIO
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do Hospital
São José do Calçado, referente ao exercício financeiro de 2014,
sob a responsabilidade do Sr. Leandro Teodoro Almeida, gestor
dos recursos públicos no período em análise.
Inicialmente, foram os autos à SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, que, através do Relatório Técnico
413/2015 (às fls. 11/21), seguido da Instrução Técnica Inicial
ITI 2089/2015 (às fls. 22), concluiu pela citação do responsável
(às fls. 31), quando se tomou ciência da instauração de procedimento fiscalizatório na modalidade de inspeção, autuada sob o n°
TC 8699/2015. O objetivo do procedimento era apurar possíveis
irregularidades relativas à realização de despesas sem o devido
empenho na Secretaria de Estado da Saúde – SESA, que posteriormente foi expandida para abranger diversos órgãos estaduais,
por força de informações extraídas do Relatório das Contas de Governador 2015.
Nos mencionados autos do TC 8699/2015, a SecexEstado, quando
da Manifestação Técnica 1132/2016, revelou seu entendimento
no sentido de que a Unidade Gestora a que se refere a prestação
de contas anual estaria envolta em possíveis irregularidades. Tal
demanda se encontra pendente de decisão acerca de proposta de
sobrestamento, com vistas a aguardar a emissão de pareceres
conclusivos do Controle Interno do Estado sobre a questão.
Encaminhado à SecexContas para proceder à instrução do feito,
esta unidade técnica expos seu entendimento pela necessidade de
sobrestamento do processo até decisão de mérito no processo TC
8699/2015, considerando sua afinidade com o objeto sob análise
nestes autos, além da possível afetação na decisão de mérito, com
vistas a subsidiar o posicionamento técnico. Eis sua conclusão:
“3 – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando a relação do assunto tratado nos autos da inspeção
instaurada no Processo TC 8699/2015 com a análise de contas realizada nestes autos, bem como a possibilidade de repercussão da
decisão de mérito nesta PCA, sugere-se o sobrestamento (suspensão) deste processo até que seja proferida a decisão de mérito no
Processo TC 8699/2015.”
Vieram, então, os autos para apreciação e decisão quanto à proposição técnica retro transcrita.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica preliminar realizada sobre a Prestação de Contas
Anual do Hospital São José do Calçado, ora em discussão, referente
ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Leandro Teodoro Almeida, suscitou que a realização de despesas sem prévio
empenho, vedada pelo art. 60 da Lei 4320/64, é matéria afeta à
análise das prestações de contas anuais. Ocorre que, por vezes,
sua verificação depende da apreciação de documentos complementares, haja vista que tais despesas podem não ter sido lançadas
contabilmente no período devido.
Diante disso, resta nítida a possível repercussão do resultado da
apuração nos autos da inspeção ora referenciada nestes autos,
considerando que, nos termos do art. 135, § 5° do RITCEES, o
julgamento das contas anuais serão tidos como consequência dos
processos que possam repercutir no exame da gestão.
Nessa linha, dispõe o art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil,
aplicado subsidiariamente nesta esfera administrativa, a suspensão
do processo para situações como a dos autos, senão vejamos:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de
existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o
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objeto principal de outro processo pendente;”
Desse modo, por estrita prudência, acompanho integralmente o entendimento da área técnica, exposto por ocasião da Manifestação
Técnica 230/2017-2, e encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente voto.
III - CONCLUSÃO
Pelo exposto, VOTO pelo SOBRESTAMENTO da Prestação de Contas em exame, de responsabilidade do Sr. LEANDRO TEODORO
ALMEIDA, gestor do Hospital São José do Calçado, no exercício financeiro de 2014, até a conclusão do mérito do processo TC
8699/2015, nos termos do art. 135, § 5° do RITCEES, c/c o art.
313, V, “a” do Código de Processo Civil.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-04366/20151, DECIDE a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, na 12ª sessão ordinária, realizada no dia vinte
e seis de abril de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos
do voto relator, do conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, por
SOBRESTAR Prestação de Contas em exame, de responsabilidade
do Sr. LEANDRO TEODORO ALMEIDA, gestor do Hospital São
José do Calçado, no exercício financeiro de 2014, até a conclusão
do mérito do processo TC 8699/2015, nos termos do artigo 135,
§ 5°, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, c/c o artigo
313, V, “a”, do Código de Processo Civil.
Sala das Sessões, 26 de abril de 2017.
Conselheiro SÉRGIO MONOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO 01549/2017-7
PROCESSO TC-01925/2012-7
Responsáveis: Vera Lúcia de Souza Vieira, José Soares Domingues e Rosane Maria Souza dos Santos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCÍCIO DE 2011) – JURISDICIONADO: FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE - FAFIA – 1) DAR QUITAÇÃO – 2) ARQUIVAR – 3) DEVOLVER AO MPEC.
O SENHOR CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da FAFIA
– Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre, referente ao
exercício de 2011, figurando como responsável, a Sra. Vera Lúcia
de Souza Vieira.
Após os trâmites regulares, por meio do ACÓRDÃO TC-1083/2014
– PLENÁRIO, (fls. 347/359), por unanimidade, foi acolhido o voto
do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, no sentido de
se aplicar multa no valor 750 VRTE à Sra. Vera Lúcia de Souza Vieira, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro Estadual.
A Secretaria do Ministério Público de Contas lançou o Termo de
Verificação Nº 0034/2015 (fl. 425), no qual ficou certificado que
a quantia da MULTA consignada pela Sra. Vera Lúcia de Souza Vieira foi recolhida de acordo com o valor constante no Acórdão TC-1083/2014 – Plenário (DUA Nº 1897880704, valor pago:
R$2.035,48, em 10/04/2015), conforme se depreende do comprovante juntado à fl. 426.
Compulsando os autos, verifica-se à fl.446 Certidão de Trânsito em
julgado 248/2017-2, informando que o Acórdão TC-1083/2014
transitou em julgado em 18/05/2015.
O Ministério Público de Contas pronuncia-se por meio do Parecer 1284/2017-1 (fl.449), da lavra do Procurador Geral Luciano Vieira, que, considerando o Termo de Verificação expedido pela
Secretaria do Ministério Público de Contas, o qual certificou o recolhimento integral da multa aplicada, pugna seja dada quitação
à responsável, com posterior arquivamento do feito, devolvendo-o àquela Secretaria para os devidos registros no sistema de
cobrança do e-tcees.
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Considerando, portanto, que foi cumprida pela responsável a decisão proferida pelo ACÓRDÃO TC-1083/2014 – PLENÁRIO, com o recolhimento integral do valor da multa que lhe fora aplicada, VOTO,
com fundamento no art. 288, § 4º, c/c o art. 460, caput, ambos
do RITCEES – Res. 261/2013, pela QUITAÇÃO a Senhora VERA
LÚCIA DE SOUZA VIEIRA, com o devido ARQUIVAMENTO dos
autos, nos termos do artigo 330, I e IV, do mesmo diploma legal,
e retorno do feito à Secretaria do Ministério Público de Contas, conforme o solicitado.
Em 05 de maio de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Vice-Presidente.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 01925/20127, DECIDE a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sua 13ª sessão ordinária, realizada no dia três
de maio de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do vice-presidente, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Dar quitação à Senhora VERA LÚCIA DE SOUZA VIEIRA, com
fundamento no artigo 288, § 4º, c/c o artigo 460, caput, ambos do
Regimento Interno deste Tribunal de Contas, considerando que foi
cumprida pela responsável a decisão proferida pelo ACÓRDÃO TC1083/2014 – PLENÁRIO, com o recolhimento integral do valor da
multa que lhe fora aplicada.
2. Arquivar os presentes autos, nos termo do artigo 330, IV, do
RITCEES.
3. Devolver o feito à Secretaria do Ministério Público de Contas,
conforme o solicitado.
Sala das Sessões, 3 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
PORTARIA N Nº 048, de 05 de maio de 2017
Altera a Portaria N nº 009, de 14 de fevereiro de 2017, que aprova
o Projeto “CidadES - Contratação”.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas que lhe confere o artigo 13
inciso I da Lei Complementar nº. 621, de 8 de março de 2012, c/c
o artigo 20 incisos I e XXIII do Regimento Interno deste Tribunal
de Contas, aprovado pela Resolução TC nº 261, de 4 de junho de
2013:
RESOLVE:
Art. 1º. Alterar o artigo 3º da Portaria N nº 009, de 14 de fevereiro
de 2017, para acrescer o inciso VII, a fim de incluir na Equipe do
Projeto o servidor Dilmar Garcia Macedo – matrícula 203.596, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º. Designar para compor a Equipe do Projeto, na condição
de membros de Comissão, além do gestor do projeto, os seguintes
servidores:
I - Rogério Oliveira de Jesus;
II - Marcelo Nogueira Dias;
III - Anderson Uliana Rolim;
IV - José Mariano Brito;
V - Octávio A. Ribeiro da Mota Jr;
VI - Gleidson Bertollo;
VII – Dilmar Garcia Macedo.”
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo
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