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PARECER CONSULTA
PUBLICAÇÃO do inteiro teor de Parecer Consulta.
PARECER/CONSULTA TC-006/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3214/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
ASSUNTO - CONSULTA
CONSULENTE - JAIR FERRAÇO JÚNIOR
EMENTA: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ATUAM NO
DENOMINADO “CONTRATURNO” ESCOLAR PODEM SER PAGOS COM A PARCELA DE 60% DO FUNDEB – NECESSIDADE
DE ENQUADRAMENTO DO PROFISSIONAL NOS CRITÉRIOS
LEGAIS ELENCADOS NO ART. 22 DA LEI Nº 11.494/07 – OS
DEMAIS PROFISSIONAIS PODERÃO SER PAGOS COM A PARCELA DE 40% DO FUNDEB, DESDE QUE SE ENQUADREM NOS
PARÂMETROS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO PREVISTOS NO ART. 70 DA LEI N. 9.394/96 E NÃO
INCIDAM NAS VEDAÇÕES DO ART. 71 DO MESMO DIPLOMA
LEGAL – PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS
LEGAIS PARA SEREM REMUNERADOS POR MEIO DA PARCELA
DE 60% DO FUNDEB – NOS TERMOS DO ART. 26, § § 2º E 6º,
DA LEI 9394/96, O ENSINO DA ARTE, CONSTITUÍDO PELAS
LINGUAGENS MÚSICA, TEATRO E ARTES VISUAIS, É COMPONENTE CURRICULAR OBRIGATÓRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, E O REFORÇO ESCOLAR,
NA MEDIDA EM QUE SE REFERIR A DISCIPLINAS CURRICULARES OBRIGATÓRIAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TAMBÉM
TERÁ A MESMA NATUREZA.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3214/2014,
em que o então prefeito municipal de Castelo, Sr. Jair Ferraço Júnior, formula consulta a este Tribunal questionando o seguinte:
“Um Município, que possui escolas de tempo integral de educação
básica, pode pagar os profissionais que atuam em disciplinas extras ofertadas no contraturno (denominadas macrocampos) com
recursos do FUNDEB? Serão considerados como profissionais do
magistério aqueles que atuam em disciplinas e/ou cursos extras
à grade curricular regular, tais como agroecologia, arte, música,

teatro, cultura digital, artes visuais e reforço escolar?”
Considerando que é da competência deste Tribunal decidir sobre
consulta que lhe seja formulada na forma estabelecida pelo Regimento Interno, conforme artigo 1º, inciso XXIV, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012:
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de consulta formulada pelo Sr. Jair Ferraço Júnior, Prefeito Municipal de Castelo, no sentido de ser respondida a seguinte indagação:
“Um Município, que possui escolas de tempo integral de educação
básica, pode pagar os profissionais que atuam em disciplinas extras
ofertadas no contraturno (denominadas macrocampos) com recursos do FUNDEB? Serão considerados como profissionais do magistério aqueles que atuam em disciplinas e/ou cursos extras à grade
curricular regular, tais como agroecologia, arte, música, teatro, cultura digital, artes visuais e reforço escolar?”
II REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Primeiramente cabe uma análise acerca dos requisitos de admissibilidade previstos na legislação. Com efeito, encontra-se o seguinte
no art.122 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo-LOTCEES) :
Art.122 [...]
§ 1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades:
I – ser subscrita por autoridade legitimada;
II – referir-se a matéria de competência do Tribunal de Contas;
III – conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada;
IV – não se referir apenas a caso concreto;
V – estar instruída com parecer do órgão de assitência técnica e/ou
jurídica da autoridade consulente.
Quanto à autoridade legitimada, definida no art. 122, § 1º, I, do
referido diploma normativo, verifica-se :
Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto a dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas
pelas seguintes autoridades:
I – Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
II- Presidente da Assembléia Legislativa e de Câmaras Municipais;
III- Presidente do Tribunal de Justiça e Procurador Geral de Justiça
IV- Procurador Geral do Estado e Defensor Público Geral do Estado;
V- Secretário de Estado;
VI- Presidente das comissões permanentes da Assembléia Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII-Diretor presidentes de autarquia , fundação pública, empresa
estatal e de sociedade de economia mista cujo controle societário
pertença ao Estado ou aos Municípios.
III FUNDAMENTAÇÃO
Conforme apontado pela área técnica:
Sendo o consulente Prefeito Municipal de Castelo, encontra-se
atendido o primeiro requisito, previsto no art.122, I da legislação
aplicada. Verifica-se também que está devidamente qualificado nos
autos, donde consta seu nome legível e assinatura, previsto no art.
122 §1º, I.
Quanto a matéria suscitada pelo consulente, entende-se que há
pertinência com a atuação deste Tribunal conforme dispõe art.
122, §1º, II, pois a questão se pauta na possibilidade de pagamento de profissionais que atuam em disciplinas extracurriculares com
recursos do FUNDEB.
Quanto à relevância jurídica, econômica e social disposta no
art.122, § 2º da referida Lei percebe-se que o tema trata de regular
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dispêndio de recursos públicos.
Constata-se também no relatório, que há indicação precisa da
dúvida ou controvérsia suscitada e também do disposto legal
sobre o qual se sustenta (art. 212, da Constituição Federal; arts. 21
e 22, da Lei nº 11.494/2007 e arts. 70 e 71, da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação), conclui-se que a consulta não se refere a caso
concreto, conforme dispõe o art. 122, §1º, IV, conforme se observa
na leitura do relatório.
Por derradeiro, confere-se que os autos encontram-se instruído
com parecer do órgão de assistência técnica e/ou jurídica da
autoridade consulente, em inobservância ao disposto no art. 122,
§ 1º, V, da LOTCEES. Diante do exposto, reconhecendo que estão
presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei,
sugere-se pelo CONHECIMENTO da presente consulta.
Quanto ao mérito, foi observado pela área técnica deste Tribunal
que existe uma Orientação Técnica de Consulta nº 012/2013, proferida no processo TC 8536/2010, abordando temas essenciais à
resolução das controvérsias apontadas nos presentes autos, que
responde o primeiro questionamento formulado pelo consulente.
Afim de detalhar melhor a indagação do consulente, iremos transcreve-la novamente e a resposta desta Corte de Contas em referencia ao Parecer Consulta nº 12/2013, senão vejamos:
A primeira pergunta dirigida a esta Corte é a seguinte:
“Um Município, que possui escolas de tempo integral de educação
básica, pode pagar os profissionais que atuam em disciplinas extras
ofertadas no contraturno (denominadas macrocampos) com recursos do FUNDEB?
Parecer/Consulta n. 012/2013:
EMENTA
EDUCAÇÃO INTEGRAL - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% DO FUNDEB - PROFISSIONAIS
QUE ATUAM NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA - 40% DO FUNDEB - DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO CONTRATURNO - POSSIBILIDADE DE SEREM COMPUTADAS NOS 25% DAS RECEITAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS
QUE OS MUNICÍPIOS DESTINAM À EDUCAÇÃO.
(...)
Assim, no que concerne ao pagamento dos profissionais que atuam
na educação integral, no contraturno escolar, é preciso verificar, no
caso concreto, se são profissionais do magistério conforme estabelece o art. 22 da Lei: especialistas em educação que atuam diretamente no processo pedagógico do ensino, envolvidos com a produção do conhecimento e aprendizagem. Além disso, se possuem
efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do ente governamental,
devendo haver regular vinculação contratual, temporária ou estatutária. Não é possível que serviços de terceiros sejam remunerados
com tais recursos. Nesta situação, atuando no contraturno escolar,
os profissionais do magistério podem ser remunerados com os 60%
(sessenta por cento) do FUNDEB. Por outro lado, se os profissionais
da educação não preenchem os requisitos legais exigidos no art.
22 da Lei nº 11.494/07, mas atuam na manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, podem ser remunerados com
os 40% (quarenta por cento) restantes do FUNDEB, nos moldes do
art.21do referido diploma legal. Cumpre ressaltar, entretanto, que
tais conclusões pressupõem a existência de educação integral nos
moldes previstos na legislação educacional brasileira, observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária do Estado e dos
Municípios, conforme dispõem os parágrafos 2º e 3º do artigo 211
da Constituição Federal.
Em outras palavras, em relação ao contraturno, será pago com a
parcela de 60% do FUNDEB o profissional que se enquadrar nos
critérios legais de “profissional do magistério”, elencados no art.
22 da Lei nº 11.494/07. Os demais profissionais poderão ser pagos
com a parcela de 40% do FUNDEB, desde que se enquadrem nos
parâmetros de manutenção e desenvolvimento do ensino previstos
no art. 70 da Lei n. 9.394/96 e não incidam nas vedações do art.
71 do mesmo diploma legal.
Quanto à segunda pergunta formulada pelo consulente, verificou-se que na OT-C 24/2014, não ficou respondida, sendo encaminhada novamente para a 8ª Secretaria de Controle Externo, que
respondeu através da OT-C 9/2015 nos seguintes termos:
A segunda pergunta dirigida a esta Corte é a seguinte:
“Serão considerados como profissionais do magistério (FUNDEB
60%) aqueles que atuam em disciplinas e/ou cursos extras à grade
curricular regular, tais como agroecologia, arte, música, teatro, cultura digital, artes visuais e reforço escolar?”
A fim de responder o questionamento acima, precisamos retomar
o conceito de profissional do magistério, já trabalhado no Parecer/
Consulta n. 012/2013, e que encontra fundamento no art. 22 da Lei
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n. 11.494/07. O referido artigo assim se pronuncia:
Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais
totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração
dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo,
considera-se:
(...)
II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica; (grifamos).
A fim de deixar o tema mais claro, o Ministério da Educação, por
meio do CEB (Câmara de Educação Básica), editou a Resolução n.
01/2008, que particulariza quais seriam os profissionais do magistério da educação básica, para o fim, declarado na ementa da
norma, de aplicação do art. 22 da Lei n. 11.494/2007. Vejamos o
que a mencionada regulamentação entende por “profissionais do
magistério”:
Art. 2º Integram o magistério da Educação Básica, nas etapas da
Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, os docentes habilitados em curso Normal de nível médio, em curso Normal Superior e em curso de Pedagogia, assim como em programa
especial devidamente autorizado pelo respectivo sistema de ensino.
Art. 3º Integram o magistério da Educação Básica, nas etapas dos
anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, os docentes
habilitados em cursos de licenciatura plena e em Programa Especial
de Formação Pedagógica de Docentes.
Art. 4º Integram o magistério da Educação Básica, de componentes
profissionalizantes do Ensino Médio integrado com a Educação Profissional Técnica de nível médio, os docentes:
I – habilitados em cursos de licenciatura plena e em Programas
Especiais de Formação Pedagógica de Docentes;
II – pós-graduados em cursos de especialização para a formação
de docentes para a Educação Profissional Técnica de nível médio,
estruturados por área ou habilitação profissional;
III – graduados bacharéis e tecnólogos com diploma de Mestrado
ou Doutorado na área do componente curricular da Educação Profissional Técnica de nível médio.
Art. 5º Integra o magistério da Educação Básica, na modalidade de
Educação Especial, para alunos com deficiência auditiva e da fala,
além do licenciado, o docente Instrutor de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais.
Art. 6º Integra o magistério da Educação Básica, na modalidade de
Educação Indígena, o docente professor indígena sem prévia formação pedagógica, até que possua a formação requerida, garantida
sua formação em serviço.
Parágrafo único. Analogamente, na mesma condição, integra o magistério da Educação Básica o docente professor de comunidade
quilombola.
Art. 7º Excepcionalmente, podem ser considerados docentes integrantes do magistério da Educação Básica, para efeito da destinação de recursos nos termos do artigo 22 da Lei nº 11.494/2007:
I – na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental:
os profissionais não habilitados, porém, autorizados a exercer a
docência pelo órgão competente do respectivo sistema de ensino,
em caráter precário e provisório;
II – nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio:
os graduados bacharéis e tecnólogos que, na falta de licenciados,
recebem autorização do órgão competente de cada sistema de ensino, em caráter precário e provisório, para exercer a docência;
III – no Ensino Médio integrado com a Educação Profissional Técnica de nível médio:
a) os graduados bacharéis e tecnólogos que, na falta de licenciados,
recebem autorização do órgão competente de cada sistema, em
caráter precário e provisório, para exercer a docência e aos quais
se proporcione formação pedagógica em serviço;
b) os profissionais experientes, não graduados, que forem devidamente autorizados a exercer a docência pelo órgão competente,
em caráter precário e provisório, desde que preparados em serviço
para esse magistério.
Art. 8º Integram o magistério da Educação Básica os profissionais
que dão suporte pedagógico direto ao exercício da docência, exercendo as funções de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação
pedagógica:
I – os licenciados em Pedagogia ou os formados em nível de pós-graduação;
II – os docentes designados nos termos de legislação e normas do
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respectivo sistema de educação.
Art. 9º A definição, nos termos desta Resolução, de quem são os
profissionais do magistério da Educação Básica é unicamente para
efeito de compreensão e aplicação do inciso II do parágrafo único
do artigo 22 da Lei nº 11.494/2007, referente à destinação de, pelo
menos, 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos
Fundos no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública, não
tendo nenhum alcance ou relação com acesso, promoção, jornada
de trabalho, aposentadoria ou quaisquer outros aspectos referentes
a carreiras de magistério das redes públicas de ensino, matérias
estas tratadas pela legislação respectiva, Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos Municípios.
Em relação às atividades extra-curriculares, acerca das quais versa
a pergunta do consulente, temos que os profissionais que nelas
atuam não se enquadram, a priori, nos critérios acima elencados,
de forma que não podem ser pagos com a parcela de 60% do FUNDEB. Isso porque, para ser considerado profissional do magistério,
o profissional deve atuar em disciplinas curriculares, uma vez que
a lei exige atuação direta no processo pedagógico, seja através do
exercício da docência, seja através de apoio ao referido processo.
De fato, é o próprio MEC que assim o diz, quando afirma que para
que os recursos do FUNDEB sejam utilizados para o pagamento de
professores de Educação Física, Língua Estrangeira, Artes e Informática, estas atividades devem fazer parte das diretrizes e parâmetros curriculares dos respectivos sistemas de ensino.
Acerca da grade curricular, devemos observar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96) estabelece em
seu art. 26, que os currículos escolares terão uma base comum e
uma parte diferenciada, em respeito às peculiaridades de cada região. Assim, cabe a cada localidade definir o que deve integrar seu
currículo, dentro dos parâmetros legais. Integrando o currículo, a
disciplina deixa de ser extra, e o profissional que nela atua, respeitados os ditames do art. 22 da Lei n.11.497/07 e dos arts. 2º a 7º
da Resolução CEB n. 01/2008, poderá ser remunerado pela parcela
de 60% do FUNDEB.
A fim de corroborar o entendimento ora exposto, devemos lembrar
que o MEC tem um programa próprio para a implementação do
contraturno escolar, o qual ocorre justamente com o acréscimo de
atividades extra-curriculares, aumentando a permanência do aluno
na escola. Esse programa chama-se Mais Educação, e foi instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo
Decreto 7.083/10.
O Programa Mais Educação é coordenado pela Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), em parceria com as Secretarias Estaduais e/
ou Municipais de Educação. Sua operacionalização é feita por meio
do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e pelo Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Para o desenvolvimento de cada atividade extra-curricular, o governo federal repassa recursos para ressarcimento de monitores, aquisição dos kits de materiais, contratação de pequenos
serviços e obtenção de materiais de consumo e permanentes.
A princípio, portanto, fazendo a escola parte do programa federal
Mais Educação, os profissionais que atuarem nas atividades extra-curriculares serão ressarcidos pelo programa, segundo critérios
próprios.
Por fim, em se tratando da implantação de atividades extra-curriculares pelo Município, ainda que sem o apoio da União, os profissionais que nela atuarem não poderão receber pela parcela de 60%
do FUNDEB, pois não se enquadram nos critérios legais previstos
para tanto.
IV VOTO
Acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas,
VOTO pelo CONHECIMENTO da presente consulta, por estarem
presentes os requisitos de admissibilidade, previstos no Art. 122,
da Lei nº 621/2012.
Quanto ao mérito, VOTO para que seja respondida nos seguintes termos do Parecer Consulta nº 12/2013, formulado pela Prefeitura Municipal de Castelo, proferido nos autos dos Processo TC
8536/2010, que responde ao primeiro questionamento formulado:
No que concerne ao pagamento dos profissionais que atuam na
educação integral, no contraturno escolar, é preciso verificar, no
caso concreto, se são profissionais do magistério conforme estabelece o art. 22 da Lei: especialistas em educação que atuam diretamente no processo pedagógico do ensino, envolvidos com a produção do conhecimento e aprendizagem. Além disso, se possuem
efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do ente governamental,
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devendo haver regular vinculação contratual, temporária ou estatutária. Não é possível que serviços de terceiros sejam remunerados
com tais recursos. Nesta situação, atuando no contraturno escolar,
os profissionais do magistério podem ser remunerados com os 60%
(sessenta por cento) do FUNDEB. Por outro lado, se os profissionais
da educação não preenchem os requisitos legais exigidos no art.
22 da Lei nº 11.494/07, mas atuam na manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, podem ser remunerados com
os 40% (quarenta por cento) restantes do FUNDEB, nos moldes do
art.21do referido diploma legal. Cumpre ressaltar, entretanto, que
tais conclusões pressupõem a existência de educação integral nos
moldes previstos na legislação educacional brasileira, observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária do Estado e dos
Municípios, conforme dispõem os parágrafos 2º e 3º do artigo 211
da Constituição Federal.
Em outras palavras, em relação ao contraturno, será pago com a
parcela de 60% do FUNDEB o profissional que se enquadrar nos
critérios legais de “profissional do magistério”, elencados no art.
22 da Lei nº 11.494/07. Os demais profissionais poderão ser pagos
com a parcela de 40% do FUNDEB, desde que se enquadrem nos
parâmetros de manutenção e desenvolvimento do ensino previstos
no art. 70 da Lei n. 9.394/96 e não incidam nas vedações do art.
71 do mesmo diploma legal.
Quanto ao segundo questionamento formulado, qual seja, “Serão considerados como profissionais do magistério (FUNDEB 60%)
aqueles que atuam em disciplinas e/ou cursos extras à grade curricular regular, tais como agroecologia, arte, música, teatro, cultura
digital, artes visuais e reforço escolar?” Entende-se que os profissionais que atuam em atividades extra-curriculares não se enquadram nos critérios legais para serem remunerados por meio da
parcela de 60% do FUNDEB.
E que nos termos do art. 26, §§ 2º e 6º, da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei 9394/1996), o ensino da arte,
constituído pelas linguagens música, teatro e artes visuais, é
componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino
fundamental, e o reforço escolar, na medida em que se referir a
disciplinas curriculares obrigatórias da educação básica, também terá a mesma natureza.
PARECER CONSULTA
RESOLVEM 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, responder a presente consulta nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio
Manoel Nader Borges:
1. Quanto ao primeiro questionamento formulado, no que
concerne ao pagamento dos profissionais que atuam na educação
integral, no contraturno escolar, é preciso verificar, no caso concreto, se são profissionais do magistério conforme estabelece o
art. 22 da Lei: especialistas em educação que atuam diretamente no processo pedagógico do ensino, envolvidos com a produção
do conhecimento e aprendizagem. Além disso, se possuem efetivo
exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura,
quadro ou tabela de servidores do ente governamental, devendo
haver regular vinculação contratual, temporária ou estatutária.
Não é possível que serviços de terceiros sejam remunerados com
tais recursos. Nesta situação, atuando no contraturno escolar, os
profissionais do magistério podem ser remunerados com os 60%
(sessenta por cento) do FUNDEB. Por outro lado, se os profissionais
da educação não preenchem os requisitos legais exigidos no art.
22 da Lei nº 11.494/07, mas atuam na manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, podem ser remunerados com
os 40% (quarenta por cento) restantes do FUNDEB, nos moldes do
art. 21do referido diploma legal. Cumpre ressaltar, entretanto, que
tais conclusões pressupõem a existência de educação integral nos
moldes previstos na legislação educacional brasileira, observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária do Estado e dos
Municípios, conforme dispõem os parágrafos 2º e 3º do artigo 211
da Constituição Federal.
Em outras palavras, em relação ao contraturno, será pago com a
parcela de 60% do FUNDEB o profissional que se enquadrar nos
critérios legais de “profissional do magistério”, elencados no art.
22 da Lei nº 11.494/07. Os demais profissionais poderão ser pagos
com a parcela de 40% do FUNDEB, desde que se enquadrem nos
parâmetros de manutenção e desenvolvimento do ensino previstos
no art. 70 da Lei n. 9.394/96 e não incidam nas vedações do art.
71 do mesmo diploma legal.
2. Quanto ao segundo questionamento formulado, qual seja,
“Serão considerados como profissionais do magistério (FUNDEB
60%) aqueles que atuam em disciplinas e/ou cursos extras à grade curricular regular, tais como agroecologia, arte, música, teatro,
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cultura digital, artes visuais e reforço escolar?” Entende-se que os
profissionais que atuam em atividades extra-curriculares não se enquadram nos critérios legais para serem remunerados por meio da
parcela de 60% do FUNDEB.
E que nos termos do art. 26, §§ 2º e 6º, da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei 9394/1996), o ensino da arte, constituído pelas linguagens música, teatro e artes visuais, é componente
curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental,
e o reforço escolar, na medida em que se referir a disciplinas curriculares obrigatórias da educação básica, também terá a mesma
natureza.
Composição Plenária
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 EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
CONSELHEIRA CONVOCADA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-231/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6916/2008 (APENSOS: TC-3644/2002, TC4954/2002 E TC-7246/2008)
JURISDICIONADO - COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS
DA GRANDE VITÓRIA
ASSUNTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE - DENISE DE MOURA CADETE GAZZINELLI CRUZ
INTERESSADOS - FERNANDO ANTÔNIO ALENCAR, HUGO BORGES
JÚNIOR E JOSÉ CARLOS PEREIRA MOREIRA
ADVOGADO - LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO (OAB/ES 5.205)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC-363/2008 - CONHECER - NEGAR PROVIMENTO MANTER ACÓRDÃO - DAR CIÊNCIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz, em face do Acórdão TC 363/2008, exarado nos autos do Processo TC 3644/2002, que julgou irregulares
as contas apresentadas no exercício de 2001, aplicando multa de
1.000 VRTE’s condenando em ressarcimento ao erário no importe
de 12.992,62 VRTE’s, tendo em vista as irregularidades subsistentes na Prestação de Contas da CETURB.
A Embargante interpôs o presente Recurso pretendendo seja suprida a omissão quanto ao enfrentamento dos argumentos apresentados obtendo o detalhamento a fim de permitir, futuramente, o
exercício integral do direito de recurso em busca da reconsideração
do julgado, sob a alegação de que o Acórdão TC 363/2008 conteria algumas omissões, especificamente em relação à condenação à
restituição de valores aos cofres públicos.
Ao final, requer o recebimento e o provimento dos Embargos, atribuindo-se aos mesmos, efeito modificativo.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, quanto ao cabimento dos embargos de declaração,
verifico que encontram respaldo no art. 167, caput, da Lei Orgânica
deste Tribunal (Lei Complementar Estadual 621/2012).
Ademais, verifico que o referido apresenta-se tempestivo e que a
interessada possui legitimidade, estando, portanto, atendidos os
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pressupostos de admissibilidade, razão pela qual entendo que os
embargos devem ser conhecidos.
No tocante ao mérito, aduz a embargante que o ponto omisso se
refere à comprovação de que ela determinou que fosse encaminhado para cobrança em desfavor da Serena o valor gasto com a
contratação da Empresa Sinergia.
Após a análise dos autos, no entanto, verifico que a oposição dos
presentes Embargos tem o cunho de rediscutir o mérito do julgamento proferido por esta Corte de Contas, o que obsta o seu
provimento.
Observo que a Embargante pretende revolver questões de mérito pela via processual inadequada, mormente quando as alegadas
omissões no julgado, na verdade, se referem à mera divergência
entre o posicionamento do corpo técnico e o entendimento da defesa apresentada no presente recurso.
Nesse sentido, ante a ausência dos pressupostos processuais para
o processamento dos embargos, creio que não seja esta a via adequada para a rediscussão do mérito, razão pela qual entendo que
deva ser negado o provimento dos embargos de declaração, uma
vez que o julgado combatido não possui nenhum dos vícios previstos no artigo 167 da Lei Orgânica desta Corte.
Por oportuno, cumpre informar que consta em apenso o Processo
TC 7246/2008, que trata de Recurso de Reconsideração, interposto
pelo Sr. Fernando Antonio Alencar, em face do mesmo Acórdão ora
embargado.
Ocorre que após análise de mérito por parte desta Corte acerca
do conhecimento e provimento do Recurso de Reconsideração em
apenso, o Ministério Público de Contas advertiu que os presentes
Embargos de Declaração ainda estavam pendentes de julgamento,
e como muito bem observado, “os embargos de declaração interrompem os prazos para (...) interposição dos demais recursos”, nos
exatos termos do §2º da Lei Orgânica desta Corte.
DECISÃO
Pelo exposto, voto para que sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração e, quanto ao mérito, que lhe seja negado
provimento, mantendo-se incólume o teor do Acórdão TC 363/2008
proferido pelo Plenário deste Tribunal, reabrindo o prazo processual
para a interposição de eventuais recursos.
Dê-se ciência ao interessado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6916/2008,
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, sem divergência, conhecer os presentes Embargos de Declaração e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se incólume o teor do Acórdão TC-363/2008,
reabrindo o prazo processual para a interposição de eventuais recursos, dando ciência aos interessados, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Absteve-se de votar, por impedimento, o conselheiro Sérgio Manoel
Nader Borges.
Composição Plenária
Reuniram-se na sessão plenária para 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, 14 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:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-232/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2233/2013 (APENSO: TC-2411/2014)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
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ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - RENZO DE VASCONCELOS
RESPONSÁVEL - LEONARDO DEPTULSKI
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA
DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – 1) PROCEDÊNCIA – 2) NÃO EXPEDIR DETERMINAÇÕES – 3) DAR CIÊNCIA – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
Trata o presente processo de Representação, em face da Prefeitura
Municipal de Colatina, relatando irregularidades na disponibilização
de informações públicas no portal da transparência, inserto no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Colatina, contrariando
o preconizado na Lei Federal nº 12527/2011, que regula o acesso à
informação, tal como previsto na Constituição Federal.
A 4ª Controladoria Técnica elaborou a Manifestação Técnica (fls.
04/09) e apontou que alguns itens no Portal da Transparência do
Município devem ser adicionados ou adequados, tais como:
Divulgação do horário de funcionamento das secretárias da Prefeitura Municipal de Colatina;
Discriminação de forma clara e objetiva dos recursos transferidos
diretamente para o cidadão;
Realizar o detalhamento da Receita por unidade gestora e por categoria, assim como, por receitas previstas e realizadas;
Inclusão do resumo com gastos de pessoal contemplando os percentuais com pessoal efetivo, aposentado, pensionistas, contratados e comissionados;
Ajuste na funcionalidade “Regimes, Cargos e Salários” do Portal da
Transparência para que forneça as informações do cargo, função e
situação funcional dos Servidores e agentes políticos do município;
e
Dos requisitos tecnológicos, é necessário alterar o sistema Portal de
Transparência para possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, a criação de uma interface de acesso aos
dados por sistemas automatizados e o detalhamento dos formatos
exportados para permitir que a sociedade manipulem as informações disponíveis.
Sugerindo assim que o feito fosse autuado como representação e
elaborado a Instrução Técnica Inicial.
Após, a 4ª Controladoria Técnica elaborou a Instrução Técnica Inicial – ITI nº 192/2013, sugerindo a citação do Sr. Leonardo Deptulski – Prefeito Municipal, para apresentar suas justificativas, o
que foi seguido através da Decisão Monocrática Preliminar – DECM
nº232/2013.
Ato contínuo, temos a declaração de Revelia do Sr. Leonardo Deptulski em virtude do não envio de documentação referente ao Termo de Citação nº 0460/2013.
O Núcleo de Controle de Estudos Técnicos e Análise Conclusivas –
NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 3541/2013,
opinando pela procedência da presente representação, tendo em
vista o reconhecimento da seguinte irregularidade:
Irregularidades na disponibilização de informações públicas no portal da transparência inserto no endereço eletrônico da Prefeitura
Municipal de Colatina, contrariando o disposto na Lei de acesso à
informação (Lei Federal nº 12.567/2011).
Opinou ainda por determinar ao atual administrador para que a
municipalidade promova as adequações necessárias no sítio e portal eletrônico do Município de Colatina, a fim de dar cumprimento
ao disposto no artigo 8º §§ 1º, 2º e 3º e respectivos incisos, da Lei
Federal nº 12.527/2011, a fim de permitir a regular disponibilização
de informação à população de Colatina.
Os autos seguiram para o Ministério Público de Contas e foi elaborado o Parecer PPJC nº 1391/2013 (fl.33) pelo Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva, opinando por acompanhar o entendimento da equipe técnica e pelo monitoramento em relação ao
cumprimento da determinação.
Após, temos a Decisão Monocrática – DECM nº 827/2013, determinando a notificação do responsável para que cumpra no prazo de
10 (dez) dias o que ficou previsto na Instrução Técnica Conclusiva
nº 3541/2013.
O Núcleo de Controle de Estudos Técnicos e Análise Conclusivas
– NEC elaborou a Manifestação Técnica – MTP nº 590/2013 (fls.
70/77), opinando pelo cumprimento parcial das determinações,
aplicação de multa ao Sr. Leonardo Deptulski, pela reiteração das
determinações em relação aos pontos ainda não corrigidos, sob
pena de multa diária até o seu total cumprimento. Sugeriram ainda
a recomendação para que fosse desativado o site http://ws1.colatina.es.gov.br/transparencia ou que fosse feito um direcionamento
automático do usuário que nele entrasse para o novo sítio, já que o
antigo não reflete mais o Portal de Transparência do Município e sua
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existência pode levar o usuário a erro, dificultando o acesso às informações que estão disponíveis. Sugeriram ainda para que caso no
antigo Portal existam informações não constantes no novo fosse expedida recomendação para que publicassem a seguinte mensagem:
No antigo site, informando a existência concomitante do novo sítio,
e
No novo site, informando a existência de informações no antigo
portal.
Com isso, o Ministério Público de Contas elaborou parecer através
do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, acompanhando o
entendimento da equipe técnica.
Temos o Voto do então Conselheiro Relator a época Sergio Aboudib
Ferreira Pinto, deixando de aplicar multa ao gestor, por entender
razoável as explicações dadas pelo mesmo e por todos estarem em
processo de adaptação da legislação da transparência, e acompanhando o entendimento da equipe técnica e do Ministério Público de
Contas, determinando ao Prefeito de Colatina:
Que seja desativado o site http://ws1.colatina.es.gov.br/transparencia ou que haja direcionamento automático do usuário que nele
entrar para o novo sítio;
Caso no antigo Portal existam informações não constantes no novo,
que faça publicar a mensagem:
No antigo site, informando a existência concomitantemente do
novo sitio, e
No novo site, informando a existência de informações no antigo
portal.
O referido voto foi acompanhado à unanimidade pelo Plenário desta
Corte de Contas, conforme a Decisão TC 1516/2014.
Após, temos o despacho proferido no dia 20 de março de 2014 pela
4ª Secretaria de Controle Externo (fl.95) certificando que após consulta efetuada no sitio eletrônico da prefeitura Municipal de Colatina, foi possível confirmar que o endereço eletrônico possui mecanismos de direcionamento automático do usuário ao novo endereço
eletrônico do Portal de Transparência do jurisdicionado. Com isso,
informaram que a determinação contida na Decisão TC 1516/2014
foi atendida.
Ato contínuo o Ministério Público de Contas apresentou Pedido de
Reexame em face da Decisão TC 1516/2014, alegando inobservância ao Princípio do Devido Processo Legal quando do proferimento
da Decisão Monocrática DECM nº 827/2013.
Com isso, foi realizada a análise pela 8ª Secretaria de Controle Externo e elaborada a Instrução Técnica de Recurso – ITR nº 65/2015,
opinando por conhecer o pedido de reexame como direito de petição, para que em face da ocorrência do vício insanável seja declarada nula a Decisão Monocrática nº 827/2013 e por consequência,
o ato decisório que a sucedeu, Acórdão TC 1516/2014, devendo ser
o mérito da Representação submetido ao crivo do Plenário deste
Tribunal, que decidirá pela sua procedência ou improcedência e determinará as medidas cabíveis.
Contudo, em atenção ao Princípio da Instrumentalidade das Formas
entende-se que devem ser aproveitados os demais atos processuais de conteúdo não decisório, em especial as justificativas apresentadas pelo responsável e a MTP 590/2013, a fim de auxiliar na
formação do juízo de convencimento do Colegiado desta Corte de
Contas, o que foi acompanhado pelo Procurador de contas Sr. Luis
Henrique Anastácio da Silva no Parecer PPJC nº 4824/2015.
O Conselheiro Sérgio Manuel Nader Borges votou pelo conhecimento do expediente como Direito de Petição e declarar nula a Decisão
Monocrática DECM nº 827/2013 e por consequência o ato decisório
que a sucedeu, Acórdão TC 1516/2014, devendo os demais atos
processuais sejam aproveitados de modo que o mérito da Representação seja submetido ao crivo do Plenário, o que foi acompanhado à unanimidade pelo Plenário desta Corte de Contas, conforme
Acórdão TC 1688/2015.
A Secretaria Geral das Sessões encaminhou os presentes autos para
ciência do Acórdão TC 1688/2015 ao Ministério Público de Contas.
Após o Núcleo de Controle de Documentos informou que não consta
no Sistema de Protocolo Eletrônico, documentação alguma enviada
pelo Ministério Público de Contas e do Sr. Leonardo Deptulski, e/ou
qualquer outra documentação referente ao Acórdão TC 1688/2015,
prolatado no processo TC 2411/2014, que trata do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público de Contas.
À fl. 54 a Secretaria Geral das Sessões informou que o Acórdão TC
1688/2015 transitou em julgado.
Ato contínuo os autos retornaram a esse gabinete para manifestação. Com isso foi elaborado o despacho 30401/2016-6 por este
Conselheiro Relator encaminhando os autos ao Ministério Público de
Contas para manifestação.
O Ministério Público de Contas elaborou o Parecer 01769/2016-1
opinando por reiterar o parecer de fl.33, pugnando pela procedên-
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cia da presente Representação.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Nos termos do Acórdão 1688/2016 proferido nos autos do Processo TC 2411/2014 a Decisão Monocrática DECM nº 827/2013 deve
ser declarada nula e por consequência o Acórdão TC 1516/2014,
devendo os demais atos processuais serem aproveitados de modo
que o mérito da Representação seja submetido ao crivo do Plenário,
o que se extrai da ementa:
EMENTA
REPRESENTAÇÃO – DETERMINAR MONITORAMENTO -DEIXAR DE
APLICAR MULTA - PEDIDO DE REEXAME –CONHECER COMO DIREITO DE PETIÇÃO – DECLARAR NULA A DECISÃO MONOCRÁTICA
DECM 827/2013 E DECISÃO TC-1516/2014 – APROVEITAR DEMAIS
ATOS PROCESSUAIS – DAR CIÊNCIA – RETORNAR AO RELATOR DO
TC-2233/2013.
Desta forma, o processo deve retroagir até a manifestação do Ministério Público de Contas através do Parecer PPJC 1391/2013, que
foi a ultima peça elaborada antes da Decisão Monocrática nula,
tendo em vista a determinação do referido Acórdão, e os demais
atos processuais devem ser aproveitados conforme o disposto no
referido Acórdão.
Tal entendimento atende ao Princípio da Instrumentalidade das Formas o qual versa sobre a existência do ato processual não é um fim
em si mesmo, mas um instrumento utilizado para se atingir determinadas finalidades. Ainda que ocorram vícios no processo, se o ato
atinge sua finalidade sem causar prejuízos às partes não se declara
sua nulidade. Destacando assim o disposto no artigo 188 do novo
Código de Processo Civil:
Art. 188. Os atos e os termos processuais independem da forma
determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham
a finalidade essencial.
No momento que foi proferida a Decisão monocrática nula, já havia
encerrado a instrução processual. O Regimento Interno prescreve
que encerrada a fase de instrução do processo, o mesmo será submetido ao Plenário que decidirá pela procedência, quando constatada a ilegalidade ou irregularidade, nos termos artigos 186 e 178
inciso II :
Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta subseção,
no que couber, as normas relativas à denúncia.
Art. 178. Encerrada a fase de instrução, a denúncia será submetida
à Câmara ou ao Plenário, que decidirá:
II - pela procedência, quando constatada ilegalidade ou irregularidade, com a incidência das medidas cabíveis e a aplicação das
sanções previstas em lei.
A equipe técnica opinou por meio da Instrução Técnica Conclusiva
– ITC nº 3541/2013 pela procedência da presente representação,
tendo em vista o reconhecimento da seguinte irregularidade:
Irregularidades na disponibilização de informações públicas no portal da transparência inserto no endereço eletrônico da prefeitura
Municipal de Colatina, contrariando o disposto na Lei de acesso à
informação (Lei Federal nº 12.567/2011).
Opinaram ainda, para determinar ao atual administrador para que a
municipalidade promova as adequações necessárias no sítio e portal eletrônico do Município de Colatina, a fim de dar cumprimento
ao disposto no artigo 8º §§ 1º, 2º e 3º e respectivos incisos, da
Lei Federal nº 12.527/2011, a fim de permitir a regular disponibilização de informação à população de Colatina. O que foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas através do parecer PPJC nº
1391/2013.
Ressalto assim, que após as referidas manifestações técnicas e do
parecer ministerial, tivemos informações extremamente importantes para o andamento do processo, quais sejam: as informações
apresentadas pela equipe técnica desta Corte de Contas no despacho de fl. 95, de que após consulta no sítio eletrônico da prefeitura
foi possível confirmar que o endereço eletrônico atual possui mecanismo de direcionamento automático do usuário ao novo endereço
eletrônico do Portal de Transparência do jurisdicionado, ou seja, foi
atendida a determinação contida na Decisão TC 1.516/2014-Plenário.
Cumpre mencionar que o gestor também informou (fl. 104), que o
site foi retirado do ar e que automaticamente o usuário é direcionado para o novo Portal da Transparência e que cumpriu a determinação desta Corte de Contas.
Tais informações demonstram que o gestor corrigiu todas as irregularidades contidas no portal da transparência do município, atingindo assim a finalidade para qual o processo foi constituído. Assim,
o referido processo já atingiu o fim a que se destinava, ou seja, o
processo já exauriu o objetivo para o qual foi constituído.
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Assim acompanho parcialmente o entendimento da equipe técnica e o parecer do Ministério Público de Contas, entendendo pela
procedência da representação tendo em vista a constatação da irregularidade quanto a disponibilização de informações públicas no
portal da transparência e pela não expedição de determinação, já
que o Portal de transparência foi reformulado e encontra-se apto
para os usuários.
DECISÃO
Diante de todo o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da equipe técnica e do Ministério Público de Contas VOTO no
sentido de que o Tribunal decida:
- julgar procedente a representação com base nos artigos 186 e
178 inciso II do Regimento Interno em virtude da irregularidade
apontada.
- não expedir as determinações sugeridas pela equipe técnica e
pelo Ministério Público de Contas, tendo em vista a regularização
do portal de transparência.
- arquivar o feito, ante o preconizado no artigo 330 inciso IV do
Regimento Interno desta Corte de Contas.
Determino que seja dada ciência da decisão ao representante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2233/2013,
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, nos termos do voto
do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Considerar procedente a representação com base nos artigos
186 e 178, inciso II, ambos do Regimento Interno em virtude da
irregularidade apontada;
2. Não expedir determinações sugeridas pela equipe técnica e
pelo Ministério Público de Contas, tendo em vista a regularização do
portal de transparência;
3. Dar ciência da decisão ao representante;
4. Arquivar os autos, ante o preconizado no artigo 330, inciso IV,
do Regimento Interno.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária para 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, 14 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:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-233/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3646/2016
JURISDICONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PROJETOS E OBRAS DE VILA VELHA
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - TELT ENGENHARIA EIRELI - EPP
RESPONSÁVEIS - JONES ALVES CARNEIRO JUNIOR E LORRANA
SOUZA ASSIS
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS
NºS 013/2016, 014/2016, 015/2016, 016/2016 E 017/2016
– NÃO CONHECER – CIÊNCIA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
O presente processo trata de Representação, com pedido cautelar, apresentada pela empresa Telt Engenharia Eireli, noticiando a
ocorrência de possíveis ilegalidades nos editais de Concorrência Pública nº 013/2016, 014/2016, 015/2016, 016/2016 e 017/2016,
que tem por objeto a contratação de empresa para execução de
serviços de manutenção, conservação e melhoramentos de vias,
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logradouros e prédios públicos.
Este relator, através de Decisão Monocrática Preliminar – DECM
588/2016 (fls. 182/183), deixou de conceder a cautelar pleiteada e
determinou a notificação dos responsáveis, Sr. Jones Alves Carneiro
Júnior – Secretário Municipal de Infraestrutura e Sra. Lorrana Souza Assis – Presidente da Comissão Permanente de Licitação, bem
como, após a apresentação das justificativas, que os autos fossem
encaminhados para análise técnica.
Ato contínuo, a Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços
de Engenharia elaborou Manifestação Técnica – MT 746/2016 (fls.
241-247), sugerindo a notificação da Empresa Representante em
face da ausência do cumprimento do requisitos de admissibilidade
previstos no inciso V do art. 177 c/c art. 186 do RITCEES, proposta
encampada pela DECM 1270/2016 às fls. 249.
Após a devida notificação, a empresa não apresentou os documentos requisitados, conforme Despacho de fl. 254.
Desta forma, os autos foram novamente remetidos à Secretaria de
Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia, que confeccionou a Manifestação Técnica 1150/2016 (fls. 258-264) opinando
pelo não conhecimento da presente Representação.
O Ministério Público de Contas acompanhou o entendimento técnico
em Parecer às fls. 268, da lavra do Excelentíssimo Procurador Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Nos termos do art. 184 do Regimento Interno desta Corte de Contas, qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica poderá
representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da
legislação que regule licitações e contratos administrativos.
De acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 177 da Resolução 261/2013, caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da
Denúncia.
Primeiramente, verifica-se que às representações se aplicam os
mesmos requisitos de admissibilidade da Denúncia estabelecidos
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.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os
requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá ser submetida ao Plenário.
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato
será comunicado ao Ministério Público para as medidas legais cabíveis.
Compulsando os autos, verifica-se que na peça exordial estão contidos os requisitos previstos nas alíneas I, II e III do artigo acima
mencionado, já que apresenta de forma clara os itens do edital em
questão, as alegações e os elementos de convicção relacionados
ao tema.
Entretanto, considerando que a Representação fora supostamente
apresentada por Pessoa Jurídica, a mesma não fez constar dos autos documentos para comprovação do requisito disposto na alínea
V, ou seja, prova de sua existência, ocasionando o não cumprimento dos requisitos de admissibilidade da Representação.
Nesse sentido, mesmo após ser notificada, a empresa não encaminhou os documentos comprobatórios (fl. 254) citados na Manifestação Técnica 00746/2016-9.
Portanto, a empresa seguiu sem comprovar sua existência, tampouco a capacidade da signatária das fls. 02-11 para representá-la,
permanecendo não atendidos os requisitos de admissibilidade da
Representação.
DECISÃO
Diante do exposto, acompanhando o entendimento técnico e ministerial, VOTO pelo não conhecimento da Representação, em face do
não atendimento dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 177, V, do RITCEES, nos termos do §1º da referido dispositivo.
Dar ciência ao representante, nos termos do artigo 307, § 7º, do
RITCEES,
Após os trâmites regimentais, arquivem-se os autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3646/2016,
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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, nos termos do voto
do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Não conhecer a presente Representação, em face do não atendimento dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 177,
V, do Regimento Interno, nos termos do §1º da referido dispositivo;
2. Dar ciência ao representante, nos termos do artigo 307, § 7º,
do Regimento Interno;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na sessão plenária para 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, 14 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:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-234/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-10481/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - JACIRO MARVILA BATISTA
RESPONSÁVEIS - ELIZEU MACHADO ESTEVAO, LINTZ COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE PEÇAS – EIRELI – EPP E ROBERTINO BATISTA DA
SILVA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS – NÃO CONHECER – NOTIFICAÇÃO PARA
ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, NOS TERMOS DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA TC- 32/2014 – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
O presente processo trata de Representação, apresentada por Jaciro Marvila Batista - Secretário Municipal de Transporte do Município de Marataízes, noticiando possíveis irregularidades cometidas
durante os exercícios de 2012 e 2013 na execução e pagamento
dos contratos nº 68/2012 e 129/2013, bem como do aditivo ao
contrato 129/2013, cujo objeto é a manutenção da frota de veículos
municipais.
As supostas irregularidades apontadas foram as seguintes:
Que a empresa Lintz Comércio e Serviços Ltda. foi paga pela Prefeitura para executar serviço de manutenção nos veículos de placa
MQL-3251; MQL-3252 e MQS-5965, além de outros, mas não efetuou os serviços demandados;
Que alguns veículos de propriedade da Prefeitura sofreram avarias
dentro do pátio da referida empresa, em decorrência de um incêndio;
Que a Secretaria Municipal de Saúde promoveu processo licitatório
para manutenção de sua frota veicular, tendo a empresa citada
sagrado vencedora em alguns lotes e executados parcial ou totalmente os serviços demandados;
Que os carros da Prefeitura encontram-se no pátio da empresa em
estado de sucata.
Os autos foram encaminhados à Secretaria de Controle Externo de
Denúncias e Representações – SecexDenúncias, a qual elaborou
Manifestação Técnica 13/2017 sugerindo o não conhecimento da
Representação e a notificação do atual Prefeito de Marataízes – Sr.
Robertino Batista da Silva.
O Ministério Público de Contas, em Parecer de lavra do Excelentíssimo Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou o
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posicionamento técnico acima exposto. É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Depreende-se desta representação e dos documentos nela constantes que o Secretário Municipal de Transportes, Sr. Jaciro Marvila
Batista, na tentativa de elucidar os fatos, encaminhou ofícios às
autoridades competentes e à empresa em questão.
Entretanto, não foi possível identificar os responsáveis e quantificar
o dano supostamente causado ao erário público em sua apuração.
O artigo 83 da Lei Orgânica desta Corte de Contas (Lei Complementar nº 621, de 08 de março de 2012), assim transcreve:
Art. 83. A autoridade administrativa competente, sob pena
de responsabilidade solidária, adotará providências com vistas
à instauração de tomada de contas especial para a apuração
dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação
do dano, quando caracterizadas:
I - omissão do dever de prestar contas;
II - não comprovação da aplicação de recursos repassados pelo
Estado ou Município;
III - ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores
públicos;
IV - ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;
V - concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário;
VI - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo, irregular ou
antieconômico de que resulte dano ao erário;
VII - outras hipóteses previstas em lei ou regulamento. (grifamos)
Desta forma, resta evidente que compete à autoridade administrativa adotar as medidas administrativas cabíveis, caso tome conhecimento de irregularidades que possam acarretar danos ao erário
público ou, até mesmo, caso não sejam suficientes, instaurar a Tomada de Contas Especial, para apurar os responsáveis e quantificar
o dano, nos termos da IN 32/2014.
A representação seria cabível para as situações em que a autoridade administrativa tomasse conhecimento de uma irregularidade,
mas não detivesse a competência para apurar e a solucionar, mesmo tendo o Secretário Municipal de Transporte a legitimidade para
representar a este Tribunal, conforme artigo 99, §1º, inciso IX, da
Lei Complementar nº 621, de 08 de março de 2012.
Em análise à presente Representação, observa-se que não há nada
que impeça a apuração por parte do Município de Marataízes. Além
disso, as supostas irregularidades apontadas são questões internas
do referido ente Municipal, estando dentro da esfera de competência do Chefe do Poder Executivo.
Assim, entendo que a representação ora em questão não deve ser
conhecida, uma vez que o procedimento adequado para a solução
das irregularidades não foi seguido, conforme mencionado.
Entendo, ainda, que o correto seja notificar a autoridade competente (Prefeito Municipal de Marataízes, Sr. Robertino Batista da
Silva) para que adote as medidas administrativas para a resolução
da questão, e caso essas medidas não sejam suficientes, que seja
instaurada a competente Tomada de Contas Especial, nos termos
da IN TC 32/2014 para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, encaminhando-a a esta Corte
de Contas para julgamento.
DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento técnico e ministerial, VOTO nos seguintes termos:
1. Pelo não conhecimento da presente Representação, uma vez que
a Administração Municipal detém competência e obrigação de apurar ilegalidades ocorridas em seu âmbito;
2. Pela notificação do Prefeito Municipal de Marataízes, Sr. Robertino Batista da Silva, para que adote as medidas administrativas necessárias para a caracterização ou elisão do dano, no prazo de 120
(cento e vinte dias), nos termos do art. 2º da IN 32/2014, sob pena
de responsabilidade solidária. E, caso não sejam suficientes, que
seja instaurada a necessária Tomada de Contas Especial, apurando fatos, identificando responsáveis, quantificando dano e encaminhando posteriormente ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo para o devido julgamento, nos termos da IN TC 32/2014.
Nos termos do artigo 307, § 7º, do RITCEES, dar ciência aos Representantes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-10481/2016,
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, nos termos do voto
do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Não conhecer a presente representação, uma vez que a Administração Municipal detém competência e obrigação de apurar
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ilegalidades ocorridas em seu âmbito;
2. Notificar o Prefeito Municipal de Marataízes, senhor Robertino
Batista da Silva, para que adote as medidas administrativas necessárias para a caracterização ou elisão do dano, no prazo de 120
(cento e vinte dias), nos termos do art. 2º da Instrução Normativa
32/2014, sob pena de responsabilidade solidária. E, caso não sejam
suficientes, que seja instaurada a necessária Tomada de Contas
Especial, apurando fatos, identificando responsáveis, quantificando dano e encaminhando posteriormente ao Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo para o devido julgamento, nos termos da
Instrução Normativa TC 32/2014;
3. Dar ciência aos Representantes, nos termos do artigo 307, §
7º, do Regimento Interno;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária para 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, 14 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:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-235/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-13296/2015
JURISDICIONADO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO
TERCEIRO INTERESSADO - THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
EMENTA: SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO – ‘‘OPERAÇÃO DERRAMA’’ – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Trata-se de ofício encaminhado a este Relator, proveniente do Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo (ALES), seguido da documentação relativa a procedimentos
investigatórios do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
(MPES), no que se refere à “Operação Derrama”, no intuito de conhecimento e análise do TCEES, considerando a informação de que
o MPES teria concluído pelo arquivamento dos aludidos procedimentos investigatórios, sobretudo, em razão de que os processos
instaurados sob o mesmo objeto para fins do controle externo ainda
encontravam-se pendentes de julgamento no âmbito deste Tribunal.
Embora não tenha havido pedido explícito neste sentido, subentendeu a área técnica que o propósito principal do presente encaminhamento seria o de provocar o arquivamento dos processos no
âmbito do TCEES, tomando-se por base os arquivamentos promovidos pelo MPES em seus procedimentos investigatórios.
Assim, segundo a unidade técnica, o Tribunal de Contas não poderia se eximir de sua competência constitucional na fiscalização dos
recursos públicos, o que resultou na proposta de arquivamento dos
presentes autos, conforme teor do despacho 54750/2016, de
fls. 690/691.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Especial de Contas
acolheu o encaminhamento proposto pela área técnica (fls. 694).
Por derradeiro retornaram os autos a este Gabinete para deliberação.
Este é o relatório. Passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Como bem asseverou a área técnica, em respeito ao princípio da
autonomia das instâncias administrativa, cível e penal, não há óbice
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para que o TCEES, nos casos concretos, se manifeste em relação às
matérias de sua competência, aplicando as sanções cabíveis.
Neste passo, importa ressaltar que a atuação desta Corte de Contas
é independe de outras instâncias administrativas ou judiciais e o
processo administrativo de controle externo submete-se a rito próprio, amparado pelas Constituições Federal e Estadual, conforme o
caso, e pela respectiva Lei Orgânica.
Ademais, em decorrência da importante função do instrumento de
fiscalização e o resultado que deve ser apresentado à sociedade,
entendo que a documentação encaminhada pela ALES não deve
conduzir ao arquivamento dos feitos que envolvem a “Operação
Derrama” no âmbito deste Tribunal.
Neste contexto, convalidando o entendimento vertido pela área técnica e, ainda, respaldado no fato de que os processos referentes à
“Operação Derrama”, constantes na tabela de fls. 691, já se encontram instruídos (art. 321 do RITCEES) e próximos do desfecho final, inclusive, os que dizem respeito à competência desta relatoria,
constato que a proposta veiculada neste encaminhamento
não deve prosperar.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando a área técnica e Órgão Ministerial,
V O T O, para que este Colegiado profira decisão no seguinte sentido:
Não acolher a proposta encaminhada pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do ES, com o consequente arquivamento dos presentes autos, nos termos que dispõe o artigo 330,
inciso IV, do RITCEES, tendo em vista a fundamentação constante
neste voto;
Dar ciência desta decisão ao interessado/requerente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-13296/2015,
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, nos termos do voto
do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Faria Chamoun:
1. Não acolher a proposta encaminhada pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do ES;
2. Dar ciência desta decisão ao interessado/requerente;
3. Arquivar os autos nos termos que dispõe o artigo 330, inciso IV,
do Regimento Interno, tendo em vista a fundamentação constante
no voto do relator.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José
Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e 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, 14 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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-261/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7480/2016
JURISDICIONADO - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BANESTES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - ALEXANDRE COELHO CEOTTO, BRUNO CURTY
VIVAS, CELSO NUNES DE ALMEIDA, GUILHERME GOMES DIAS,
JORGE ELOY DOMINGUES DA SILVA, JOSÉ MÁRCIO SOARES DE
BARROS, LUIZ CARLOS DONÁ E MÔNICA CAMPOS TORRES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PI-
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MENTEL:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do BANESTES – Banco do Estado do Espírito Santo S/A, referente ao exercício
financeiro de 2015, sob a gestão dos senhores Guilherme Gomes
Dias (Diretor-Presidente – 01/01 a 31/12/2015); Alexandre Coelho Ceotto (Diretor de Rede – 01/01 a 31/12/2015); Bruno Curty
Vivas (Diretor de Administração – 01/01 a 31/12/2015); Celso
Nunes de Almeida (Diretor de Relações com Investidores e de
Finanças – 01/01 a 31/12/2015); José Márcio Soares de Barros
(Diretor de Administração de Recursos de Terceiros e Distribuição
– 01/01 a 09/01/2015); Jorge Eloy Domingues da Silva (Diretor
de Administração de Recursos de Terceiros e Distribuição – 10/01 a
31/12/2015); Luiz Carlos Doná (Diretor de Negócios e Recuperação de Ativos – 01/01 a 31/12/2015); e Mônica Campos Torres
(Diretor de Riscos e Controle – 01/01 a 31/12/2015).
A SECEXCONTAS – Secretaria de Controle Externo de Contas,
através do Relatório Técnico 044/2017-9 (fls.62/71), ao final
propõe ao Plenário deste Tribunal pela regularidade da presente
prestação de contas dos responsáveis acima nominados. Na mesma linha de juízo foi o entendimento do subscritor da Instrução
Técnica Conclusiva 572/2017-4 (fls.75/76), a qual corroborou
os termos do RT 044/2017-9, e para tanto, transcreveu sua conclusão, in verbis:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais refletem a gestão dos senhores Guilherme Gomes
Dias (Diretor-presidente – Período: 01/01 a 31/12/15), Alexandre
Coelho Ceotto (Diretor de Rede – Período: 01/01 a 31/12/15),
Bruno Curty Vivas (Diretor de Administração – Período: 01/01
a 31/12/15), Celso Nunes de Almeida (Diretor de Relações com
Investidores e de Finanças – Período: 01/01 a 31/12/15), José
Márcio Soares de Barros (Diretor de Administração de Recursos
de Terceiros e Distribuição – Período: 01/01 a 09/01/15), Jorge
Eloy Domingues da Silva (Diretor de Administração de Recursos
de Terceiros e Distribuição – Período: 10/01 a 31/12/15), Luiz Carlos Doná (Diretor de Negócios e Recuperação de Ativos – Período:
01/01 a 31/12/15) e Mônica Campos Torres (Diretor de Riscos e
Controle – Período: 01/01 a 31/12/15) no exercício de suas funções
no Banco do Estado do Espírito Santo S/A, relativamente ao
exercício social de 2015, razão pela qual se propõe ao Plenário
deste Tribunal que as contas anuais sejam consideradas regulares, na forma do art. 84, inciso I, da LC 621/2012.
Respeitado o escopo delimitado pelo art. 10, parágrafo único, da
Resolução TC 297/16 e as orientações contidas no subitem 78 da
Nota Técnica 03/16, a análise consignada neste Relatório Técnico
Contábil teve por base as informações apresentadas nas peças e
nos documentos e demonstrativos contábeis encaminhados pelos
responsáveis ao TCEES e, principalmente, naquelas contidas no parecer dos auditores independentes e na ata de reunião da assembleia-geral ordinária realizada para deliberar acerca do relatório da
administração e das demonstrações financeiras do BANESTES S/A.
O Ministério Público Especial de Contas, pronunciando-se às
fls. 81/82, através de parecer da lavra do Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, manifesta-se de forma a legitimar o entendimento do corpo técnico, RT 044/2017-9 e ITC 572/2017-4.
CONCLUSÃO
Considerando que as presentes contas foram encaminhadas a
este Tribunal por meio do Ofício PRESI/DIRIF Nº 027/2016, de
18/05/2016 (fl.02), sendo autuadas em 14/09/2016, portanto,
observou-se o prazo regimental, nos termos do artigo 140, parágrafo único, do RITCEES – Resolução 261/2013, e posteriormente
foram complementadas pelos arquivos 07-20-AGOCON (Ata da Assembleia Geral Ordinária, que aprovou o relatório da administração e as demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2015), e
07-28-PUBLAG 01 e 02 (Cópia da Ata publicada no DIO e no Jornal
de grande circulação local);
Considerando a regularidade e integridade dos anexos, documentos
e demonstrações financeiras e demais peças que integram a referida Prestação de Contas Anual, atendendo às disposições contidas
no art. 168 do RITCEES, e do art. 71, III, da Constituição Estadual;
bem como constata-se, ainda, que os arquivos encaminhados foram assinados eletronicamente pelo responsável pelo senhor Celso
Nunes de Almeida, e pela senhora Adeilma Pereira Rocha, contabilista responsável;
Considerando também que o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração após examinarem toda a documentação relacionada ao
relatório da administração, às demonstrações financeiras consolidadas e demais documentos, emitiram parecer favorável à aprovação das contas apresentadas pelos administradores, assim como
os acionistas presentes à assembleia geral ordinária aprovaram,
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à unanimidade, o relatório da administração e as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, encerradas em 31/12/2015;
Considerando, por fim, que as contas foram consideradas regulares
pelos técnicos deste sodalício, não se vislumbrando subsistência de
quaisquer ocorrências que pudessem comprometer a sua regularidade, entendimento esse endossado pelo digno representante do
Ministério Público de Contas;
Assim, encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo
corpo técnico – Relatório Técnico 044/2017-9, e Instrução Técnica
Conclusiva 572/2017-4, tornando-os parte integrante do presente
voto.
Diante do exposto, VOTO pela REGULARIDADE da Prestação de
Contas Anual do Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a gestão
dos senhores GUILHERME GOMES DIAS, ALEXANDRE COELHO
CEOTTO, BRUNO CURTY VIVAS, CELSO NUNES DE ALMEIDA,
JOSÉ MÁRCIO SOARES DE BARROS, JORGE ELOY DOMINGUES DA SILVA, LUIZ CARLOS DONÁ e MÔNICA CAMPOS
TORRES, dando-lhes a competente QUITAÇÃO, nos termos do artigo 84, inciso I, c/c o artigo 85, da Lei Complementar nº 621/2012.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7480/2016,
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, julgar regular a Prestação de Contas Anual do Banco do Estado do Espírito
Santo S/A, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade
dos senhores Alexandre Coelho Ceotto, Bruno Curty Vivas, Celso
Nunes de Almeida, Guilherme Gomes Dias, Jorge Eloy Domingues
da Silva, José Márcio Soares de Barros, Luiz Carlos Doná e Mônica
Campos Torres, dando-lhes a devida quitação, com fundamento no
artigo 84, inciso I, c/c o artigo 85, da Lei Complementar Estadual
621/2012, arquivando-se os presentes autos após o trânsito em
julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro José Antônio
Almeida Pimentel.
Composição
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-262/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4995/2007
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
ASSUNTO - AUDITORIA - SOLICITAÇÃO
INTERESSADO - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RESPONSÁVEL - AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, GELSON SILVA JUNQUILHO, EDILZA DA PENHA GOMES E SILVA
EMENTA: AUDITORIA – DISPENSAR REMESSA DE MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS – DETERMINAÇÕES - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de solicitação de auditoria, por parte do Procurador
Chefe da Procuradoria de Justiça de Contas à época, Sr. Ananias
Ribeiro, noticiando possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da
Secretaria Municipal de Educação de Serra, quais sejam: suposta
ausência de prestação de contas de diretores do Centro Educacional “Gente Miúda” e do Centro Educacional “Tia Lili”, bem como
possíveis desvios de dinheiro do Município, fato este que ensejou a
instauração de inquérito administrativo.

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

Página 10
A Decisão TC 3225/2007, de fl. 130, determinou ao Sr. Gelson Silva
Junquilho – Secretário Municipal de Educação da Serra que encaminhasse a esta Corte as prestações de contas dos Centros Educacionais apontados, bem como cópia do inquérito administrativo
instaurado.
Encaminhada a documentação, a 6ª Controladoria Técnica, por
meio de Manifestação Técnica às fls. 417-423, verificou que houve
a imputação de responsabilidade a servidores públicos e condenação de ressarcimento ao erário por parte da Administração, e
sugeriu o encaminhamento de ofício ao Município para confirmar o
ressarcimento dos valores, proposta encampada pela Decisão Preliminar TC 719/2008 às fls. 436.
Desta forma, o responsável comprovou parte do ressarcimento, encaminhando os descontos realizados no contracheque da servidora
pública condenada.
Em seguida, a área técnica elaborou Manifestação Técnica Preliminar – MTP 19/2013 (fls. 494-498), sugerindo a notificação do gestor para que informasse a quantia já ressarcida ao erário, proposta
acolhida pelo Relator.
Apresentados os novos documentos, a 6ª Controladoria Técnica
confeccionou a MTP 85/2013 (fls. 525/526), onde propôs o sobrestamento dos autos, uma vez que faltariam aproximadamente 82
meses para que os descontos na folha de pagamento da servidora
totalizassem o ressarcimento devido, posicionamento acompanhado pela Decisão TC 5666/2013 às fls. 537.
Ato contínuo, sobreveio a Manifestação Técnica Preliminar 874/2015
(fls. 575/576), a qual opinou pelo monitoramento na forma da Resolução TC 278/2014.
Por fim, a Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações – SecexDenúncias, através de Instrução Técnica Conclusiva
– ITC 147/2017 (fls. 578-583), assim se manifestou:
3. CONCLUSÃO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento:
3.1 – Nos termos do art. 9º da Instrução Normativa TC n° 32/2014
c/c art. 154, §§1º e 2º do RITCEES, aprovado pela Res. TC nº
261/13, a dispensa da remessa das medidas administrativas e a
consequente determinação para o Secretário Municipal de Educação
da Serra anexa-las à sua prestação de contas anual, bem como determinação ao Controle Interno da Serra para que faça constar em
seu relatório que acompanhará a prestação de contas anual.
3.2. – Nos termos do art. 330, IV, da Res. 261/13, Regimento Interno do TCEES, o arquivamento dos presentes autos.
O Ministério Público de Contas, em Parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira às fls. 587/588,
anuiu ao posicionamento técnico acima exposto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Ao compulsar os autos, verifico que o presente processo trata de
uma solicitação de auditoria que não gerou um procedimento de
fiscalização. Consequentemente, não foram elaboradas as devidas
peças processuais descritas no Regimento Interno, como a Instrução Técnica Inicial e Instrução Técnica Conclusiva.
Observo, ainda, que as informações de mérito do processo advieram da Comissão de Inquérito Administrativo do Município de Serra, ou seja, o Tribunal de Contas não analisou os indícios de irregularidade, a responsabilidade e o valor a ser ressarcido.
Da mesma forma, verifico que não há determinação ou recomendação expedida por esta Corte, impossibilitando o seu monitoramento, nos moldes da Resolução TC nº 278/2014.
Igualmente, não se está diante de uma Tomada de Contas Especial,
tendo em vista o não cumprimento das formalidades quanto a sua
instauração, operacionalização e remessa ao Tribunal de Contas, na
forma da Instrução Normativa 32/2014.
Desta forma, podemos concluir que os presentes autos assemelham-se a uma medida administrativa, na forma descrita pelo art.
2º da Instrução Normativa 32/2014, que dispõe sobre Tomadas de
Contas Especiais – TCE. Vejamos:
Art. 2º Ocorrendo uma das hipóteses previstas no artigo 1º, a autoridade competente deverá providenciar, antes da instauração da
tomada de contas especial, a imediata adoção das medidas administrativas necessárias para a caracterização ou elisão do dano,
observados os princípios constitucionais e administrativos, no prazo
de até 120 (cento e vinte) dias a contar:
Desta forma, o caso ora analisado trata de procedimento preliminar
ao da instauração de uma TCE, no qual a Administração se empenha para caracterizar ou eliminar o dano.
Após as medidas administrativas, a Tomada de Contas somente
será instaurada se não elidido o dano, conforme art. 5º da Instrução. Além disso, é dispensável a remessa de uma TCE quando o va-
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lor do dano apurado for igual ou inferior a 20.000 VRTE, conforme
dispõe o artigo 9º.
Após análise da documentação acostada aos autos, verifico que o
valor da condenação ao ressarcimento foi de R$ 12.714,36 (doze
mil, setecentos e quatorze reais e trinta e seis centavos), tendo
sido apurado em 2008, data em que foi aplicada as penalidades à
servidora Edilza da Penha Gomes e Silva, conforme Portaria P nº
90/2008, fls. 407 dos autos. Logo, em conversão, o ressarcimento
equivaleria a 7.019,46 VRTE.
Importante ressaltar que o responsável informou a esta Corte que
o ressarcimento tem ocorrido mensalmente por meio dos descontos
feitos no contracheque da servidora, não sendo possível afirmar
que não houve a eliminação do dano para que seja instaurada uma
eventual TCE, conforme art. 5º da IN 32/14.
Corrobora tal afirmação o fato de já ter ocorrido o pagamento de
R$ 8.140,92 (oito mil, cento e quarenta reais e noventa e dois
centavos), o que representa aproximadamente 64% do total a ser
ressarcido.
Outrossim, ainda que diante de uma Tomada de Contas Especial, o
fato de seu valor ser inferior a 20.000VRTE dispensaria a remessa
ao Tribunal de Contas, como já dito anteriormente. E havendo a dispensa do envio, seria aplicado o disposto no art. 154 d Regimento
Interno deste Tribunal. Observe:
Art. 154. A tomada de contas especial será, desde logo, encaminhada ao Tribunal para julgamento, se o dano ao erário for de valor
igual ou superior à quantia fixada em ato normativo próprio.
§ 1º Se o dano for de valor inferior à quantia a que alude o caput, as
tomadas de contas especiais levadas a efeito no órgão ou entidade
serão anexadas ao processo da respectiva tomada ou prestação de
contas do administrador ou ordenador de despesa, para julgamento
em conjunto.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, se houver, no decorrer da
tomada de contas especial, ou até o prazo de encaminhamento da
respectiva prestação de contas, o devido ressarcimento ao erário
junto ao órgão ou entidade instauradora e observado o disposto
no § 3º do art. 152, o fato deverá constar do relatório do órgão de
controle interno que acompanha a respectiva tomada ou prestação
de contas anual da autoridade administrativa competente.
Assim, a TCE dispensada deveria ser anexada ao processo da tomada de contas do administrador ou ordenador de despesa.
Desta forma, considerando não ser caso de aplicação das regras
de procedimento ordinário, descritas no Regimento Interno, e das
regras de monitoramento, descritas na Resolução TC nº 278/2014,
entendo que a aplicação analógica do procedimento descrito na IN
32/2014 seja o mais correto a se fazer.
Diante do exposto, acompanhando o entendimento técnico, tendo
em vista que o ressarcimento está sendo realizado de forma parcelada mediante os descontos no pagamento da servidora e que o
valor total do dano apurado é inferior ao limite exigido para remessa da TCE ao Tribunal, verifica-se que o processo exauriu o objetivo
para o qual foi constituído.
Consequentemente, deve ser determinado o arquivamento dos autos, expedindo-se, contudo, determinação ao responsável pela Secretaria municipal de Educação, bem como notificação ao controle
interno do município.
DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento Técnico e Ministerial, VOTO nos seguintes termos:
Pela dispensa da remessa das medidas administrativas e a consequente determinação para o atual Secretário Municipal de Educação
da Serra anexá-las à sua prestação de contas anual, bem como
determinação ao Controle Interno da Serra para que faça constar
em seu relatório que acompanhará a prestação de contas anual,
nos termos do art. 9º da Instrução Normativa TC n° 32/2014 c/c
art. 154, §§1º e 2º do RITCEES, aprovado pela Res. TC nº 261/13.
Pelo arquivamento dos presentes autos, conforme art. 330, IV, da
Res. 261/13, Regimento Interno do TCEES.
Nos termos do artigo 307, § 7º, do RITCEES, dar ciência aos Representantes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4995/2007,
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 Domingos Augusto Taufner:
1. Dispensar a remessa de medidas administrativas;
2. Determinar ao atual secretário municipal de Educação da Serra
que faça a anexação da prestação de contas dos Centros Educacionais junto à sua prestação de contas anual e que o Controle Interno
da Serra também faça constar em seu relatório junto a prestação
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de contas anual, nos termos do art. 9º da Instrução Normativa TC
n° 32/2014 c/c art. 154, §§1º e 2º do RITCEES, aprovado pela Res.
TC nº 261/13;
3. 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, 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 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-266/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1256/2016 (APENSO: TC-1505/2016)
JURISDICONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTES - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS E DEFENSORES DO CENTRO DE GUARAPARI E COOPERATIVA DE TRANSPORTE
DOS TAXISTAS DE GUARAPARI - COOPERVIP
RESPONSÁVEL - ORLY GOMES DA SILVA
ADVOGADOS - CLÁUDIA MARTINS DA SILVA (OAB/ES Nº 7.439),
FAUSTO ANTÔNIO POSSATO ALMEIDA (OAB/ES Nº 6.721) E MARCOS PAULO GOMES DIAS (OAB/ES Nº 15.044)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA EM FACE DO EDITAL
DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 12/2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI – 1) CONHECER/NÃO CONHECER –
2) IMPROCEDÊNCIA – 3) RECOMENDAÇÃO – 4) DAR CIÊNCIA
– 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
O presente processo trata de Representação, com pedido cautelar, apresentada pela Cooperativa de Transporte dos Taxistas de
Guarapari – COOPERVIP, em face do Edital de Concorrência Pública
12/2015, do Município de Guarapari/ES, que tem por objeto a delegação de permissões para o serviço de transporte individual de
passageiros naquele Município.
Sustenta a Representante que o edital em questão teria sido retificado por Decisão desta Corte de Contas, por meio do Acórdão TC
454/2014, exarado no bojo do Processo TC 218/2014 (Apensos: TC
667/2014, 668/2014 e 6214/2012), mas que, mesmo depois das
orientações retificadoras, o ato licitatório ainda possuía vícios que
deveriam ser eliminados, inclusive, alguns se repetiram da versão
anterior.
O Processo TC 1505/2016 (Apenso) trata de Representação interposta pela Associação dos Taxistas e Defensores do Centro de Guarapari, em face do mesmo certame.
O relator à época, Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, através
de Decisão Monocrática Preliminar – DECM 156/2016, fls. 72, deixou de analisar a cautelar, naquele momento, e decidiu por expedir
notificação prévia ao responsável, Sr. Orly Gomes da Silva – Prefeito Municipal, bem como, após a apresentação dos documentos, que
os autos fossem encaminhados para análise técnica.
O pedido cautelar formulado no Processo TC 1505/2016 foi analisado nos presentes autos, devido tratar do mesmo procedimento
licitatório. O Núcleo de Cautelares elaborou as Manifestações Técnicas Preliminares – MTP 143/2016, de fls. 134-157 e 169/2016,
de fls. 158-170 e concluiu opinando pelo indeferimento da medida
cautelar pleiteada.
Após, a representante juntou novos documentos às fls. 166/190
do processo TC 1505/2016. Desta forma, os autos foram remetidos à SecexDenúncias, que confeccionou Manifestação Técnica
291/2016, fls. 178-194, reiterando posicionamento técnico acima
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exposto e sugerindo a expedição de algumas recomendações à Prefeitura Municipal de Guarapari.
O Plenário desta Corte de Contas, acompanhando o Voto do Relator,
decidiu por indeferir a medida cautelar pleiteada e determinar à
Prefeitura Municipal de Guarapari que se abstivesse de homologar
o certame licitatório até que fosse oportunizado a cada licitante o
conhecimento das razões de decisão dos seus recursos, caso ainda não o tivesse feito, bem como que, antes da homologação do
certame, procedesse à oitiva do Controle Interno e da Procuradoria
Municipal. Por fim, determinou também a notificação dos responsáveis, conforme Decisão 1192/2016 às fls. 207/208.
Em seguida, a SecexDenúncias elaborou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 2568/2016, fls. 231-266, manifestando-se da seguinte forma:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Ante o exposto, submeto a consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:
3.1. A improcedência das Denúncias constantes dos Processos TC
nº 1256/2016 e nº 1505/2016, tendo em vista terem sido afastados todos os indícios de ilegalidades, analisados nos tópicos 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4 e 2.2.5 desta Instrução Técnica Conclusiva, nos termos do
artigo 95, inciso I da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, bem
como artigo 329, § 3º e artigo 178, inciso I da Resolução TC nº
261/2013;
3.2. O não conhecimento dos indícios irregularidades analisados no
tópico 2.1.4 desta Instrução Técnica Conclusiva, por não se tratar
de matéria de competência deste Tribunal, e no tópico 2.2.6 desta
Instrução Técnica Conclusiva, por não preencher os requisitos de
admissibilidade da denúncia previstos no art. 94, I e II da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
3.3 Quanto ao tópico 2.2.3 desta Instrução Técnica Conclusiva,
a expedição da seguinte recomendação à Prefeitura Municipal de
Guarapari: “na Licitação regulada pelo Edital de Concorrência Pública nº 12/2015, para outorga de permissão para exploração do
serviço de transporte individual de passageiros (táxi) no âmbito do
Município de Guarapari, caso venham a ser convocadas as pessoas
físicas integrantes do cadastro de reserva, a Prefeitura Municipal
de Guarapari, antes da formalização do Termo de Permissão, deve
verificar se o licitante (pessoa física) mantém as condições e requisitos com base nos quais logrou classificação no certame”.
Ato contínuo, o Ministério Público de Contas, em Parecer da lavra
do Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, às fls. 281/282,
tendo em vista a farta documentação juntada pelo representante
após a elaboração da ITC 2568/2016, sugeriu o retorno dos autos à
área técnica para nova análise.
Desta forma, a SecexDenúncias elaborou a Manifestação Técnica
1168/2016, fls. 313-324 mantendo, em sua integralidade, as conclusões expostas na ITC 2568/2016.
Em sequência, após nova juntada de documentos com Pedido
Cautelar Incidental, o Ministério Público de Contas, em Parecer
275/2016, fl. 354, entendeu pela necessidade do reenvio à unidade
técnica competente para análise, proposta acolhida por este Conselheiro Relator.
Foi, então, confeccionada a Manifestação Técnica 1241/2016, de
fls. 358-402, opinando, mais uma vez, pela manutenção integral da
ITC 2568/2016, sugestão esta acompanhada na íntegra pelo Ministério Público de Contas, conforme se observa à fl. 366.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, importante que seja realizada uma análise dos supostos indícios de irregularidades apontados. Vejamos:
Análise das supostas irregularidades apontadas no Processo
TC Nº 1256/2016:
2.1.1 – Quantidade de placas oferecidas no Edital em desacordo com a legislação de regência.
A representante apresentou a seguinte argumentação para relatar
esta suposta irregularidade:
“a) A estimativa populacional para cálculo do número de placas deveria ter sido aferida sobre os dados do IBGE de 2014, que aponta
contingente populacional de 104 (cento e quatro) mil habitantes,
ou seja, 104 (cento e quatro) placas para o Município, porém no
questionado Edital consta 105 (cento e cinco), que, levando-se à
conta as 14 (catorze) já existentes somarão 119 (cento e dezenove), bem acima do previsto para o cálculo com base no contingente
populacional;”
A Lei Complementar nº 37/2012 é uma lei vigente no âmbito do
município de Guarapari, e dispõe sobre transporte de passageiros
em veículo de aluguel equipado com taxímetro e dá outras providências. Importante informar que o artigo 3º deste diploma legis-
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lativo prevê que serão licenciados 01 (um) veículo para cada 1.000
(mil) habitantes, com base na estimativa habitacional do IBGE,
para a prestação do serviço de transporte individual de passageiros
– Táxi, senão vejamos:
“Art. 3º - Serão licenciados no Município apenas 01 (um) veículo
para cada 1.000 (mil) habitantes, com base na estimativa habitacional oficialmente divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE.
Parágrafo Único – O Chefe do Poder Executivo poderá revisar anualmente o número de veículos a serem licenciados, levando em consideração a estimativa publicada pelo IBGE, observado o disposto
neste artigo.”.
Para ter a certeza de que o edital impugnado estaria em acordo
com a legislação municipal, realizamos consulta ao site do IBGE,
e neste site consta a informação de no ano de realização do Censo Demográfico (2010), o Município de Guarapari possuía 105.286
(cento e cinco mil, duzentos e oitenta e seis) habitantes. Consta
ainda a informação que no ano de 2015, mesmo ano do lançamento
do Edital de Concorrência nº 12/2015, Guarapari contava com uma
população de 119.802 (cento e dezenove mil, oitocentos e dois)
habitantes, de acordo com atualização promovida com base na taxa
de crescimento populacional.
Diante destas informações, é possível concluir que no Edital de
Concorrência Pública nº 12/2015, a Prefeitura Municipal de Guarapari utilizou dados populacionais do ano de 2010, de acordo com
informações oficiais do IBGE. Assim, ainda que somadas as 14
(quatorze) licenças de táxi que já existem, o município passaria
a contar com 119 (cento e dezenove) licenças, quantidade que se
ajusta ao art. 3º da Lei Complementar nº 37/2012, tendo em vista
a realidade populacional do Município no ano de 2015, motivo pelo
qual entendo pela improcedência deste ponto.
2.1.2 – Estipulação de Cadastro de Reserva no Edital, sem
previsão legal.
Quanto a este item a representante trouxe a seguinte abordagem:
“b) O Edital ora impugnado faz referência a cadastro reserva, porém, a legislação aplicável à espécie não prevê esta hipótese;”
Todavia, não vislumbro incompatibilidade da utilização do cadastro
de reserva de acordo com as peculiaridades fáticas do caso concreto, conforme passo a expor a seguir.
Por oportuno, importante informar que já existe uma Ação Civil
Pública, nº 0008569-45.2011.8.08.0021, originada do Ministério
Público estadual, na qual o parquet requer a anulação das atuais
permissões, concedidas sem licitação, para exploração do serviço
de transporte individual de passageiros (táxi) no âmbito do Município de Guarapari. Todavia, esta ação ainda se encontra pendente
de julgamento definitivo no STF e ainda não sofreu execução provisória por parte do Ministério Público do Estado.
A partir do resultado do julgamento desta ação no STF, caso as
atuais permissões que estão vigentes no município venham a ser
anuladas, a quantidade de licenças a serem concedidas por meio
da atual licitação pode ser alterada para se adequar ao quantitativo
proporcional legalmente previsto na Lei Complementar municipal
nº 37/2012, o que justifica a previsão de cadastro de reserva.
Ademais, o parágrafo único do art. 3º da Lei Complementar nº
37/2012 prevê que poderá haver revisão anualmente o número de
veículos a serem licenciados, levando em consideração a estimativa
publicada pelo IBGE.
Por meio deste dispositivo legal podemos perceber a preocupação
da Administração municipal em promover uma constante adequação na quantidade de licenças a serem concedidas, de modo que
estas pequenas variações podem ser mais bem atendidas pela previsão de cadastro de reserva do que pela realização de novas licitações a cada vez que surja a necessidade de concessão de novas
licenças.
Finalmente, compete ressaltar que as licenças podem vir a serem
extintas, por algum motivo legalmente previsto, nos exatos termos
do art. 12 da Lei Complementar nº 37/2012, com a redação alterada pela Lei Complementar nº 56/2014. Vejamos:
Art. 12 – A execução do serviço de táxi fica condicionada à expedição anual da “licença para trafegar”, mediante vistoria dos veículos,
assim como do cadastramento prévio dos AUTORIZATÁRIOS, condutores, veículos e equipamentos, sendo seus requisitos regulamentados pelo AUTORIZANTE.
Desta forma, percebo que a inserção do cadastro de reserva no
edital seria um elemento capaz de suprir a necessidade de continuidade no serviço prestado, caso algumas das licenças venham a
ser extintas por qualquer pretexto, motivo pelo qual entendo pela
improcedência deste ponto.
2.1.3 – Ausência de referência à Lei Federal nº 12.468/2011.
A representante relatou esta suposta irregularidade nos seguintes
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termos:
“c) Outro ponto a ser abordado é a ausência de referência à Lei
Federal n.º 12.468/2011, que criou a profissão de taxista e faz
referência ao exercício de mesma atividade destes profissionais;”
Com relação à esta reclamação, entendo que os argumentos oferecidos pelo município de Guarapari em resposta apresentada à
impugnação ao Edital, são capazes de , por si só, afastarem este
apontamento. Observe:
“Da simples leitura da alegação em tela, imperativo concluir pela
sua total improcedência, pois que tal Lei Federal consiste em regulamentar a profissão de taxista, a qual, como ocorre com muitas
outras profissões, trata especificamente dos requisitos necessários
a serem observados pelo taxista, o que não se confunde com as
exigências legais para participação no certame, cujos requisitos seguem, além das disposições gerais das Leis nºs
8.666/93 e 8.987/95, as disposições da legislação específica, Leis Complementares nºs 37/2012 e 56/2014.”
Além de que, concordo com a observação apresentação pela equipe
técnica na MTP nº 143/2016, de fls. 134/157, ao apontarem que o
fato de não constar do edital referência à Lei nº 12.468/2011 não é
capaz de afastar a sua aplicação no caso concreto, motivo pelo qual
considero improcedente este ponto.
2.1.4 – Ausência de previsão no Edital da sucessão por falecimento do titular da placa.
Quanto a este ponto, a representante apresenta a seguinte alegação:
“d) O indigitado Edital também não levou em consideração os casos
de sucessão por falecimento do titular da placa prevista na lei municipal de regência, inclusive relativamente àquelas abrangidas por
Decisões Judiciais passadas em Julgado;”
Neste ponto, observo que o representante trata de interesse meramente privado, relacionado à transferência da licença aos sucessores dos taxistas. Análise de demandas que tratem de interesse
privados não faz parte da competência deste, uma vez que suas
atribuições visam coibir condutas que configurem violação ao interesse público.
Situação semelhante já foi objeto de análise por parte desta Corte,
mais especificamente, no Acórdão TC 454/2014 – Plenário, Processo TC-218/2014, diante do que o Tribunal de Contas decidiu pelo
não conhecimento da matéria, por considerar que os fatos narrados
tinham por objetivo tão somente tutelar interesses privados.
Ademais, esta matéria, que cuida de interesse privado, já está passando por análise judicial, Processo nº 0012344-29.2015.8.08.0021
– Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos
e Meio Ambiente de Guarapari, tendo sido proferida sentença confirmando a legalidade e constitucionalidade da vedação editalícia à
transferência da licença dos taxistas, seja por sucessão ou por ato
inter vivos.
Atualmente, o processo se encontra em fase de recurso, motivo
pelo qual o presente ponto não deve ser conhecido.
2.1.5 – Estipulação de limitação de prazo para a licença, em
10 (dez) anos prorrogável por igual período, o que contrasta
com o tempo necessário à aposentadoria pelo RGPS.
A representante apresenta a seguinte argumentação:
“e) Outro ponto dissonante do Edital hostilizado relaciona-se ao
exercício da profissão e diz respeito ao prazo de 10 (dez) anos
para os “permissionários”, prorrogável por igual período, o que limita a 20 (vinte) anos sua atividade, prazo insuficiente para que
estes profissionais se aposentem pelo Regime Geral da Previdência
Oficial, que estabelece tempo de contribuição bem superior para
isso;”.
Quanto à esta reclamação, entendo que não exista dispositivo legal
que imponha a vinculação do prazo de licença para exploração do
serviço de táxi ao tempo necessário à aposentadoria do taxista.
Também neste ponto, percebo se tratar de tutela a interesse privado. Pois, o que deve ser observado no prazo da licença é o interesse
público na prestação do serviço, e não o interesse pessoal do profissional no tempo de sua aposentadoria.
Pois bem. A Lei nacional nº 12.468/2011, regulamenta a profissão
de taxista, e prevê apenas a necessidade de o profissional estar
inscrito como segurado no Instituto Nacional de Seguridade Social –
INSS, mas não lhe atribuindo, portanto a garantia de se aposentar
exercendo a profissão de taxista.
Assim, por entender que este item trata de matéria relacionada à
interesse privado, assim como no item anterior, e ainda, por não ser
oferecido garantia ao taxista de se aposentar exercendo a profissão, entendo pela improcedência deste ponto.
2.1.6 – Impossibilidade de participação de servidores públicos.
Quanto a este item, a denunciante relatou esta suposta irregulari-
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dade nos seguintes termos:
“f) Impossibilidade de participação de servidores com vínculo nos
serviços públicos federal, estadual e municipal, seja civil ou militar,
da administração direta ou indireta, sendo que tais pessoas podem
participar de outros concursos públicos e posteriormente optar pelo
cargo público que melhor lhe aprouver, sem contar que a profissão
de taxista não faz parte do quadro de pessoal efetivo do Município,
assim, esta vedação ofende os direitos fundamentais da pessoa
humana de galgar melhor condição de vida através do trabalho;”
De uma leitura às cláusulas do edital, percebo que a vedação para
participar do certame alcança apenas servidores municipais ativos,
não se estendendo a servidores públicos federal ou estadual. Este
mesmo assunto já foi objeto de análise por parte deste Tribunal,
que afastou a suposta irregularidade apontada, sob a seguinte fundamentação. Vejamos:
“A restrição em epigrafe é justificada com base no art. 106 da Lei
Orgânica do Município de Guarapari c/c o inciso I do art. 152 do
Estatuto dos Servidores Municipais – Lei Municipal nº 1.278/1991,
que impedem a estas pessoas celebrar contrato com o poder público municipal, in verbis:
(...)
De outra parte, a Constituição Federal veda a acumulação de cargos
públicos, estendendo tal proibição a emprego e funções públicas,
inclusive com extensão aos permissionários do serviço público, senão vejamos:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI.
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e
abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de
economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta
ou indiretamente, pelo poder público;
Neste sentido deve-se observar que concessionários e permissionários de serviço público exercem função pública, de tal modo que o
serviço de táxi é uma função pública exercida por particular, sendo
abarcado pela vedação constitucional.”
Desta forma, comungo com o posicionamento técnico apresentado,
e entendo que a inserção de tal cláusula se justifica pela necessidade de se manter a imparcialidade e a isonomia na condução do
certame, que poderiam ser comprometida com a participação de
servidores públicos municipal, motivo pelo qual entendo pela improcedência deste ponto.
2.1.7 – Utilização do instituto da Permissão, e não o da Autorização, em contrariedade aos ditames legais. Alegada
inaplicabilidade de Licitação para a outorga de Autorização,
bem como do tipo “melhor técnica e preço de tarifa”.
Quanto a este ponto a denunciante apresenta a seguinte alegação:
“i) Por fim, não está bem definida pelo rechaçado Edital a distinção
entre o serviço particular prestado por profissional autônomo com
o pretendido serviço público, haja vista que o taxista, no caso em
questão se assemelhará a funcionário público detentor de cargo
efetivo na Administração Municipal.”
A equipe técnica considerou que este apontamento estava mal formulado, e para uma melhor compreensão da abordagem reformulou a questão, conforme segue:
“j) Na visão do representante, a Lei nº 12.468/2011 disporia de forma objetiva que a situação do taxista não seria de permissão, mas
sim de autorização. No mesmo sentido seria a Lei Complementar
056/2014 (municipal), que teria alterado dispositivos da Lei Complementar 037/2012, citando alguns dispositivos, para corroborar
sua afirmação; questiona-se, também, a opção do gestor público
em licitar e a utilização de “melhor técnica e preço de tarifa”.
Em sua redação original, a Lei nº 12.587/2012, Lei de Política Nacional de Mobilidade Urbana, previa, que o serviço de transporte
individual de passageiros seria serviço público sujeito a outorga
mediante permissão, sendo acompanhada pela lei municipal nº
037/2012, que previa ainda que a prestação de tal serviço deveria
atender aos ditames da Lei Federal nº 8.987/95.
Em seguida, a Lei nº 12.587/2012 foi alterada pela Lei nº
12.865/2013 e passou a prever que o serviço de transporte individual de passageiros seria serviço de utilidade pública, tendo sido
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mais uma vez acompanhada pela lei Complementar nº 037/2012
do Município de Guarapari, que foi alterada pela Lei Complementar
Municipal nº 056/2014, de modo que o serviço de transporte individual de passageiros passou a ser considerado serviço de “interesse
público”, submetido a outorga mediante autorização do Poder Público Municipal.
Pois bem. Doutrinariamente, o posicionamento que prevalece é no
sentido de que autorização envolve o consentimento da Administração Pública para a execução por pessoa, física ou jurídica, de atividade de predominante interesse privado, ao passo que a permissão
envolve o consentimento da Administração Pública para a execução
por pessoa, física ou jurídica, de atividade de predominante interesse público.
Todavia, diferentemente dos institutos da concessão e permissão,
não um conjunto normativo específico a regulamentar o instituto da
autorização. Este dependerá, portanto, de cada lei que o instituir,
em cada caso concreto.
Desta forma, podemos concluir que também se aplica a Lei 8987/95
ao instituto da autorização, nas seguintes situações: a) quando a lei
específica instituidora
da autorização não dispuser de forma contrária e b) naquilo que
não for incompatível com o caso concreto sujeito à autorização.
Ainda, verifico que na Lei Complementar nº 037/2012, com suas
posteriores alterações, não consta vedação à realização de licitação, em qualquer de suas modalidades. Sendo a legislação municipal, instituidora da autorização, omissa quanto a este ponto, incide
as disposições gerais da Lei Nacional nº 8.987/1995 que preveem
a realização de licitação.
Além que o fato de haver mais interessados nas licenças do que
outorgas a serem concedidas pela Administração, demonstra que
existe viabilidade de competição entre os interessados, o que impõe a realização de licitação.
Finalmente, adoto como forma de argumentação o opinamento
emitido pela equipe técnica no sentido de que com relação à utilização do tipo Melhor Técnica com preço fixado no Edital para julgamento das propostas, cabe consignar que se trata de tipo previsto
no art. 15, IV da Lei Nacional nº 8.987/1995. Da mesma forma, o
art. 12 da Lei Nacional nº 12.587/2012 (Lei de Política Nacional de
Mobilidade Urbana) prescreve que o Poder Público Municipal deverá
fixar os preços máximos das tarifas a serem cobradas no serviço de
transporte individual de passageiros.
Diante de todo o exposto, entendo pela improcedência deste ponto.
2.1.8 – Vedação à participação de pessoas jurídicas no certame.
A representante relatou esta suposta irregularidade apresentando a
seguinte argumentação:
“h) Vedação à participação de pessoa jurídica no certame, também
atropela a Lei Federal n.º 12.468/2011, fato que igualmente maculo o repudiado Edital;”
Inicialmente, cumpre informar que esta Corte de Contas se manifestou anteriormente, por meio do Acórdão TC-454/2014 – Plenário, Processo TC nº 218/2014, no qual previa a possibilidade de a
participação de pessoas jurídicas no certame, conforme o interesse
da Administração Pública, em atendimento aos ditames da Lei Nacional nº 8.987/1995.
Porém, no caso que ora se analisa, a vedação de participação de
pessoa jurídica no certame é vista sob outra ótica, uma vez que se
trata da possibilidade ou não de se vedar a participação de pessoas
jurídicas na licitação para outorga de autorizações para exploração
do serviço de táxi.
Ocorre que após alterações legislativas, o serviço de transporte individual de passageiros deixou de ser considerado serviço público, submetido a permissão, e passou a ser considerado serviço de
utilidade pública, sujeito a autorização, de modo que, conforme
relatado no tópico anterior, a legislação específica, instituidora da
autorização, considerando as características de cada serviço de utilidade pública, pode estabelecer regras específicas para regulamentar situações particulares no caso concreto.
E a fundamentação para embasar tal vedação está contida no art.
4º da Lei Complementar municipal nº 037/2012, com alterada da
Lei Complementar Municipal nº 056/2014, o qual impõe vedação à
outorga de autorização a pessoas jurídicas para exploração do Serviço de Transporte Individual de Passageiros (táxi) no Município de
Guarapari, passando a valer, portanto, o regramento específico no
caso concreto, motivo pelo qual afasto a irregularidade apontada.
2.1.9 – Vedação à participação de estrangeiros no certame.
Quanto a este item a representante se irresignou ante a seguinte
constatação:
“g) Impedir que os estrangeiros em situação regular no país possam participar do processo licitatório, agride o disposto na Consti-
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tuição Federal, vez que lhes asseguram os mesmos direitos consagrados aos brasileiros;”
Realmente, o edital de Concorrência Pública nº 12/2015 estabelece
vedação à participação de Pessoas Físicas que não tenham nacionalidade brasileira.
Pois bem. O § 2º, art. 12 da CF/88 prevê que a lei não poderá
estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo
nos casos nela previstos, ou seja, não é assegurada igualdade entre brasileiros e estrangeiros, mas sim igualdade entre brasileiros
natos e naturalizados.
Nesse sentido, o artigo 37, I da CR/88 estipula que os estrangeiros
só terão acesso aos cargos, empregos e funções públicas na forma
da lei. E, partindo da premissa que o serviço de transporte individual de passageiros constitui função pública, bem como não há na
legislação municipal nenhuma regra específica autorizando a participação de estrangeiros no certame, incide a vedação de acesso aos
estrangeiros, nos termos do art. 37, I da CRFB/88, motivo pelo qual
entendo que este apontamento seja improcedente.
Análise das supostas irregularidades apontadas no Processo
TC Nº 1505/2016
2.2.1 – Da ilegalidade na denominação do tipo de licitação
de “melhor proposta técnica”.
O representante alega que a concorrência não poderia ser realizada
no tipo “melhor proposta técnica”, já que os artigos 45, § 4º e 46
da Lei 8.666/93 vedariam esse tipo para a Permissão de serviços
de táxi, só podendo ser utilizados para serviços de natureza predominantemente intelectual.
Este apontamento já foi objeto de análise no item 2.1.7, o qual
considerei improcedente. Vejamos:
Finalmente, adoto como forma de argumentação o opinamento
emitido pela equipe técnica no sentido de que com relação à utilização do tipo Melhor Técnica com preço fixado no Edital para julgamento das propostas, cabe consignar que se trata de tipo previsto
no art. 15, IV da Lei Nacional nº 8.987/1995. Da mesma forma, o
art. 12 da Lei Nacional nº 12.587/2012 (Lei de Política Nacional de
Mobilidade Urbana) prescreve que o Poder Público Municipal deverá
fixar os preços máximos das tarifas a serem cobradas no serviço de
transporte individual de passageiros.
Desta forma, considerando que a fundamentação anteriormente
exposta seja suficiente para afastar a suposta irregularidade apontada, considero o presente item improcedente.
2.2.2 – Da falta de publicação, prévia ao edital de licitação,
de Ato justificando a Outorga da Autorização (art. 5º da Lei
nº 8.987/95).
De acordo com o artigo acima mencionado, o poder concedente deverá publicar, previamente ao edital de licitação, ato justificando a
conveniência da outorga de Concessão ou Permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo, visando estabelecer um controle sobre
a discricionariedade do gestor público no exercício de sua atribuição
de definir o serviço, com todos os seus aspectos.
O art. 3º da Lei Complementar municipal nº 037/2012, já estabelece previamente e de maneira vinculada o motivo que justifica a
necessidade de a Administração Pública Municipal efetuar a outorga
de licença para a exploração do serviço de transporte individual de
passageiros, qual seja, manter a proporção de 1 (um) táxi para
cada 1.000 (mil) habitantes, de maneira que não se pode exigir ato
prévio para justificar a conveniência da outorga, uma vez que não é
conferida discricionariedade ao administrador quanto à conveniência em se efetuar a outorga no caso concreto.
Diante do exposto, entendo que assiste razão à equipe técnica, uma
vez que na delimitação do motivo e do objeto da outorga não existe
discricionariedade por parte do gestor, a qual exigiria a edição de
ato prévio para justificar, nos termos do art. 5º da Lei Nacional nº
8.987/95. No presente caso, a discricionariedade do gestor restringe-se à eleição dos critérios de julgamento das propostas, que resultará na escolha dos autorizatários. Este tipo de discricionariedade encontra-se presente em qualquer tipo de licitação e não se faz
necessária a emissão de ato prévio para justificá-la, sendo o prazo
para impugnação ao edital suficiente para contestar tais critérios,
diante do que afasto a suposta irregularidade apontada.
2.2.3 – Da falta de fixação no Edital de prazo de vigência do
processo de licitação (art. 18 inciso I da Lei 8.987/95).
O representante informa que teria havido uma suposta ofensa ao
artigo 18, I da Lei 8.987/95, que exigiria indicação do prazo de
validade do certame, especialmente por contemplar a formação de
cadastro de reserva.
Contudo, conforme podemos ler na transcrição que segue, o artigo
citado define a necessidade de a Administração estipular prazo de
vigência para a Concessão, e não para o processo de licitação, como
alega o representante, senão vejamos:

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 15 de maio de 2017
Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente,
observados, no que couber, os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá, especialmente:
I – o objeto, metas e prazo da concessão;
Diante deste apontamento, entendo que a suposta irregularidade
deve ser afastada, pois o edital segue o ditame legislativo acima,
uma vez que estabelece que as Permissões serão válidas por um
período de dez anos.
Contudo, acompanho o opinamento técnica que considerando o
lapso temporal que pode ocorrer entre o término da licitação e a
eventual convocação das pessoas físicas integrantes do cadastro de
reserva, entendo que deva ser expedida recomendação à Prefeitura
Municipal de Guarapari no seguinte sentido: “na Licitação regulada
pelo Edital de Concorrência Pública nº 12/2015, para outorga de
permissão para exploração do serviço de transporte individual de
passageiros (táxi) no âmbito do Município de Guarapari, caso venham a ser convocadas pessoas físicas integrantes do cadastro de
reserva, a Prefeitura, antes da formalização do Termo de Permissão,
deve verificar se o licitante (pessoa física) mantém as condições e
requisitos com base nos quais logrou classificação no certame”.
2.2.4 – Da existência no Edital de dois prazos distintos para
convocação e assinatura do termo de permissão.
O representante informa que existem dois prazos distintos para
convocação e assinatura do termo de permissão. No item 14.1 teria
sido estabelecido que a Secretaria Municipal de Administração convocaria os classificados por meio de publicação no Diário Oficial do
Estado, para se apresentarem no prazo de 30 dias, em sua sede,
para a assinatura do Termo de Permissão, ao passo que o item 20.1
teria definido que a convocação dos licitantes classificados seria
realizada no prazo máximo de 90 dias, após a homologação do resultado final da licitação.
Ora. A partir apenas da leitura da suposta irregularidade apontada,
percebe-se que não há qualquer incoerência entre os prazos estabelecidos. Enquanto o item 20.1 refere-se ao prazo máximo que
teria a Administração para convocar os licitantes classificados, após
a homologação do resultado final da licitação, o item 14.1 refere-se
ao prazo máximo que os classificados convocados teriam para atenderem à convocação da Administração Pública e se apresentarem
para a assinatura do termo de permissão.
Ou seja, se tratam de prazos e finalidades distintas. Pois, um é direcionado à Administração Pública (prazo para convocar), ao passo
que o outro é direcionado aos licitantes (prazo para atender a convocação), de forma que considero improcedente este ponto.
2.2.5 – Da falta de indicação no Edital e no Termo de Permissão dos mecanismos de revisão das tarifas, infringência aos
arts. 9º, § 2º e 10 da Lei 8.987/95.
Neste item o representante alega que o edital não teria fixado condições de revisão das tarifas, em descumprimento aos artigos 9º, §
2º e 10 da Lei nº 8.987/95.
Pois bem. A Lei 12.587/2012, Política Nacional de Mobilidade Urbana, em seu art. 12, prescreve que cabe ao Poder Público Municipal
(de forma unilateral) a fixação prévia dos valores máximos das tarifas.
Os artigos 15 e 16 da Lei Complementar municipal 037/2012, por
sua vez, instituem o mecanismo por meio do qual a Prefeitura exercerá sua competência de fixar os valores máximos das tarifas, bem
como estabelece alguns critérios a serem observados na revisão
dos valores das tarifas. A Cláusula 17 do Edital, ainda, trata da
remuneração e viabilidade econômica do serviço:
Além do mais, após análise de critérios técnicos, a equipe técnica
desta Corte identificou que no Anexo III do Edital contém planilha
de custo, com base na qual o município fixou os valores máximos
das tarifas utilizados na licitação, onde foram detalhados todos os
elementos que serviram de parâmetro na determinação dos valores. Tais elementos constituem exatamente os critérios com base
nos quais, a princípio, deverão ser revistos os valores da tarifa.
A partir da leitura do artigo 9º, § 2º da Lei Nacional nº 8.987/95
percebe-se que os mecanismos de revisão dos valores das tarifas
poderão ser previstos no contrato, ou seja, oferece uma faculdade
ao gestor, que poderá se utilizar deste mecanismo de revisão de
acordo com cada caso concreto.
Finalmente, cumpre salientar que na Cláusula 17 do Edital estão
definidos os mecanismo de revisão dos valores das tarifas previsto legalmente, resultante da combinação da Lei Nacional nº
12.587/2012 com a Lei Complementar Municipal nº 037/2012.
Diante de todo o exposto, considerando que o mecanismo de revisão das tarifas e os critérios de fixação dos valores estão previstos
no Edital, de acordo com o previsto nas legislações nacional e municipal, considero improcedente este apontamento.
2.2.6 – Da falta de cumprimento do disposto no art. 40 da
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Lei 8.987/95.
O representante alega, de forma genérica, que o edital estaria em
desacordo com o artigo 40 da Lei 8.987/95, já que esse exigiria
que o termo de adesão (permissão) observasse o disposto na Lei
8.987/95, nas demais legislações sobre licitação e ao edital, o que,
em seu entender, não ocorreu.
Neste item, o representante faz uma abordagem totalmente genérica, sem apontar de modo específico em que o artigo 40 da Lei
8.987/95 não teria sido cumprido, tampouco em quais pontos esta
e as demais legislações sobre licitação não teriam sido observadas,
não deixando claro qual seria exatamente sua indignação.
Diante destes apontamentos genéricos, nos resta fazer uma análise
acerca dos requisitos de admissibilidade da Denúncia. E concluo
que quanto a este item a Denúncia não deve ser conhecida, pois
não foi redigida com clareza e não apontou de modo específico os
fatos a serem analisados, em afronta ao que prevê o art. 94, I e II
da Lei Orgânica desta Corte. Vejamos:
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;
Ante o exposto, entendo pelo não conhecimento deste apontamento.
Cumpre informar, por oportuno, que a denunciante protocolou vários pedidos incidentais, nos quais demandava suspensão do certame e reanálise de documentos que já continham nos autos.
Por derradeiro, foi juntada documentação sob o Protocolo nº
16.636/2016-4 no qual solicitava análise de fatos novos. Todavia,
depreende-se que todos os protocolos juntados ao processo após
a peça inicial já tinham sido analisados pela equipe técnica desta
Corte, contrariando a tese dos representantes de que haveria fatos
novos sem exame prévio. É a fundamentação.
DECISÃO
Diante do exposto, acompanhando o entendimento técnico e ministerial, VOTO pelo conhecimento das Representações constantes dos
Processos TC 1256/2016 e 1505/2016, exceto com relação aos indícios de irregularidades analisados no tópico 2.1.4, por não se tratar de matéria de competência deste Tribunal, e no tópico 2.2.6, por
não preencher os requisitos de admissibilidade da Denúncia previstos no art. 94, I e II da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
Voto ainda pela improcedência das Representações, tendo em vista
terem sido afastados todos os indícios de irregularidades analisados
nos tópicos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9,
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5, nos termos do artigo 178, do
Regimento Interno desta Corte;
Ainda, para que, quanto ao tópico 2.2.3, seja expedida a seguinte
recomendação à Prefeitura Municipal de Guarapari:
Na Licitação regulada pelo Edital de Concorrência Pública nº
12/2015, para outorga de permissão para exploração do serviço de
transporte individual de passageiros (táxi) no âmbito do Município
de Guarapari, caso venham a ser convocadas as pessoas físicas
integrantes do cadastro de reserva, a Prefeitura Municipal de Guarapari, antes da formalização do Termo de Permissão, deve verificar
se o licitante (pessoa física) mantém as condições e requisitos com
base nos quais logrou classificação no certame.
Nos termos do artigo 307, § 7º, do RITCEES, dar ciência aos Representantes;
Após os trâmites regimentais, arquivem-se os presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1256/2016,
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, nos termos do voto
do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Conhecer as Representações constantes dos Processos TC1256/2016 e TC-1505/2016, exceto com relação aos indícios de
irregularidades analisados no tópico 2.1.4, por não se tratar de matéria de competência deste Tribunal, e no tópico 2.2.6, por não
preencher os requisitos de admissibilidade da Denúncia previstos
no art. 94, I e II da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
2. Considerar improcedente as Representações, tendo em vista
terem sido afastados todos os indícios de irregularidades analisados
nos tópicos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9,
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5, nos termos do artigo 178, do
Regimento Interno desta Corte;
3. Recomendar à Prefeitura Municipal de Guarapari que na Licitação regulada pelo Edital de Concorrência Pública nº 12/2015, para
outorga de permissão para exploração do serviço de transporte individual de passageiros (táxi) no âmbito do Município de Guarapari,
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caso venham a ser convocadas as pessoas físicas integrantes do
cadastro de reserva, a Prefeitura Municipal de Guarapari, antes da
formalização do Termo de Permissão, deve verificar se o licitante
(pessoa física) mantém as condições e requisitos com base nos
quais logrou classificação no certame;
4. Dar ciência aos representantes, nos termos do artigo 307, § 7º,
do Regimento Interno;
5. 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, Domingos Augusto
Taufner, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun 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 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-269/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-9869/2016
ASSUNTO - EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO
EXCIPIENTE - BRUNO RIBEIRO DE CARVALHO
EXCEPTO - SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
ADVOGADA - ANA CRISTINA MILHOLI BARCELLOS (OAB/ES Nº
8.781)
EMENTA: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO EM FACE DO CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – NÃO
ACOLHER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Incidente de Impedimento interposto pelo Sr.
Bruno Ribeiro de Carvalho, por meio de sua advogada regularmente
constituída, que pugna para que seja desentranhado dos autos o
Voto-Vista (fls. 1363/1372) e a reapreciado pelo Plenário o Relatório e Voto do Relator a vista da Decisão Preliminar TC 2018/2016
proferida nos autos do Processo TC 403/2007-9.
O referido voto-vista foi proferido pelo Conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, acompanhado o voto do Conselheiro Relator Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, originando a Decisão Plenária
TC 2018/2016-1, por meio da qual o plenário por unanimidade decidiu nos termos do voto do Relator, que encampou os fundamentos
do Voto-Vista do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo e
decidiu:
Decretar a prescrição administrativa quinquenária, nos termos que
dispõe o art. 71, § 5° da LC n° 621/2012;
Pela CONVERSÃO do processo em Tomada de Contas Especial, nos
termos do art. 115 da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista
os indícios de configuração de irregularidades de que resultem dano
ao erário;
Deixar de Citar os Ordenadores Ricardo de Rezende Ferraço, José
Eugênio Vieira, Wolmar Roque Loss, Nina Rosa Mazzini Muniz, Andre Geraldo Altoé, Simone Perozini e Enio Bergoli da Costa, tendo
em vista que lhes foram atribuídas responsabilidades in elegendo
e in vigilando, sem, contudo, apontar o nexo de causalidade entre
suas respectivas condutas e as irregularidades imputadas;
Pela CITAÇÃO dos Senhores Bruno Ribeiro de Carvalho, Lauro Faria Santos Koehler, Jorge de S. Chaves, Guilherme Andrade Macedo e José Renato Rodrigues, e as pessoas jurídicas A. Madeira
Indústria e Comércio Ltda e Delta Construções S.A, nas pessoas de
seus Representantes legais, para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentem as justificativas e/ou encaminhem os documentos que
julgarem pertinentes, quanto às irregularidades apontadas na Instrução Técnica inicial ITI-960/2015.
Em resumo, a argumentação trazida pelo excipiente repousa-se impedimento de que o Conselheiro Carlos Ranna, atuou como Auditor
Geral do Estado nos processos administrativos que originaram os
Contratos nº. 17/2005 e 42/2005, objetos do Plano de Auditoria TC
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nº. 011/2007 – Processo TC 403/2007-9.
O presente incidente foi remetido ao Gabinete do Relator do Processo Principal TC 403/2007-9, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, o qual se manifestou por meio do Despacho
50917/2016-2, fls. 45, encaminhando a peça processual ao Gabinete da Presidência, conforme determina o §2º do art. 340 do
Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
Seguindo os trâmites regimentais, o Gabinete da Presidência determinou a autuação do expediente como Incidente de Impedimento
e remeteu os autos para Secretaria Geral das Sessões para sorteio.
Procedido o sorteio, coube a relatoria dos presentes autos a mim.
Instado a se manifestar, o Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo, o fez por meio do Despacho 56650/2016-8 (Razões do
Excepto), fls. 223/230, impondo-se pela rejeição do incidente de
impedimento.
Seguindo os trâmites regimentais os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, o qual se manifestou por meio do Parecer de fls.233/238, de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio
da Silva, opinando pelo acolhimento do incidente do impedimento.
O Sr. Bruno Ribeiro de Carvalho, ora excipiente, por meio de sua
advogada regularmente constituída, solicitou o direito de realizar
sustentação oral, conforme se extrai da fl. 27, dos autos.
Assim, na 4ª Sessão Ordinária do Plenário deste Tribunal, ocorrida
em 21/02/2017, a patrona do excipiente realizou sua sustentação
oral, ratificando os argumentos já trazidos na inicial, enfatizando,
em síntese, que a causa do impedimento do Conselheiro advém do
fato das licitações que deram origem aos contratos, descritos como
irregulares tiveram seus editais e respectivas planilhas orçamentárias básicas elaboradas em estrita obediência e determinação da
Auditoria Geral do Estado que, à época, era chefiada pelo senhor
auditor geral do Estado, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, ora
excepto.
É o relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, verifico que o presente Incidente de Impedimento
foi conhecido por meio da Decisão Monocrática 01685/2016-8, fls.
219/222, deixando de atribuir o pedido de efeito suspensivo, na
forma do artigo 341, incisos I e II, do Regimento Interno deste
Tribunal (RITCEES).
Verifico ainda, que foram cumpridas as formalidades explícitas no
art. 343, caput e parágrafo único do RITCEES, quais sejam; concessão de prazo para manifestação o suscitado (fls.222) e remessa dos
autos ao Ministério Público de Contas (fls. 231). Portanto, os autos
estão aptos para julgamento.
Assim, passo análise do mérito do Incidente.
No caso sub examine o excipiente impõe que as manifestações do
excepto, enquanto Auditor Geral do Estado, em especial quanto
aos processos administrativos 29358507 e 29500281, atuou como
parte do processo, de forma direta e instrumental, acolhendo e
aprovando análise técnica, emitindo juízo de valor prévio, fundamentando sua alegação no artigo 144, I, II e IV do NCPC.
A fim de comprovar o alegado juntou aos autos as fls. 118 (processo 29358507) e 212 (processo 29500281) cópia das manifestações
técnicas do excepto na análise dos processos administrativos enquanto Auditor Geral do Estado, aprovando a manifestação técnica
dos Auditores do Estado, a quem lhe são subordinados, vejamos:
Quadro 1
Instado a se manifestar o excepto, informa que sua atuação como
Auditor Geral do Estado limitou-se a acolher posicionamento da
área técnica da Auditoria Geral do Estado e a dar prosseguimento
ao feito.
Aduz ainda que, o perito de que fala o Código de Processo Civil é
aquele autorizado pelo Juiz para atuar no processo em que venha
a ser suscitado o impedimento, portanto situação bem diferente
das atividades desenvolvidas pelo Auditor Geral do Estado, que,
seguramente, cumpriu tão-somente as suas atribuições, previstas
na lei, de participar e coordenar as atividades de controle interno
do Estado e de assessorar o Governador também naquele âmbito.
O Regimento Interno deste Tribunal dispõe em seu artigo 289,
caput, que se aplicam aos Conselheiros, no que couber, as hipóteses de impedimento no Código de Processo Civil. O parágrafo único
do aludido artigo preconiza que o impedimento, de caráter objetivo,
ocorrerá nas situações previstas no art. 134 do Código de Processo.
Contudo, com a vigência do Novo Código de Processo Civil, as regras de impedimento estão explícitas no artigo 144, vejamos:
Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas
funções no processo:
I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito,
funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;
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II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido
decisão;
III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, inclusive;
IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de
pessoa jurídica parte no processo;
VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de
qualquer das partes;
VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual
tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação
de serviços;
VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia
de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim,
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo
que patrocinado por advogado de outro escritório;
IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.
§ 1o Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando
o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público
já integrava o processo antes do início da atividade judicante do
juiz.
§ 2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar
impedimento do juiz.
§ 3o O impedimento previsto no inciso III também se verifica no
caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia
que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente
a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente
no processo.
Conforme exposto, o excipiente fundamenta suas alegações nos
incisos I, II e IV do artigo 144, do NCPC, assim para melhor análise
passo a discorrer acerca de cada uma das hipóteses de impedimento.
O inciso I do artigo 144 do NCPC, preconiza que será impedido o
juiz que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito
funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha.
Inicialmente, destaco que a única hipótese que poderia ser aplicável ao caso debatido é se considerarmos a atuação do excepto,
enquanto auditor geral do estado, como a do perito que trata o
código de processo civil.
O Perito Judicial é o os profissionais legalmente habilitados e os
órgãos técnicos ou científicos, dotado desses conhecimentos, nomeado pelo Juiz para assisti-lo nos processos, quando a prova do
fato depender de conhecimento técnico ou científico.
Em virtude de seu conhecimento especializado o perito irá instruir
os autos por meio do laudo pericial a fim de possibilitar ao juiz
condições objetivas que esclareçam os pontos obscuros e/ou controversos acerca da matéria técnica, formando seu convencimento
para proferir a melhor decisão.
Desse modo, a figura do perito esta intimamente ligada a instrução
técnico-cientifica que possibilita ao julgador a decisão.
No caso em tela, o excepto em sua atuação como Auditor Geral do
Estado, nos processos administrativos nº 29358507 e nº 29500281,
tão somente corroborou a análise da coordenação de convênios.
Nota-se que o Parecer do excepto, enquanto Auditor Geral do Estado, não teve poder decisivo, sua atuação naqueles processos foi
opinativa.
Acerca da atuação do e. Conselheiro Carlos Ranna, ora excepto, enquanto Auditor Geral do Estado o Tribunal de Justiça deste Estado,
manifestou-se em caso semelhante nos seguintes termos:
MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 0003666-54.2016.8.08.0000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO – REQUERENTE: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A RODOSOL – AUTORIA COATORA: CONSELHEIROS DO TRBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO
SANTO – RELATOR DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ.
Ementa
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PREVENÇÃO - INCIDÊNCIA APENAS
QUANDO SE TRATAM DE RECURSOS RELATIVOS AO MESMO PROCESSO ORIGINÁRIO OU A PROCESSOS FUNCIONALMENTE LIGADOS - CONEXÃO DE AÇÕES FIRMADA APENAS QUANDO HÁ RISCO
DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO
STJ – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO TÍPICO – AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO
DE EFEITO PELA ADMINISTRAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 5º,
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I, DA LEI Nº 12.016⁄2009 – PRELIMINAR REJEITADA – TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO
– PARTICIPAÇÃO DE JULGADOR QUE JÁ OCUPOU O CARGO DE AUDITOR-GERAL DO ESTADO – ART. 289 DO RITCES – ART. 144 DO
NCPC – ART. 134 DO CPC⁄73 – REGRAS OBJETIVAS DE IMPEDIMENTO – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA DENEGADA.
I - A prevenção prevista no § 1º do artigo 164, do RITJES, não se
aplica em feitos oriundos de processos distintos e que não sejam
funcionalmente ligados, ainda que haja similaridade de matéria.
Precedente do E. TJES.
II - A teor da Súmula 235 do STJ, a conexão não determina a
reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Preliminar de
prevenção rejeitada.
III – A carência de ação, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei nº
12.016⁄2009, somente ocorre quando efetivamente obtido o efeito
suspensivo ao recurso administrativo interposto concomitantemente à impetração do mandado de segurança. Preliminar de ausência
de interesse de agir rejeitada.
IV - O instituto do impedimento, diferentemente da suspeição,
caracteriza-se por ter natureza jurídica de ordem objetiva, o que
acarreta na presunção absoluta (juris et de jure) de parcialidade
do julgador.
V – As hipóteses de impedimento elencadas no art. 144 do NCPC,
outrora previstas no art. 134 do CPC⁄73, são taxativas, inadmitindo-se interpretação extensiva. Precedentes.
VI – Na espécie, não se vislumbra o impedimento de Conselheiro do
Tribunal de Contas Estadual para julgar processo que tem por objeto o contrato de concessão envolvendo a Impetrante, eis que não
demonstrado que atuara como mandatário ou perito nos aludidos
autos ou em processo conexo, não havendo, pois, violação ao art.
289 do Regimento Interno do e. Tribunal de Contas deste Estado.
VII – Segurança denegada.
[...]
O fundamento central da impetração é o de que o ínclito Conselheiro, enquanto ocupante do cargo de Auditor Geral do Estado, emitiu
publicamente juízo de valor acerca do tema objeto de julgamento, e
atuou previamente como perito e/ou avaliação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão com a RODOSOL, o que
comprometeria de forma objetiva a sua imparcialidade de julgar o
processo nº. TC 5591/2013.
[...]
É sabido que o instituto do impedimento, diferentemente da suspeição, caracteriza-se por ter natureza jurídica de ordem objetiva,
o que acarreta presunção absoluta (juris et de jure) de parcialidade
do julgador.
Por tal razão, as hipóteses de impedimento elencadas no art. 144
do NCPC, outrora prevista no art. 134 do CPC/73, são taxativas,
inadmitindo-se interpretação extensiva imediatos.
[...]
Ato contínuo, invoca como causa impeditiva o art. 134, II, do
CPC/73, o qual preconiza que é defeso ao julgador exercer sua
função judicante no processo onde interveio como mandatário ou
oficiou como perito.
[...]
Pois bem. Da análise do caderno processual, observa-se que, de
fato, o e. Conselheiro Sebastião Carlos Ranna participou, enquanto
Auditor Geral do Estado, de procedimentos de controle interno envolvendo a concessionária Impetrante, notadamente a elaboração
de relatório de avaliação do equilíbrio econômico-financeiro (fls.
224/235) e de auditoria (fls. 237/273).
Quanto ao primeiro procedimento (fls. 224/234), observa-se que
ali foram direcionados estudos tão somente para buscar a preservação da modicidade das tarifas para os usuários, concluindo-se
pelo encaminhamento de sugestão de renegociação consensual do
contrato.
O segundo, por sua vez (fls. 237/273), cingiu-se a encaminhar recomendações de revisão das tarifas e de implementação de mecanismos de controle do fluxo de veículos.
Ressalta-se que, com relação a este último, não há indicativos de
participação decisiva de “acordante” (fl. 273) ou seja, apenas referendou o trabalho da equipe técnica, encaminhando-o.
Destarte, em que pese os judiciosos fundamentos que embasaram
a peça de ingresso, não se vislumbra nos procedimentos em que
ora se examina, tampouco na legislação de regência (art. 9º da Lei
Complementar Estadual nº. 295/2004), o exercício de atividades
típicas de mandatário ou de perito pelo Auditor-Geral do Estado, a
fazer incidir excepcionalmente o comando do art. 134 do CPC/73,
ou do art. 144 do CPC/15, como pretendido.
Conforme se pode depreender dos autos com clareza, bem como
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da legislação que rege a matéria, a atuação do então Auditor-Geral
teve como norte promover o controle interno da relação contratual,
de modo preventivo e com caráter meramente opinativo, nos estritos termos das atribuições indelegáveis que lhe foram conferidas
por Lei, as quais trago oportunamente à colação:
[...]
Por fim, descabe a alegação de que o impedimento deve ser reconhecido forçosamente em razão de suposta incontrovérsia a respeito dos fatos alegados na exceção de impedimento apresentada ao
E. TCES, eis que, já extensivamente aduzido, os critérios para sua
aferição são objetivos.
Dentro dessa ótica, e apesar de muito bem delineados os fundamentos da pela de ingresso, tenho que a tese de impedimento escora-se em elasticidade hermenêutica a qual a norma cogente e a
jurisprudência não admitem para a espécie.
[...]
Conforme defendido pelo e. Desembargador do TJES, Sr. Robson
Luiz Albanez, a doutrina e jurisprudência pátria não permitem uma
interpretação extensiva nas hipóteses de impedimento explícitas no
art. 144 do NCPC, tendo em vista que o instituto do impedimento
caracteriza-se por ter natureza jurídica de ordem objetiva, o que
acarreta presunção absoluta (juris et de jure) de parcialidade do
julgador.
Neste sentido, entendo que a atuação do excepto, enquanto Auditor Geral do Estado, em nada se assemelha com a de perito, esta
hipótese de impedimento não deve prosperar.
O excipiente fundamenta ainda, que o impedimento encontra respaldo no inciso II do artigo 144 do NCPC II - de que conheceu em
outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão.
Desta forma, não há outra interpretação ao inciso II do Art. 144
do NCPC, senão que somente estará impedido o juiz de 2ª ou 3ª
instância que conheceu os autos na 1ª ou 2ª instância, respectivamente, razão pela qual deixo de acolher o presente argumento.
Por fim, o excipiente questiona que excepto atuou como parte nos
autos, encontra respaldo no inciso IV do artigo 144, do NCPC, vejamos:
IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou
companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, inclusive; (grifo nosso).
Para Cândido Dinamarco, partes legítimas são as pessoas a quem
a lei outorga qualidade para estar em juízo na defesa de direitos e
interesses, seja propondo a demanda, seja para que em relação a
elas a demanda seja proposta (legitimidade ativa ou passiva).
Desta forma, entendo que não há como o excepto, enquanto Auditor Geral do Estado, ser arrolado na qualidade de parte, tendo
em vista que as os processos em que se discute a participação do
excepto, tem como partes o Estado do Espírito Santo, a Empresa
vencedora do Edital de Concorrência, e os Municípios de Colatina
e Mimoso do Sul, razão pela qual rejeito a argumentação trazida
quanto a este item.
DECISÃO
Por todo exposto, divergindo do entendimento do Ministério Público
de Contas, VOTO pelo NÃO ACOLHIMENTO do presente INCIDENTE DE IMPEDIMENTO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-9869/2016,
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 acolher o
presente incidente de impedimento, 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 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
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Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-273/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-8056/2010
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA
RESPONSÁVEIS - ATTILA TEIXEIRA FIALHO, DANIELA CASEMIRO DO NASCIMENTO, EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES, GILCÉIA
CRISTINA GOMES CORRADI, INGRID BARROSO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, LAUDINEIA ZAMPROGNO PINTO, LIGA GUARAPARIENSE
DAS ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS CARNAVALESCOS, RAMALHETE CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, RENATA RETORE MORENO RAMOS, TACIANA PASOLINI MAGALHÃES, VANESSA BARBOSA SANTA CLARA E VANESSA VELOSO D’AGOSTINI
ADVOGADO - WILER COELHO DIAS (OAB/ES Nº 11.011)
EMENTA: AUDITORIA REALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI – EXERCÍCIO DE 2009 – 1) DEIXAR DE
ACOLHER O OPINAMENTO DA ÁREA TÉCNICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS – 2) AFASTAR INDICATIVO DE IRREGULARIDADE – 3) AFASTAR INDICATIVOS DE
IRREGULARIDADES BEM COMO OS RESSARCIMENTOS – 4)
MANTER INDICATIVO DE IRREGULARIDADE – 5) MANTER
IRREGULARIDADE – 6) REGULARES OS ATOS DE GESTÃO –
7) APLICAR MULTA – 8) DETERMINAÇÕES – 9) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de AUDITORIA ORDINÁRIA, realizada na Prefeitura Municipal de Guarapari, referente ao exercício
de 2009, sob a responsabilidade do Sr. Edson Figueiredo Magalhães, então Prefeito Municipal, Attila Teixeira Fialho, Gerente de Finanças e Contabilidade, Gilcéia Cristina Gomes Corradi
Moraes Ferreira, Presidente da CPL, Renata Retore Moreno,
Comissão da CPL, Vanessa Veloso D’Agostini, Comissão da CPL,
Florinda Lúcia Fraga, Comissão da CPL, Laudineia Zamprogno
Pinto, Presidente da CPL, Vanessa Barbosa Santa Clara, Comissão da CPL, Ingrid Barroso de Oliveira Nascimento, Comissão
da CPL, Daniela Casemiro do Nascimento, Pregoeira Substituta,
Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda e Liga Guarapariense das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos (LIGESBC), tendo sido elaborado o Relatório de Auditoria RA-O 89/20112, onde foram constatados indícios de irregularidades.
Os responsáveis foram regularmente citados, nos termos da Instrução Técnica Inicial – ITI nº 590/2012 (fls. 4670/4719), Voto e
Decisão Preliminar TC nº 19/2013-Citação, e Termos de Citação nº
568 a 580/2013 (fls. 4785/4800), trazendo aos autos a documentação de fls. 4815/5242.
Em razão da informação do NCD a fl. 5243, no sentido de que o Sr.
Edson Figueiredo Magalhães não atendeu ao Termo de Citação nº
568/2013, o qual recebera pessoalmente (fl. 4849), bem como da
Secretaria Geral das Sessões, dando conta de que o prazo para sua
manifestação vencera em 27/5/2013 (fl. 5244), o eminente Relator
à época, declarou REVEL o Sr. Edson F. Magalhães, nos termos do
artigo 301, parágrafo único, da Resolução TC nº 261/2013 c/c o
artigo 65, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (fl. 5248),
após juntada, a fl. 5246, de requerimento do Dr. Marilson Machado
Sueiro de Carvalho, a fim de que as intimações do Sr Edson fossem
a ele dirigidas, anotando-se na capa dos autos sob pena de nulidade, não constando dos autos qualquer documento de outorga nesse
sentido.
Posteriormente, foi juntado, a fl. 5354, substabelecimento de outorga pelo Dr. Marilson ao Dr. Wiler Coelho Dias, após a manifestação Conclusiva da área técnica as fls. 5249/5345. Ressalte-se que
o substabelecimento de outorga inexistente nos autos é nulo de
pleno direito.
Instada a se manifestar, a área técnica, através do Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas – NEC emitiu a Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 6774/2013 (fls. 5249/5345), opinando pelo afastamento da irregularidade relativa ao item 1.22, bem como pela
mantença dos indicativos de irregularidade listados nos itens 1.1 a
1.21 e 1.23 a 1.27, da referida instrução.
Sugeriu, ainda, a conversão do feito em Tomada de Contas Especial
julgando-se a mesma irregular em relação a todos os responsáveis,
bem como pela imputação de ressarcimento com aplicação de multa e expedição de recomendações.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Procurador,
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Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, mediante o Parecer PPJC nº
5272/2015 (fls. 5357/5360), em consonância com a área técnica,
pugnou no mesmo sentido.
Foram, então, os autos envidados à pauta em 14/6/2016, tendo havido sustentação oral realizada pelo representante da pessoa jurídica Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda, Sr. Robério Ramalhete e pelo Dr. Wiler Coelho Dias, patrono do Sr Edson Figueiredo
Magalhães, a despeito de substabelecimento de outorga inexistente
nos autos, conforme Notas Taquigráficas (fls. 5363/5369), sendo
os autos encaminhados à área técnica para nova manifestação conclusiva.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC emitiu
a Manifestação Técnica nº 861/2016-6 (fls. 5371/5379), alterando
seu entendimento anterior e opinando pela extinção do processo
sem resolução de mérito, por ausência de individualização de
condutas e nexo de causalidade dos agentes na ITI 590/2012 (fls.
4670/4719), os quais foram chamados aos autos sem que seus
nomes sequer constassem da referida ITI, com exceção do Prefeito,
conforme voto 439/2013, afetando-se o exercício do contraditório
e da ampla defesa.
Sugeriu, ainda, como alternativa, a determinação de complementação da instrução processual pela unidade técnica competente,
alertando, no entanto, sobre a possibilidade de uma nova diligência
tornar-se infrutífera e até inviável, em razão do decurso do tempo,
por se tratar de fatos ocorridos em 2009.
Posteriormente, foi juntada a documentação de fls. 5380/5505,
tendo o NEC emitido a Manifestação Técnica 875/2016-8 (fls.
5507/5510), reiterando o entendimento expresso na Manifestação
Técnica nº 861/2016-6.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr.
Luis Henrique Anastácio da Silva, mediante o Parecer nº 162/20171 (fl. 5648) se manifestou em consonância com o posicionamento
da área técnica.
Assim, 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 artigo 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pela conversão dos presentes autos em Tomada de Contas Especial, pela rejeição das razões de justificativas, bem como no sentido de que sejam julgadas
irregulares a prestação de contas em apreço, pelo ressarcimento,
pela aplicação de multa pecuniária, pela expedição de recomendações e determinações.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos termos
da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 6774/2013-2, verbis:
[...]
2 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
2.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RA-O 89/2011
na Prefeitura Municipal de Guarapari, relativo ao exercício de
2009, entende-se que devem ser mantidas as irregularidades analisadas nos seguintes itens desta Instrução Técnica Conclusiva:
2.1.1 REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS À LIGA GUARAPARIENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS CARNAVALESCOS (LIGESBC) (item 1.1 da ITC)
Base legal: Cláusula Sétima do Convênio 54/2008, firmado entre
a PMG e a LIGESBC; Artigo 151 da Resolução TC 182, de 12 de dezembro de 2002, Artigo 70, Parágrafo Único, da CE/89.
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal,
Liga Guarapariense das Escolas de Samba e Blocos.
Ressarcimento: R$ 200.000,00 equivalentes a 103.788,27
VRTE.
2.1.2 DESVIO DE FINALIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE
PÚBLICO (item 1.2 da ITC)
Base legal: Princípios da Legalidade e da Moralidade, artigo 37,
caput, da CRF/88; Cláusula Sétima do Contrato 123/2009, princípios da Finalidade e do Interesse Público proclamados no artigo 32
e art. 70, parágrafo único, da CE/1989.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães- Prefeito Municipal.
2.1.3 INSUBSISTÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (item 1.3
da ITC)
Base legal: Artigo 70, Parágrafo Único, da CE/1989.
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal,
Liga Guarapariense das Escolas de Samba e Blocos.
Ressarcimento: R$ 200.000,00 equivalentes a 103.788,27
VRTE. Conforme apontado no item 1, desta ITC (este valor é o
mesmo já expressado no item 2.1.1 acima).
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2.1.4 AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO PRÉVIO (item 1.4 da
ITC)
Base legal: Artigo 38, Parágrafo Único, da Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal
2.1.5 AUSÊNCIA DE PLANO DE TRABALHO E DE RELATÓRIOS
MENSAIS (item 1.5 da ITC)
Base legal: Art. 116, Parágrafo 1.º, da Lei 8.666/93; cláusulas
Segunda, subitens 1.1 e 1.2f, e Sétima, Subitem 7.1b, do Convênio
18/2009. (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal)
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal,
Attila Teixeira Fialho - contador e gerente da GEFINCON
Ressarcimento: R$ 35.000,00 equivalentes a 18.162,95 VRTE.
2.1.6 AUSÊNCIA DE PARECER ANALÍTICO SOBRE CONTAS DO
CONVÊNIO (item 1.6 da ITC)
Base legal: Cláusula Sétima, Subitem 7.1 b, parágrafos 3.º, 4.º.
6.º e 7.º do Convênio 18/2009; caput e Artigo 70 da CE/89.
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal,
Attila Teixeira Fialho - contador e gerente da GEFINCON
Ressarcimento: R$ 35.000,00 equivalentes a 18.162,95 VRTE,
conforme solicitado no item 5. (este valor é o mesmo já expressado
no item 2.1.5 acima).
2.1.7 AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO PRÉVIO (item 1.7 da
ITC)
Base legal: Art. 38, Inciso VI e Parágrafo Único, da Lei 8.666/93.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães
2.1.8 BURLA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO (item
1.8 da ITC)
Base legal: Princípios da Legalidade e da Impessoalidade, inseridos no caput, e Inciso II do Artigo 37 da CF/88.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães
2.1.9 AUSÊNCIA DE FINALIDADE E INTERESSE PÚBICO (item
1.9 da ITC)
Base legal: Princípios da finalidade, interesse público, eficiência,
contidos no artigo 32, caput, da CE/ES e princípios da motivação
suficiente e da razoabilidade, inseridos no artigo 45, parágrafo único da Carta Estadual.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães
Ressarcimento: R$ 203.183,06, equivalentes a 105.440,39 VRTE.
2.1.10 AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS (item 1.10
da ITC)
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal,
Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda.
Ressarcimento: R$ 203.183,06, equivalentes a 105.440,39
VRTE (este valor é o mesmo já expressado no item 2.1.9 acima).
2.1.11 DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL (item
1.11 da ITC)
Base legal: cláusulas Sexta e Oitava dos contratos 163/2009,
676/2009 e 679/2009, firmados entre a PMG e a Ramalhete; Edital
do Convite 106/2009 realizado pelo Executivo municipal; artigos 41
(caput), 66, 77 e 78 da Lei 8.666/93.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
2.1.12. INDÍCIOS DE DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO (item
1.12 da ITC)
Base legal: Princípios da Moralidade, da Impessoalidade inseridos
no caput do Artigo 37 da CF/88.
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães, Gilcéia C. G. Corradi Moraes Ferreira, Taciana Pasolini Magalhaes Ribeiro, Laudineia
Zamprogno Pinto, Renata Retore Moreno, Ingrid Barroso de Oliveira Nascimento, Vanessa Barbosa Santa Clara e Vanessa Veloso
D’Agostini.
2.1.13 AUSÊNCIA DE NOVO CONVIDADO (item 1.13 da ITC).
Base legal: Art. 22, §§ 3º e 6º da Lei n.º 8.6666/93.
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal,
Renata Retore Moreno, Taciana Pasolini Magalhães Ribeiro, Laudineia Zamprogno Pinto, Ingrid Barroso de Oliveira Nascimento, Vanessa Veloso D’Agostini e Vanessa Barbosa Santa Clara.
2.1.14 LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO INDEVIDO DE DESPESAS
(item 1.14 da ITC)
Base legal: Artigo 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
Ressarcimento: R$ 146.559,09, equivalentes a 76.055,57
VRTE.
2.1.15 AUSÊNCIA DE REPETIÇÃO DE CERTAME (item 1.15 da
ITC)
Base legal: Artigo 22, Parágrafo Terceiro e Sétimo, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal,
Gilséia Cristina Gomes Corradi Moraes Ferreira, Renata Retore Moreno, Vanessa Veloso D’AgostD’Agostini e Florinda Lúcia Fraga.
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2.1.16 MODALIDADE INCORRETA DE LICITAÇÃO (item 1.16
da ITC)
Base legal: Princípio da Moralidade inserido no caput do Artigo 37
da CF/88, assim como o Inc. II, “a”, § § 2.º e 5º, do artigo 23, da
Lei 8.666/93.
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal,
Renata Retore Moreno, Florinda Lúcia Fraga, Gilséia Cristina Gomes
Corradi Moraes Ferreira, Florinda Lúcia Fraga, Laudineia Zamprogno Pinto, Vanessa Veloso D’Agostini, Taciana Pasolini Magalhães Ribeiro, Vanessa Barbosa Santa Clara e Ingrid Barroso de Oliveira
Nascimento.
2.1.17. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE
CONVITE (item 1.17 da ITC)
Base legal: Artigo 21, § 2.º, IV, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal,
Gilseia Cristina G. Corradi M. Ferreira e Renata Retore Moreno.
2.1.18. FALTA DE AGENTE FISCALIZADOR (item 1.18 da ITC)
Base legal: Artigo 67, “caput” e § 1º da Lei 8.666/93.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães.
2.1.19. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL E CONTRATO (item
1.19 da ITC)
Base legal: Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório
inserido no Art. 3.º, Artigo 40, II, e artigos 41, caput, 86 e 87, da
Lei 8.666/93; Art. 7.º da Lei 10.520, de 17/07/2002; subitens 4.1,
10.1, 10.2 e 12.1 [sic] do Edital 67/09.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
2.1.20. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA COM INDÍCIO DE FAVORECIMENTO (item 1.20 da ITC)
Base legal: princípios da Igualdade, do Julgamento Objetivo e vinculação ao instrumento convocatório inseridos no “caput” do Artigo
3.º; Inciso VII do Artigo 40, incisos IV e V do Artigo 43, “caput” e §
1º do Artigo 44, e Artigo 45 todos da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal e
Daniela Casemiro do Nascimento.
2.1.21. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PRÉVIA PARA LOCAÇÃO
DE IMÓVEL (item 1.21 da ITC)
Base legal: Art. 24. Inciso X, da Lei 8.666/93.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
2.1.22. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, ORÇAMENTO DETALHADO E JUSTIFICATIVA DE
PREÇO (item 1.23 da ITC)
Base legal: Parágrafo Segundo, Inciso II, e §§ 6.º e 9.º do Artigo
7.º e Art. 26, § único, III, da Lei 8.666/93.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
2.1.23 CONTRATO COM CLÁUSULA INDEVIDA (item 1.24 da
ITC)
Base legal: Artigo 24, IV, da Lei 8.666/93.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
2.1.24. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SECREGAÇÃO
DE FUNÇÕES, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. (item 1.25
da ITC)
Base legal: Art. 37 “caput” (Princípio da Segregação de funções,
Moralidade e Impessoalidade), arts. 31, 34 e 70 todos da Constituição Federal.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
2.1.25 AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E PRORROGAÇÕES INDEVIDAS (item 1.26 da ITC)
Base legal: art. 37, caput e XXI, da CF/88, arts. 2.º e 24, IV, da
Lei 8.666/93.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
2.1.26 CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SHOWS (item 1.27 da
ITC)
Base legal: arts. 25, III, e 26, II e III, Lei 8.666/93 e art. 37, caput
e XXI, da CF/88.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
2.1.27. IRREGULARIDADE NO REAJUSTE DOS SUBSÍDIOS
(item 1.28 da ITC)
Base legal: artigos 47, XVII, e 48 da Lei Orgânica Municipal de
Guarapari, de 5 de abril de 1990.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal
Ressarcimento: R$ 30.600,00 equivalente a 15.879,60 VRTE.
2.2. Posto isso e diante do preceituado art. 319, § 1º, inciso IV, da
Resol. 261/2013, conclui-se opinando por:
2.2.1. Converter, preliminarmente, os presentes autos em Tomada de Contas Especial em face da existência de dano ao erário,
presentificado nos itens 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 1.10, 1.14, 1.22
e 1.28 no valor total de R$ 615.342,15 (seiscentos e quinze mil
trezentos e quarenta e dois reais e quinze centavos) equivalente a 319.326,49 VRTE, na forma do artigo 57, inciso IV, da Lei
Complementar 621/2012, ressaltando que os responsáveis já fo-
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ram devidamente citados quanto à possibilidade de ressarcimento,
nos moldes do artigo 162 da Resolução TCE182/2002 e Termos de
Citação presente nesses autos.
2.2.2 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pela Sra.
Gilcéia C. G. Corradi Moraes Ferreira, servidora pública, em razão das irregularidades constantes dos itens 1.12, 1.15, 1.16 e
1.17 desta Instrução Técnica Conclusiva;
2.2.3 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pela Sra.
Renata Retore Moreno, servidora pública, em razão das irregularidades constantes dos itens 1.12, 1.13, 1.15, 1.16 e 1.17 desta
Instrução Técnica Conclusiva;
2.2.4 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelas Sras.
Laudinéia Zamprogno Pinto e Taciana Pasolini Magalhães
Ribeiro, ambas servidoras públicas, em razão das irregularidades
constantes dos itens 1.12, 1.13 e 1.16 desta Instrução Técnica
Conclusiva;
2.2.5 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pela Sra.
Vanessa Veloso D’Agostini, servidora pública, em razão das irregularidades constantes dos itens 1.12. 1.13, 1.15 e 1.16 desta
Instrução Técnica Conclusiva;
2.2.6 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pela
Sra. Florinda Lúcia Fraga, servidora pública, em razão das
irregularidades constantes dos itens 1.15 e 1.16 desta Instrução Técnica Conclusiva;
2.2.7 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelas
Sras. Vanessa Barbosa Santa Clara e Ingrid Barroso de Oliveira Nascimento, servidoras públicas municipais, em razão
das irregularidades constantes dos itens 1.12, 1.13 e 1.16
desta Instrução Técnica Conclusiva;
2.2.8 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pela
Sra. Daniela Casemiro do Nascimento, servidora pública, em
razão da irregularidade constante do item 1.20 desta Instrução
Técnica Conclusiva;
2.2.9 Julgar irregulares as contas do senhor Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal de Guarapari no exercício de 2009, pela prática de ato ilegal presentificada nos
itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11,
1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21,
1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28 desta Instrução Técnica
Conclusiva e pelo cometimento de infração que causou dano
injustificado ao erário disposto nos itens 1.1, 1.3, 1.5, 1.6,
1.9, 1.10, 1.14 e 1.28, condenando-o ao ressarcimento ao
erário público municipal no valor de R$ 615.342,15 equivalentes a 334.521,38 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “b”, “c”, e “e”, da Lei Complementar 621/2012, de forma
solidária com os demais agentes responsabilizados conforme tabela
a seguir:
Item da ITC

Responsáveis
solidários

2.1.5 e 2.16

Atilla Teixeira Fialho

2.1.10

Ramalhete
Contabilidade e
Consultoria Ltda

Valor em
Reais

VRTE

35.000,00

18.162,95

203.183,06

105.440,39

2.2.10 Rejeitar as justificativas e julgar irregulares as contas
pelo cometimento de infração que causou dano injustificado
ao erário do senhor Atilla Teixeira Fialho pelo cometimento
de infração que causou dano injustificado ao erário disposto nos itens 1.5 e 1.6 desta ITC condenando-o ao ressarcimento ao erário público municipal no valor de R$ 35.000,00,
equivalente a 18.162,95 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “b”, “c”, e “e”, da Lei Complementar 621/2012, em solidariedade com senhor Edson Figueiredo Magalhães;
2.2.11 Rejeitar as justificativas e julgar irregulares as contas pela Liga Guarapariense das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos – LIGESBC, pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposto no item
1.3 desta ITC, condenando-a ao ressarcimento ao erário
público municipal no valor de R$ 200.000,00, equivalente
a 103.788,27 VRTE, em solidariedade com senhor Edson Figueiredo Magalhães, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas
“b”, “c”, e “e”, da Lei Complementar 621/2012;
2.2.12 Rejeitar as justificativas e julgar irregulares as contas
pela empresa Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda.
pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposta no item 1.10 desta ITC, condenando-a
ao ressarcimento ao erário público municipal no valor de R$
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203.183,06, equivalente a 105.440,39 VRTE, em solidariedade com senhor Edson Figueiredo Magalhães, com amparo no
artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, e “e”, da Lei Complementar 621/2012;
2.3. Sugerir a aplicação de multa aos responsáveis, na medida de sua responsabilidade, no caso de rejeição de justificativas e/ou julgamento de contas irregulares, com amparo
no artigo 62 da LC 32/93 e na forma do art. 96, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável à época dos fatos apurados;
2.4. Recomendar ao atual administrador público, com fulcro
no inciso XXXVI, do artigo 1º, da Lei 621/2012, que:
2.4.1. Publique as licitações na modalidade Carta Convite na imprensa oficial ou em jornal de grande circulação, a fim de dar divulgação idêntica a das demais modalidades licitatórias, afastando
assim, as hipóteses de direcionamentos/ discricionariedades na escolha de licitantes.
2.4.2. Caso manifeste interesse em continuar locando o imóvel citado no item 1.22, que se exija do locador - Instituto Doctum de
Educação e Tecnologia, o instrumento jurídico hábil que o autorize a
locação do referido imóvel, bem como se cumpra todos os trâmites
delineados no item 1.21desta ITC.
2.5. Determinar, com amparo no inciso III, do artigo 57 da
LC 621/2012, à Prefeitura Municipal de Guarapari que:
2.5.1 estabeleça regras claras e efetivas para subsidiar a prestação de contas de recursos públicos transferidos pela Municipalidade às entidades públicas ou privadas, seja sob a forma de
convênio ou outro instrumento congênere, a fim de garantir a regular da aplicação dos bens e dinheiros públicos;
2.5.2. estabeleça regras e procedimentos eficazes, para se comprovar, inequivocamente, a liquidação material das despesas bem
como a designação formal e acompanhamento de fiscal do contrato,
com a elaboração de registros e documentos hábeis para garantir
e comprovar o efetivo acompanhamento e fiscalização e a entrega
dos bens, obras e serviços contratados;
2.5.3. que proceda a efetiva implantação de um sistema de controle interno, nos termos propostos pela Resolução TC 227/2011
alterada pela Resolução TC nº 257/2013, que estabelece o Guia de
Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na
Administração Pública Estadual e Municipal.
2.5.4. abstenha-se de utilizar a modalidade convite sem a apresentação de motivação suficiente e razoável, identificado a vantajosidade da adoção da referida modalidade, especialmente nos
casos em que a aquisição do produto ou serviço possa ser também
adquirida através da modalidade pregão. (g.n.).
O douto representante do Parquet de Contas, por seu turno, se manifestou através do Parecer PPJC nº 5272/2015 (fls. 5337-5340),
acompanhando na íntegra o posicionamento supramencionado da
área técnica.
Da mesma forma, após a sustentação oral, há consonância entre
a área técnica e o Parquet de Contas, tendo o Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC se manifestado através da
Manifestação Técnica nº 861/2016-6, litteris:
[...]
2. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
2.1 Considerando, portanto, a análise acima procedida, sugere-se:
2.1.1 O envio dos autos ao Exmo. Conselheiro Relator, para
que, na forma do disposto no art. 288 do RITCEES e considerando as questões processuais noticiadas no item 1.1 desta
Manifestação, decida pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, com supedâneo em precedentes deste E.
Tribunal (Acórdãos 232/2013; 304/13; 231/13; 161/13 e
1796/2015), ou determine a complementação de instrução
do feito pela Unidade Técnica competente, conforme disposto art. 56, inciso I, da LC 621/2012, com a devida indicação
da conduta e do nexo causal dos defendentes quanto aos
indícios de irregularidades imputados aos mesmos. (g.n.).
Esclareça-se, inicialmente, que a área técnica, através da Instrução
Técnica Inicial – ITI nº 590/2012, sugeriu a citação do Prefeito e
dos demais responsáveis, tendo, após a edição da Decisão Monocrática nº 101/2013, solicitado o retorno dos autos, nele fazendo
constar os termos da ITI nº 590/2012, sugerindo a responsabilização do Prefeito por todos os indicativos de irregularidade, bem
como da Pregoeira, e das pessoas jurídicas: Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda e Liga Guarapariense de Escolas de Samba
e Blocos Carnavalescos, excluindo os demais, por entender que não
consta do Relatório de Auditoria o apontamento das suas condutas
típicas e antijurídicas, prejudicando o exercício do contraditório e
da ampla defesa.
Como mencionou o subscritor da Manifestação Técnica 861/2016-
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6, a deficiência do relatório de auditoria decorreu da sistemática
adotada até então por este Egrégio Tribunal de Contas e não por
equívoco da área técnica.
Neste contexto, este Egrégio Tribunal de Contas passou a responsabilizar todos os agentes envolvidos e não somente o Prefeito,
e, por haver nos autos prova da atuação (conduta e nexo causal) dos agentes excluídos pela área técnica na nova versão da ITI
590/2012, determinei a realização de citação de todos os agentes
responsáveis, os quais foram regularmente citados e apresentaram
suas defesas, exceto o Prefeito, que foi declarado REVEL, vindo a se
manifestar através do seu patrono por ocasião da sustentação oral,
alegando possível nulidade processual.
Assim, entendo que, neste momento processual, não se pode dizer
que houve prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa,
isto porque o Prefeito Municipal recebeu pessoalmente a citação e
optou por não se manifestar na ocasião, somente vindo a fazê-lo
quando da sustentação oral então realizada.
Vê-se que a área técnica sugeriu a extinção do processo sem resolução de mérito ou então, alternativamente, a reabertura da instrução, sendo certo que após a vigência do Novo Código de Processo
Civil, vigora a aplicação do princípio da primazia da resolução
de mérito.
Afinal, o Novo Código de Processo Civil – CPC, em seu art. 488, de
aplicação subsidiária, estabelece que “o juiz resolverá o mérito
sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485”.
A jurisprudência atual caminha neste sentido, vejamos:
AGRAVO INTERNO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO.
1. À luz da “primazia da decisão de mérito”, princípio norteador do hodierno processo civil, relega-se a segundo plano
eventual decretação de extinção do processo sem resolução
de mérito quando o juiz puder resolver favoravelmente a
lide à quem aproveitaria tal extinção. Dicção expressa do art.
488 do NCPC (art. 249 , § 2º , do CPC /73). 2. Independentemente
do resultado da lide, a conduta configuradora da litigância de má-fé
exige que a parte utilize de procedimentos escusos com o objetivo
de vencê-la, praticando com malícia atos desnecessários, inúteis
e protelatórios, bem como com deslealdade. Caso dos autos em
que não vislumbrado qualquer ato da parte autora que pudesse
caracterizar a litigância de má-fé postulada. 3. Os fundamentos do
agravo interno não são suficientes para justificar a reforma da decisão monocrática, que assim resta mantida. NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO. (Agravo Nº 70068870120, Vigésima Terceira Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 27/09/2016). – g.n.
Este é o caso dos autos, visto que a ilegitimidade passiva ad
causam alegada fica relegada a segundo plano, posto que
neste caso, o mérito da demanda pode ser resolvido favoravelmente a quem aproveitaria tal extinção.
Assim sendo, da análise do feito, verifico que a área técnica e o
Ministério Público Especial de Contas opinaram pelo afastamento do
indicativo de irregularidade nº 1.22 (Inconsistência na liquidação da despesa), entendimento com o qual coaduno em face da
completude da análise procedida, adotando sua manifestação como
razão de decidir, portanto, afasto a referida irregularidade.
Desta feita, divergindo do posicionamento da área técnica e do
Parquet de Contas, conforme Manifestação Técnica nº 861/2016-6
e Parecer nº 162/2017-1, adotando como parâmetro de análise o
posicionamento dos mesmos na Instrução Técnica Conclusiva – ITC
6774/2013 e Parecer PPJC 5272/2015, cumpre, pois, a este Relator
o enfrentamento de mérito de todos os indicativos de irregularidades constantes da ITC 6774/2013, cuja mantença foi sugerida
inicialmente pela área técnica, à luz da documentação constante
dos autos, das razões de defesa, bem como da legislação e jurisprudência aplicáveis, a saber:
1. REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS À LIGA GUARAPARIENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS CARNAVALESCOS – LIGESBC (ITENS 1.1, 1.2 e 1.3 - ITC).
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães, Prefeito Municipal, e Pedro Augusto Ribeiro - Presidente da Liga (LIGESBC).
Ressarcimento: R$ 200.000,00 equivalentes a 103.788,27
VRTE’s.
1.1. REPASSE IRREGULAR À LIGESBC – CLÁUSULA 7ª DO
CONVÊNIO 54/2008; ARTIGO 151 DA RESOLUÇÃO TC
182/2002; E ARTIGO 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 1989.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães, Prefeito Munici-
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pal.
1.2. DESVIO DE FINALIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE
PÚBLICO – ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988 (PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE);
CLÁUSULA 7ª DO CONTRATO 123/2009; PRINCÍPIOS DA
FINALIDADE E INTERESSE PÚBLICO - ARTIGO 32 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 70, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988.
1.3. INSUBSISTÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS – ARTIGO
70, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Referência: contrato de patrocínio nº 123/2009 - valor: R$
200.000,00 – objeto: carnaval de 2009.
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal, e Pedro Augusto Ribeiro - Presidente da Liga (LIGESBC).
Estes três itens foram analisados em conjunto pela área técnica por
se tratar do mesmo repasse de recursos destinado à mesma entidade, com o mesmo objetivo, sendo ele a realização do carnaval
de 2009, procedimento que adoto, ainda que motivada de maneira
individual os itens 1.1, 1.2 e 1.3, a seguir:
Item 1.1:
Consta do relato técnico que a Prefeitura repassou os recursos sem
que houvesse a aprovação regular da prestação de contas do repasse de 2008, realizada através do Convênio nº 54/2008 para o
carnaval/08, tendo sido considerada irregular pela auditoria
de 2008 por não atender a Cláusula 7º que condicionava novos patrocínios à regular prestação de contas.
Sugeriu a área técnica a devolução dos recursos repassados no
valor equivalente a 103.788,27 VRTE’s, assim como o fizera a auditoria do exercício anterior (2008).
Item 1.2:
Consta do relato técnico que ao examinar a prestação de contas
relativa ao Contrato de Patrocínio nº 123/2009 constatou-se a
ausência de finalidade pública na aplicação dos recursos,
conforme recibos e notas fiscais elencadas na tabela de fls. 52315237, no total de R$ 272.606,91, dos quais constam:
Despesa de 2008, anterior à vigência do contrato;
Despesa com material de escritório, combustíveis, e outros, que
fogem ao objeto contratado;
Despesa com data posterior ao carnaval/2009;
Recibos sem valor legal, com objeto diverso do convênio, com ausência de finalidade e interesse público e inobservância aos princípios da legalidade, economicidade, legitimidade e moralidade, bem
como da cláusula 7ª do Contrato 123/2009, sendo passível de devolução.
Item 1.3:
Consta do relato técnico as seguintes insubsistências:
Ausência de abertura de conta específica;
Divergência entre a razão social descrita em recibos e a cadastrada
na Secretaria da Fazenda Federal;
Pagamentos indevidos, que não se destinavam a custear despesas
com o carnaval de 2009;
Informações inexistentes ou incorretas sobre o CPF ou CNPJ do
responsável pela entidade beneficiada;
Despesas realizadas antes do repasse ou após o carnaval/2009;
Pagamentos efetuados em dinheiro, com os recursos do repasse,
quando deveriam ser pagos com cheque;
O valor da prestação de contas, R$ 272.606,91, extrapolou o valor
repassado, R$ 200.000,00;
A maior parte dessas inconsistências foram apontadas pelo Gerente de Finanças e Contabilidade da Prefeitura que se manifestou,
expressamente, pela irregularidade da prestação de contas, tendo
o Secretário Municipal de Fazenda solicitado o comparecimento do
Presidente da Liga para esclarecimentos, não constando, no entanto, o atendimento da solicitação ou qualquer providência quanto ao
ressarcimento ao erário;
Concluiu a equipe de auditoria pela responsabilização do Prefeito
e do Presidente da Liga, senhores Edson Figueiredo Magalhães e
Pedro Augusto Ribeiro, respectivamente.
O senhor Edson Figueiredo Magalhães foi devidamente citado, porém, não se manifestou, sendo declarado REVEL, vindo a se manifestar quando da sustentação oral através do seu patrono, aproveitando-lhe, no entanto, a defesa apresentada pelos senhores Pedro
Augusto Ribeiro (Presidente da Liga), Almir Gonçalves (Vice-Presidente da Liga) e Geraldo Novaes de Araújo (Secretário da Liga),
NÃO CITADOS NESTES AUTOS, na forma do artigo 324 da Resolução TC nº 261/2013.
Os responsáveis pela Liga (supra citados) se manifestaram e apresentaram suas justificativas que foram colacionadas às folhas 51205208, argumentando, em síntese, o seguinte:
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A documentação apresentada como prestação de contas do repasse
de 2009 foi equivocada, sendo juntados documentos da contabilidade da Liga, em vez dos documentos de prestação de contas de
cada escola de samba e de cada bloco carnavalesco através de
recibos, notas fiscais, e outros documentos anexos;
Sobre a abertura de conta bancária específica, informaram que desde a fundação da entidade, nunca foram comunicados desta obrigatoriedade, sendo a verba depositada na conta corrente da entidade,
onde foi movimentada, não sendo possível, no prazo fixado para
defesa, obter extrato da conta no BANESTES;
Sobre a divergência entre a razão social descrita em recibos e a cadastrada na Secretaria da Receita Federal, informaram que a razão
social e o CNPJ das entidades filiadas à Liga é a mesma apresentada
por elas;
Quanto aos pagamentos ditos indevidos informou que os documentos constantes dos itens 1 a 11, 13, 48 e 49, foram indevidamente
incluídos na prestação de contas, o mesmo ocorrendo com o item
informações inexistentes ou incorretas sobre o CPF/CNPJ da entidade beneficiada;
No tocante a despesas realizadas antes do repasse ou após o carnaval, alegaram que, como ocorre todos os anos, a verba é repassada
ou depositada na última hora do último dia útil antes do início do
carnaval, ou seja, com atraso, sendo que todos preparativos necessários são feitos com antecedência, como materiais para fantasias,
alegorias, etc...;
Quanto às despesas realizadas após o carnaval, alegaram que se
trata de despesas contraídas antes e durante os festejos e quitadas
posteriormente, sendo justo que assim se proceda;
Sobre as despesas pagas em espécie e não em cheques alegaram
que ocorre em razão do atraso no repasse dos recursos, não havendo tempo hábil para confecção de talões de cheques, tendo que
se fazer saques mediante cheques avulsos dos valores repassados
às entidades filiadas;
Com relação ao valor da prestação de contas, maior do que o repasse recebido, informaram que a equipe de auditoria computou
em duplicidade a nota fiscal nº 155 da COLORSON com o recibo
a ela referente emitido pelo seu titular Sr. José Riely Machado, e,
quanto aos demais valores tratam-se de despesa da Liga, com seus
próprios recursos.
A subscritora da ITC 6774/2013 sugeriu a mantença da irregularidade, bem como do ressarcimento no valor total contratado, R$
200.000,00 equivalente a 103.788,27 VRTE’s, contra argumentando, em síntese, o seguinte:
A ilegalidade da transferência de valores à Liga está na forma de
contrato de patrocínio, pois a administração pública não visa
lucro, não fomenta marca, e não está autorizada a repassar verbas desvencilhadas do dever de prestar contas, como
ocorre nos casos de patrocínio, onde o objetivo se exaure com
a simples divulgação pretendida da marca;
Verifica-se da prestação de contas, ausência de documentos hábeis
para comprovar a despesa realizada, e, consequentemente, a boa
aplicação do dinheiro público;
Em que pese a existência de algumas notas fiscais, os comprovantes das despesas se compõem, quase que exclusivamente, de recibos de transferência financeira a determinado bloco ou agremiação,
ou mesmo a empresas prestadoras de serviços, sem comprovação
de atendimento ao interesse público;
Não consta da prestação de contas os critérios para os repasses
feitos aos blocos e/ou agremiações de forma desigual, exemplificando-se com o repasse feito a um bloco carnavalesco no valor
de R$ 2.697,30, constando do recibo que deverá prestar conta até
19/3/09, além de atualizar o cadastro, sendo este documento inidôneo, pois não é possível identificar a despesa realizada pela municipalidade (fl. 5241);
A prestação de contas não apresenta plano de trabalho, metas,
cronograma de desembolso, assim como demais regras do artigo
116 da Lei 8666/93, não sendo anexado extrato bancário e cópia
de cheques da Liga, nem dos blocos e escolas beneficiadas, nem se
identifica recibo ou nota fiscal emitida pelos beneficiários.
No tocante ao item 1.1, a irregularidade no repasse dos recursos
financeiros fundamenta-se em irregularidades apontadas na prestação de contas de 2008, sendo que a Cláusula 7ª do Convênio 54/08 condiciona possíveis novos patrocínios à regular
prestação de contas e não à regularidade da prestação de
contas, ou seja, o que não poderia o município fazer era conceder
outros repasses sem que fosse entregue a prestação de contas daquela verba que fora repassada.
Na análise conclusiva, a área técnica arguiu fato novo, sendo
que a ilegalidade da transferência dos recursos está na forma “patrocínio” que não exige prestação de contas, exau-
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rindo o seu objetivo com a simples divulgação pretendida
da marca.
Observo do documento, de fl. 5205, que foram substituídos todos
os documentos da referida prestação de contas de 2008 e apresentado esclarecimentos, assim como se fez no ano de 2009 (em
análise).
Com relação ao Convênio nº 54/2008, este se refere, exclusivamente, ao carnaval de 2008, e sua cláusula 7ª condiciona novos
patrocínios à apresentação da respectiva prestação de contas e não
ao julgamento da mesma, assim prevendo (fls. 204-207) em sua
cláusula 7ª: “A LIGESBC só obterá novos patrocínios APÓS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTIPULADA NESTA CLÁUSULA”.
A mesma previsão consta do Contrato de Patrocínio nº 123/2009,
em análise, o que não inviabiliza novos ajustes no mesmo
sentido, desde que tenha sido apresentada a prestação de
contas, cujo prazo fixado foi 30/3/2009.
No que concerne à alegação da área técnica de que é ilegal a transferência através de patrocínio por não exigir prestação de contas,
pois o objetivo é a divulgação da marca, entendo que esta não
deve prosperar, pois, tanto no Convênio nº 54/2008 como no
Contrato de Patrocínio 123/2009 consta previsão, exigência
e apresentação de prestação de contas.
Assim sendo, conquanto a forma de patrocínio não se mostre
adequada, sua utilização pode ter se dado, dado o entendimento
equivocado, conforme consta da cláusula 9ª, inserção da logomarca do município - SECTUR nos cartazes, filipetas, programas, e em qualquer outro material produzido para divulgação do evento e encaminhado à imprensa.
Em assim sendo, entendo que não procedem às alegações técnicas,
razão pela qual afasto a irregularidade relativa a este item 1.1, em
face das razões expendidas.
Com relação aos itens 1.2 e 1.3, entendo que se justifica a comprovação da despesa através de recibos pelo fato de que os blocos
carnavalescos e agremiações que receberam recursos e emitiram
recibos (todos com CNPJ, embora se afirme o contrário), conforme
fls. 5153-5185 todos são filiados à Liga LIGESBC, não constituindo irregularidade a não emissão de nota fiscal em favor da
mesma, posto que não se trata de prestação de serviços,
mas de modalidade de associação visando ao mesmo resultado, no caso a realização do carnaval.
Quanto à nota fiscal 155 da COLORSON, dita sem data (fl. 168)
trata-se de 2ª via, sendo juntado pela defesa, fl. 5187, a 1ª via com
a mesma data do recibo que a ela se refere, 20/2/2009 (fls. 169 e
5188), ambos emitidos em nome da Liga, tendo sido computados em duplicidade, conforme arguiu a defesa.
No que se refere aos recibos com data, neles constantes, anterior
ao repasse dos recursos e posterior ao carnaval/2009, sendo
tais despesas realizadas com materiais de escritório, combustíveis
e outros, ditos contrários ao objeto do convênio (contrato 123/09),
ausência de extrato bancário e de cópias de cheques, pagamentos
em espécie, divergência em CPF e CNPJ, prestação de contas com
valor superior ao repasse, ausência de critério na transferência aos
blocos e agremiações filiados, e outros, tais fatos foram esclarecidos pela contratada, conforme demonstrado.
Verifico do contrato 123/2009 (fls. 5144-5147), que a sua cláusula
3ª estabelece o valor de R$ 130.000,00 destinados ao custeio dos
blocos e escolas de samba, filiados, sem estabelecer critérios, ou
seja, a critério da Liga, tendo sido destinados R$ 70.000,00 para
custear a estrutura organizacional dos festejos com decoração.
A cláusula 7ª do contrato prevê a prestação de contas até 30 de
março/09, indicando apenas a apresentação de documentos fiscais
de valor legal, na via original, sem indicar a obrigação de abertura
de conta bancária específica e apresentação de extrato bancário,
cópia de cheques, etc..., tendo os responsáveis pela Liga informado
que jamais foram cientificados de tais obrigações, não havendo documentação que faça prevalecer o contrário.
Com relação à despesa com materiais de escritório, combustíveis
e outros, estes estão previstos na cláusula 2ª do contrato, autorizando todas as despesas decorrentes do carnaval, como transporte, passagens, hospedagens, combustível, alimentação, materiais e
mão de obra de fantasias e materiais de alegorias.
Na documentação juntada pela defesa, consta a nota fiscal e o recibo a ela correspondente, no valor de R$ 70.000,00 pagos à COLORSON referente à locação de sonorização, iluminação e estrutura
metálica, dentro da previsão contratual, bem como recibos emitidos
pelas entidades filiadas à Liga, totalizando R$ 120.730,00, além de
recibos de prestação de serviços de mão de obra à Liga.
No tocante às despesas pagas antes e depois do carnaval, entendo que conquanto tal fato constitua irregularidade formal, é de
conhecimento público e notório que os preparativos do carnaval são
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providenciados com antecedência e não nos dias dos festejos, nada
impedindo que alguma despesa seja paga antes ou após o
evento, mesmo porque, o contrato não estabelece tais restrições, desde que afetas ao evento, isto é, desde que seja
demonstrado o indispensável nexo de causalidade entre as despesas constantes das notas fiscais e/ou documentos apresentados
pela beneficiária e o montante de recursos a ela repassados.
Quanto ao pagamento em espécie, tal fato foi justificado, em razão
do recebimento dos recursos na véspera do início do carnaval, o
que aponta na possibilidade de tal situação, visto que às fls. 100 e
101 (juntadas em auditoria), vejo que o depósito foi feito na conta
da Liga, em cheque, no dia 19/2/2009.
Com relação ao plano de trabalho, meta, cronograma de desembolso, assim como demais regras do artigo 116 da Lei 8666/93, não
constantes da prestação de contas, verifico às fls. 102/105 (juntadas em auditoria) planilhas e programação, que, a meu sentir,
são suficientes para demonstrar a execução do “contrato de
patrocínio” com obrigação de prestação de contas.
Isto posto, entendo que foram esclarecidos todos os pontos relatados quanto aos subitens 1.1, 1.2 e 1.3 ora analisados, razão pela
qual divirjo do posicionamento técnico e do Parquet de Contas
expresso nas duas manifestações divergentes entre si e afasto os
indicativos de irregularidade tratados nos subitens 1.1, 1.2
e 1.3, bem como o ressarcimento proposto, sob a responsabilidade dos senhores Edson Figueiredo Magalhães e Pedro Augusto Ribeiro, representante legal da LIGESBC.
2. AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO PRÉVIO - ARTIGO 38,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8666/93 (ITEM 1.4 - ITC).
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
Referência: contrato de patrocínio 123/2009.
Verifico da documentação juntada em auditoria às fls. 92-108, que
dela não consta manifestação jurídica nem encaminhamento
ao setor competente para tal fim.
Sendo o único responsável indicado, o Prefeito, o qual não se manifestou sendo declarado REVEL, a área técnica sugeriu a mantença
da irregularidade, no que foi acompanhada pelo Ministério Público
Especial de Contas em sua primeira manifestação conclusiva, entendimento alterado após a realização de sustentação oral,
quando opinaram pela extinção do processo sem resolução
de mérito.
A despeito da escusa da área técnica de analisar a documentação
juntada pela defesa em sede de sustentação oral, verifico às fls.
5588/5593, que foi juntada a manifestação jurídica, tal qual consta
do documento ali juntado.
Assim sendo, divirjo da área técnica e do Parquet de Contas e
afasto a presente irregularidade.
3. AUSÊNCIA DE PLANO DE TRABALHO E DE RELATÓRIOS
MENSAIS - ARTIGO 116, § 1º DA LEI 8666/93; CLÁUSULA
2ª, SUBITENS 1.1 E 1.2, F, E 7º, SUBITEM 7.1 B, DO CONVÊNIO 18/2009; E ARTIGO 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ITEM 1.5 - ITC).
Referência: Convênio nº 18/2009 – Objeto: Complementar,
ampliar e consolidar as ações de saúde e a ação social, desenvolvidas pela Associação dos doadores de sangue do município de Guarapari.
Ressarcimento: R$ 35.000,00 equivalentes a 18.162,95 VRTE’s.
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito Municipal, e Attila Teixeira Fialho - Gerente Financeiro e de Contabilidade.
O senhor Atilla Teixeira Fialho apresentou sua defesa, que aproveita ao Prefeito (REVEL), nos termos do artigo 324 da Resolução TC
261/2013, argumentando, em síntese, que não há obrigatoriedade
de elaboração de plano de trabalho nem de preparação de relatórios mensais, nem é responsabilidade da Secretaria Municipal de
Fazenda ou do Gerente de Finanças e de Contabilidade o acompanhamento da execução do convênio, tarefa essa a cargo das Secretarias de Trabalho, Assistência e Cidadania e de Saúde, conforme
prevê o próprio convênio.
A subscritora da ITC 6774/2013 sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, o seguinte:
Acerca da obrigatoriedade do plano de trabalho, entende-se que
é exigência contratual e legal, devidamente inserta no termo de
convênio e no artigo 116 da Lei 8666/93, razão pela qual a Administração não pode prescindir dele;
Ponderou sobre certas impropriedades nos autos (que não consta
do relatório de auditoria) como ausência de cupons de abastecimento, comprovação de comparecimento aos Hemocentros e ausência de listagem dos doadores de sangue transportados, bem
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como descrição das metas e objetivos do convênio, que justifiquem
a necessidade de aquisição de combustível;
Imperiosa a apresentação do relatório de execução das atividades
desenvolvidas, devendo o gestor apresentar motivação clara e suficiente para justificar o interesse público, a fim de legitimar os
repasses realizados;
Informou que, em pesquisa na rede de computadores (não nos
autos) verificou que a entidade realizava o transporte de doadores
voluntários até os hemocentros localizados em outros municípios,
pois a municipalidade não contava com hemocentro;
Aduziu que nos documentos constantes dos autos, infere-se que
a prestação de contas apresentava a listagem de todas as despesas realizadas pela entidade, fazendo-se acompanhar das cópias de
cheques, recibos, notas fiscais e extratos bancários, e que, apesar
de se comprovar a utilização dos recursos em despesas previstas
no convênio, não se pode aferir se foram empregadas no objeto
pactuado (transporte de doadores).
Conforme se verifica do termo de convênio (fls. 211/216), não
há nele previsão de apresentação de relatórios mensais, como
alega a área técnica, mas de prestação de contas única até
28/12/2009 comprovando as despesas, constando, dentre
os documentos previstos, o relatório das atividades desenvolvidas relativas ao cumprimento do convênio.
Como a irregularidade se refere à não apresentação de relatórios
mensais, esta resta descaracterizada quanto a este fato.
Com relação ao plano de trabalho, está previsto, no artigo 116, da
Lei 8666/93 que, para os termos de convênio e outros ajustes, este
será necessário, sendo dispensável, no entanto, no caso concreto, que se trata de subvenção de pequena relevância.
Quanto ao interesse público, os próprios objetivos do convênio evidenciam sua existência, devendo ser demonstrado o nexo de causalidade na execução da despesa.
No tocante aos responsáveis indicados, verifico do termo de convênio (fls. 211/216) que o acompanhamento e avaliação do seu objeto seria realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, responsável
por analisar a prestação de contas, cabendo à Secretaria Municipal de Fazenda conferir a aplicação dos recursos emitindo
parecer financeiro quanto à sua regular aplicação, não constando do termo de convênio indicação de qualquer responsabilidade do Prefeito nem do Gerente Financeiro e contábil.
Posto isto, divirjo do posicionamento técnico e do Parquet de Contas, e afasto a presente irregularidade e o respectivo ressarcimento.
4. AUSÊNCIA DE PARECER ANALÍTICO SOBRE CONTAS DE
CONVÊNIO - CLÁUSULA 7ª, SUBITEM 7.1, §§ 3º, 4º, 6º E 7º,
DO CONVENIO 18/2009; E ARTIGO 70, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ITEM 1.6 - ITC).
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal, e Atila Teixeira Fialho - Gerente financeiro e Contábil.
Ressarcimento: R$ 35.000,00 equivalentes a 18.162,95 VRTE’s.
Conforme o relato técnico, não foram encontrados nestes autos os
pareceres: técnico (execução física) e financeiro (sobre a regular
aplicação dos recursos), limitando-se o Gerente Financeiro e Contábil a assinar um despacho atestando a regularidade da prestação
de contas, sendo passível de ressarcimento o total pago, conforme
item anterior (1.5).
O senhor Atila apresentou defesa às fls. 4815/4817, argumentando, em síntese, que a documentação que compõe a prestação de
contas atende às exigências das letras “a”, “d”, “g”, e “h”, do subitem 7.1, e, quanto às exigências das letras “b”, “c”, e “e”, do mesmo
subitem (relatório sobre a execução das atividades desenvolvidas e
execução físico-financeira) são de competência da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Cidadania e da Secretaria Municipal
de Saúde.
Esclareceu, ainda, que solicitou o processo de prestação de contas
à Procuradoria Geral do Município para subsidiar a defesa, não tendo este sido disponibilizado.
A subscritora da ITC 6774/2013 sugeriu a mantença da irregularidade, contra argumentando, em síntese, que a exigência de pareceres técnicos e financeiros (7.1, § 7º) volta-se para a segurança
quanto à legalidade e à regularidade da aplicação dos recursos públicos, não se podendo prescindir da sua existência.
Compulsando os autos, verifico que a equipe de auditoria juntou
a documentação comprobatória da irregularidade às fls. 211-401,
onde consta a referida prestação de contas cuja regularidade foi
atestada pelo Sr. Atila, Gerente Financeiro e Contábil da Secretaria
Municipal de Fazenda, na forma do § 4º, incisos I e II, da cláusula
7ª do convênio (transcrição fl. 5273), o qual estabelece:
“§ 4º. A prestação de contas será analisada e avaliada pe-

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

Página 24
las Secretarias de Saúde e de Fazenda, que emitirão parecer
sobre os aspectos técnico e financeiro, quanto à correta e
regular aplicação dos recursos do convênio”. (g.n.).
Como a Secretaria de Fazenda somente teria que manifestar em
termos financeiros sobre a prestação de contas, entendo que essa
função foi exercida a contento (fl. 401), sendo desnecessário um
pretenso relatório sobre a execução financeira do convênio.
O que não consta da referida prestação de contas é a manifestação
da Secretaria Municipal de Saúde, mas em nenhum momento algum responsável foi apontado por esse fato.
Isto posto, aproveitando ao Sr. Edson Figueiredo Magalhães (REVEL), a defesa apresentada pelo Sr. Atilla Teixeira Fialho, nos termos do artigo 324 da Resolução TC 261/2013, divirjo do posicionamento técnico e do Parquet de Contas (1ª e 2ª manifestação
conclusiva) e afasto a presente irregularidade, bem como o
ressarcimento dela decorrente.
5. AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO PRÉVIO - ARTIGO 38,
INCISO VI, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8666/93 (ITEM
1.7 - ITC).
Referência: Pregão 06/2009; Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de merendeiras para as creches e escolas de ensino infantil e fundamental, e sede da
Secretaria Municipal de Educação; Valor R$ 903.722,40.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
Segundo o relato técnico, não foi encontrado, no processo licitatório, o parecer da Procuradoria sobre as minutas do edital e do
contrato.
Como o Prefeito foi o único responsável apontado nos autos, não
tendo ele se manifestado, sendo declarado revel, a subscritora da
ITC 6774/2013 sugeriu a mantença da irregularidade, sendo justificado quando da sustentação oral que a Procuradoria ainda não era
constituída à época, o que ocorreu mediante o concurso público de
2009 (fl. 5521).
A despeito da impropriedade da justificativa apresentada, pois a Lei
nº 8666, que exige tal formalidade desde 1993, e, por isso, o Município certamente teria um assessor jurídico imbuído dessa função,
considerando a ausência de indicação da conduta do Prefeito, com o
consequente nexo causal entre a conduta e o fato relatado, divirjo
em parte da área técnica e do Parquet de Contas e mantenho a
presente irregularidade, contudo, afasto a responsabilidade
do Prefeito Municipal, em razão da ausência de demonstração de nexo causal.
6. BURLA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - ARTIGO
37, CAPUT, E INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ITEM
1.8 - ITC).
Referência: Convites nº 1, 2, 3 e 106/2009;
Objeto: Serviços de consultoria contábil, financeira e orçamentária.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
Segundo o relato técnico, o Poder Executivo manteve, em 2009,
quatro vínculos por contrato de consultoria e assessoria contábil
com a empresa Ramalhete Consultoria e Assessoria Ltda, a saber:
Tabela 1
Aduziu a equipe técnica que todos os objetos contratados se referem a prerrogativas de servidores públicos efetivos, por se tratarem
de tarefas essenciais, de prática habitual e de necessidade contínua
da Administração, estando tais prerrogativas constando do Plano
de Cargos e Salários (Lei nº 2553/2005) referentes aos cargos de:
Técnico em Gestão Municipal - formação: Técnico de contabilidade.
Analista de Gestão Municipal- funções: Administrador, Auditor Interno, Contador, Economista e Estatístico, e Procurador Municipal.
Assim, como o único responsabilizado foi o Prefeito e ele não atendeu ao Termo de Citação, a subscritora da ITC 6774/2013 sugeriu a
mantença da irregularidade, argumentando, em síntese, que não se
trata de contratação de serviços de natureza singular que exija notória especialização, nos termos do artigo 13 da Lei 8666/93, citando julgados do TCU e do TCE-MG sobre inexigibilidade de licitação.
Verifico da demonstração da área técnica que os objetos contratados não guardam consonância com as atribuições de
Técnico de Contabilidade e de Contador constantes do Plano
de Cargos e Salários, não sendo informado, sequer, se foram
esses cargos preenchidos.
Tratam as contratações de consultoria/assessoria especializada de
natureza contábil com o objetivo de acompanhamento da execução
orçamentária da Prefeitura, das Secretarias Municipais de Educação
e de Saúde, além dos seus respectivos fundos que exigem contabilidade em separado, bem como obrigações de prestação de contas
junto ao TCE-ES (LRF WEB), FUNDEB e SUS, com elaboração de
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orçamento.
Nestes casos, tenho entendido que é lícito às administrações
municipais carentes de mão de obra especializada, em razão
dos salários que podem oferecer aos profissionais, realizar
tais contratações de maneira eventual, até que se possa recompor
o pessoal efetivo com força de trabalho para a regular execução
das ações estatais específicas, em prejuízo da continuidade da ação
estatal por parte do Poder Público, conforme jurisprudência pátria,
verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE SEM LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LIMINAR CONCEDIDA. SUSPENSÃO IMEDIATA
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. PERIGO DE DANO INVERSO. Restando ausentes os requisitos
necessários para o deferimento da liminar nos autos da ação civil
pública, não se mostra razoável permitir que a Municipalidade fique
sem a prestação dos imprescindíveis serviços contábeis, essenciais para a continuidade do bom andamento DA ADMINISTRAÇÃO.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ – GO, AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 02093140420168090000 (TJ-GO), Data de publicação:
21/09/2016) (g.n.)
Assim sendo, conquanto o precedente citado diga respeito à contratação sem licitação, fica claro não se mostra razoável permitir
que municípios fiquem sem a prestação dos imprescindíveis
serviços contábeis, essenciais para a continuidade do bom
andamento da Administração Pública, razão pela qual o instituto do concurso público neste particular não foi violado.
Desta maneira, divergindo do entendimento técnico e do Parquet
de Contas, afasto a presente irregularidade, em face das razões
antes expendidas.
7. AUSÊNCIA DE FINALIDADE E INTERESSE PÚBLICO - ARTIGOS 32, CAPUT, E 45, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (PRINCÍPIOS DA FINALIDADE E INTERESSE PÚBLICO, EFICIÊNCIA, MOTIVAÇÃO E SUFICIENTE
RAZOABILIDADE) (ITEM 1.9 - ITC). RESSARCIMENTO: R$
203.183,06 EQUIVALENTES A 105.440,39 VRTE’S.
Referência: Convites nº 1, 2, 3 e 106/2009.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
Ainda com relação às contratações analisadas no item anterior, relatou a área técnica que os quatro contratos poderiam ser classificados com o mesmo título: “prestação de serviços de assessoria e
consultoria” a uma mesma unidade gestora, a Prefeitura Municipal
de Guarapari.
Alegou, ainda, que as contratações foram desnecessárias, pois,
conforme demonstrado no item anterior, a Prefeitura tem em sua
estrutura, servidores cuja função é a realização dos mesmos serviços contratados, quais sejam, profissionais de contabilidade, sendo
passível de devolução o total pago no exercício, R$ 203.183,06,
equivalente a 105.440,39 VRTE’s.
Como o único responsabilizado foi o Prefeito e ele não atendeu ao
termo de citação, a subscritora da ITC 6774/2013 sugeriu a mantença da irregularidade, bem como o ressarcimento proposto, sob
os mesmos argumentos do item anterior.
Conforme análise procedida no item anterior, entendo que não procedem os argumentos técnicos relativos à ausência de finalidade e
interesse público, afinal é lícito às administrações municipais
carentes de mão de obra especializada, em razão dos salários que podem oferecer aos profissionais, realizar tais contratações de maneira eventual, até que se possa recompor o pessoal
efetivo com força de trabalho para a regular execução das ações
estatais específicas.
Em sendo assim, pelas mesmas razões expendidas no item anterior,
fica claro que não se mostra razoável permitir que municípios
fiquem sem a prestação dos imprescindíveis serviços contábeis, essenciais para a continuidade do bom andamento
da Administração Pública, daí porque encontra-se presente a
finalidade e o interesse público.
Desta maneira, divergindo do posicionamento técnico e do Parquet de Contas, afasto a presente irregularidade, bem como o
ressarcimento a ela correspondente.
8. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - ARTIGOS 62 E
63 DA LEI 4.320/64 (ITEM 1.10 - ITC).
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964
Referência: Convites nº 1, 2, 3 e 106/2009.
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães – Prefeito Municipal e Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda.
Ressarcimento: R$ 203.183,06 equivalentes a 105.440,39
(este valor é o mesmo já expressado no item 1.9).
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Consta, pois, do relato técnico o seguinte:
A inexistência de qualquer comprovação de que os serviços contratados foram executados, sendo que as notas fiscais, com exceção
da de nº 37, de 29/11/2009 (Processo 585/09 - Secretaria e Fundo
Municipal de Saúde), sequer continha despacho atestando a realização dos serviços;
Com relação aos contratos 676 e 679/2009, de 1/4/09, a contratada, em outubro de 2009, juntou relatório dos serviços executados
no período de janeiro a setembro/2009, não havendo atestado assinado por servidor no sentido de que os serviços foram executados,
o mesmo ocorrendo com o contrato 163/2009;
Não fora designado fiscal para acompanhamento do contrato
163/2009, sendo os serviços atestados, ora pelo Sr. Atila Teixeira
Fialho - Gerente Contábil e de Finanças, ora pela Secretária Municipal de Educação, Sra. Jacinta Costa, quando atestados;
Com relação ao processo do Convite 106/2009 (elaboração do orçamento para 2010), no valor de R$ 15.500,00, as três notas fiscais (nº 55, 56 e 57) foram atestadas pela Sra. Jacinta Meriguete
Costa, Secretária Municipal de Educação, por Sandra Maura Rovetta
Nogueira, matrícula 230.308 e Attila Teixeira Fialho - Gerente de Finanças e de contabilidade, não se juntando nos autos o orçamento
objeto da contratação;
Tal omissão enseja o ressarcimento do total pago em 2009 pelos
quatro contratos, R$ 203.183,06, equivalente a 105.440,39 VRTE’s.
(já proposto no item anterior).
A empresa Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda., foi citada
como responsável solidária, apresentando justificativas às fls. 4839
e 4840, alegando, em síntese, o seguinte:
Os serviços prestados não foram de execução contábil, mas de assessoria e consultoria contábil.
Anexou declarações das pessoas responsáveis pela contabilidade,
bem como dos Secretários de Fazenda e de Educação, atestando
que os serviços foram executados, esclarecendo que, se alguma
nota fiscal deixou de ser atestada foi por mero esquecimento;
Com relação aos contratos 676, 679 e 163/2009, de março de
2009, esclareceu que os relatórios apresentados se reportaram aos
meses anteriores (janeiro a março/09), isto porque haviam pendências contábeis a serem corrigidas para que se desse continuidade aos trabalhos;
Quanto à fiscalização e acompanhamento dos contratos, isto foi
feito pelo Gerente de Contabilidade e de Finanças, pela Secretaria
Municipal de Educação e pela Coordenadora do Fundo Municipal de
Saúde, Sra. Sandra Maura Rovetta Nogueira, quando se tratava de
serviços prestados às referidas unidades gestoras, razão pela qual
fora a despesa por eles atestada;
No tocante ao Convite 106/2009, informou que não fora encartado
nos autos em razão do grande volume, mas que fora encaminhada
cópia ao Tribunal de Contas juntamente com a LDO e a relação de
precatórios, em janeiro de 2010, sendo que se a equipe de auditoria tivesse solicitado, ser-lhe-ia apresentada cópia do orçamento.
A subscritora da ITC 6774/2013 sugeriu a mantença da irregularidade e da imputação de ressarcimento correspondente, contra argumentando, em síntese, o seguinte:
São formalidades legais exigíveis para a comprovação da prestação
dos serviços: a designação formal de um fiscal de contrato para
acompanhamento e elaboração de relatório técnico, onde registrará
todas as ocorrências relacionadas à execução contratual, na forma
do artigo 67 da Lei 8666/93, além da liquidação da despesa com os
documentos necessários e suficientes;
Sem embargo, tal comprovação não se limita ao registro contábil realizado por meio da apresentação de notas fiscais, notas de
empenho, ordens de pagamento e certidões negativas, conforme
verificado nestes autos, documentos esses que não têm o condão
de comprovar a efetiva prestação dos serviços;
Transcreveu os artigos 62 e 63, § 2º, incisos I, II, e III, da Lei
4.320/64, apresentando doutrina a respeito (fls. 5386 e 5287);
Sobre o Convite 106/2009, argumentou que a existência do orçamento de 2010 não prova a autoria da contratada, ressaltando que
a Prefeitura tinha profissionais de contabilidade habilitados para a
execução dos serviços, e, ainda, que as alegações de defesa são
contraditórias, pois inicialmente alegou que se trata de serviços de
consultoria/assessoria;
Nem os relatórios emitidos pela empresa, nem os atestados (declarações) anexados pela defesa, ou mesmo a execução dos serviços,
comprovam a prestação dos serviços pela contratada, os quais poderiam ser realizados pelos servidores da Prefeitura;
A liquidação dos serviços de consultoria exige a manifestação expressa da contratada nos processos administrativos em que atuar
(despachos, orientações, pareceres técnicos, numerados, datados
e assinados), além do relatório produzido pelo fiscal do contrato, o
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que não se verificou nos autos.
Verifico, pois, das conclusões da área técnica que, de acordo com o
seu entendimento, a documentação constante dos autos em nada
serviria para comprovar a execução dos serviços pela contratada,
pois entende que os servidores da Prefeitura poderiam executar os serviços de assessoria e consultoria contratados.
Porém, o que se analisa nesse item é a ausência de liquidação
de despesa, com fundamento no artigo 63, § 2º, incisos I, II, e III,
da Lei 4.320/64, verbis:
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.
[...]
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços
prestados terá por base:
I - O contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - A nota de empenho;
III - Os comprovantes da entrega do material ou da prestação dos serviços. (g.n.)
Em assim sendo, resta demonstrado nos autos que os serviços
prestados foram devidamente liquidados na forma do artigo
63, § 2º, incisos I, II, e III, da Lei 4.320/64, não cabendo aqui
a discussão se houve ou não designação formal de fiscal dos contratos, na forma do artigo 67 da Lei 8666/93, ou mesmo se os serviços
foram ou não prestados pela empresa contratada, estando demonstrada a liquidação respectiva, fato este já discutido no item anterior.
Não deve prosperar, ainda, as alegações técnicas de que a comprovação da prestação dos serviços se daria mediante despachos,
pareceres técnicos e orientações assinados pela contratada, pois,
consultoria se faz por todos os meios de comunicação possíveis, até
mesmo via e-mail, Whatsapp, telefone, etc.
Isto posto, divergindo do posicionamento técnico e do Parquet de
Contas, afasto a presente irregularidade, bem como o ressarcimento a ela correspondente.
9. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CLÁUSULAS 6ª E 8ª DOS CONTRATOS 163, 676 E 679/2009, E ARTIGOS 41, CAPUT, 66, 77 E 78 DA LEI 8666/93 (ITEM 1.11
- ITC).
Referência: Convites nº 1, 2, 3, e 106/2009.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
Relata a equipe de auditoria que, a seu pedido, foi informado que os
profissionais incumbidos da prestação dos serviços objeto dos contratos nº 163, 676 e 679/09 foram os senhores Robério Ramalhete,
Fátima Agnes e Débora Paiva Magnago, os quais trabalharam com
horários flexíveis, não se sabendo informar a formação profissional
dos mesmos e o vínculo mantido com a contratada, o que levou ao
entendimento de que houve subcontratação dos serviços.
Como o único responsabilizado foi o Prefeito que não atendeu ao
Termo de Citação, a subscritora da ITC 6774/2013 sugeriu a mantença da irregularidade, argumentando que a Sra. Débora Magnago
é irmã da titular da empresa concorrente no processo licitatório
- CONSULTAB, e que, por isso, deve a contratada ser declarada
inidônea e multada, conforme previsões contratuais.
A Subcontratação consiste na entrega de parte de fornecimento
de bem, execução de obra ou prestação de serviço a terceiro, estranho ao contrato, para que execute em nome do
contratado item, etapa ou parcela do objeto avençado, não
se caracterizando a subcontratação quando a prestação for executada diretamente pelo contratado, ainda que necessite recorrer
a terceiros para obter os elementos necessários.
Desta feita, entendo, com a devida vênia, que a subcontratação se
comprova com instrumento contratual, com documentação fiscal,
notas de empenho e de pagamentos efetuados a pessoas ou empresas distintas da contratada.
Quanto aos profissionais que realizaram os serviços, poderiam ser
pertencentes aos quadros da contratada com vínculo empregatício
ou societário, podendo, ainda, ser terceirizados ou mesmo procuradores dos titulares da contratada, sem que isto configure subcontratação, desde que executem tal labor em nome da contratada.
Desta maneira, a despeito da revelia do Sr. Edson Figueiredo Magalhães, divergindo do posicionamento técnico e do Parquet de
Contas, afasto a presente irregularidade.
10. INDÍCIOS DE DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO - ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (PRINCÍPIOS
DA MORALIDADE E IMPESSOALIDADE) (ITEM 1.12 - ITC).
Referência: Convites nº 1, 2, 3, e 106/2009.
Agentes responsabilizados: Edson Figueiredo Magalhães- Prefeito
Municipal; Gilcéia Cristina Gomes Corradi Moraes Ferreira, Taciana Pasolini Magalhães Ribeiro e Laudinéia Zamprogno Pinto- Pre-
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sidentes de CPL; e Renata Retore Moreno, Ingrid Barroso de Oliveira Nascimento, Vanessa Barbosa Santa Clara e Vanessa Veloso
D’Agostini Ferrerez- membros da CPL.
Consta do relato técnico que em todos os convites em que a empresa Ramalhete foi vencedora, as outras duas convidadas se repetiam, informando que em 2007 era a Consultab e a A.C.R. e que,
em 2009 (em análise), permaneceu a Consultab juntamente com a
Nico Assessoria Contábil S.C. Ltda nos Convites 1, 2, 3 e 106/09,
ainda que nos convites 1 e 106/09 tenha convidado mais duas empresas com variação de uma, conforme relacionado às fls. 5292 e
5293.
Entendeu a equipe de auditoria que esses fatos evidenciam fraude
nessas licitações e que é reforçada pelo fato de que uma das encarregadas dos serviços prestados, Sra. Débora Paiva Magnago seja
irmã da sócia da Consultab, Sra. Mariana Paiva Magnago Lopes.
Destacou, ainda, o fracionamento nessas contratações, visto que
todos os objetos contratados poderiam ser alocados em um único
edital de modalidade licitatória superior, sendo, no entanto, realizado quatro Convites, visando o favorecimento da empresa Ramalhete.
As responsáveis, Senhoras Gilcéia C. G. Corradi Moraes Ferreira,
Taciana Pasolini Magalhães Ribeiro, Laudinéia Zamprogno Pinto,
Renata Retore Moreno, Ingrid Barroso de Oliveira Nascimento, Vanessa Barbosa Santa Clara e Vanessa Veloso D’Agostini Ferrerez,
apresentaram suas justificativas acompanhadas de documentação
(fls. 4856/5107) alegando, em síntese, o seguinte:
Nunca houve direcionamento de qualquer licitação. A COPEL se ateve a convidar, dentre as cinco empresas do ramo existentes no
mercado, aquelas que apresentaram orçamento prévio ao certame;
Quanto ao alegado parentesco entre a Sra. Débora Paiva Magnago,
agente da contratada, com a sócia da Consultab, esse fato não
apareceu nos processos licitatórios, não havendo referência a seu
nome;
No tocante aos objetos contratados, entenderam se tratar de objetos distintos, por ser um da Secretaria Municipal de Educação
(Convite 3); outro da Secretaria e Fundo Municipal de Saúde (Convite 1); outro da Prefeitura (convite 2); e outro para elaboração do
orçamento de 2010 (Convite 106); cada qual com suas peculiaridades (aplicação dos recursos da Educação, da Saúde, gastos com
pessoal, orçamento, etc.);
As senhoras Ingrid e Vanessa Barbosa Santa Clara apresentaram as
mesmas alegações, limitadas ao Convite 3/2009, pois não faziam
parte da COPEL quando da realização dos demais Convites;
A Sra. Vanessa Veloso alegou desconhecer a legislação pertinente
indicada, permanecendo poucos meses como secretária da COPEL e
que sua participação não era de análise do certame, não recebendo
treinamento para a função.
A subscritora da ITC 6774/2013 sugeriu a mantença da irregularidade sob a responsabilidade do Prefeito e das servidoras citadas, relacionando apenas as responsáveis pelo Convite 1/2009 (fl.
5298), contra argumentando, em síntese, que os indícios levantados, vistos em conjunto, e analisados pelo prisma da lógica dedutiva fazem crer na existência de direcionamento licitatório.
Compulsando os autos, verifico o seguinte:
A servidora Laudinéia Zamprogno Pinto foi presidente da CPL e assinou os editais de Convite nº 1 e 2/2009 e as respectivas atas de
julgamento, os quais foram destinados à Secretaria e Fundo Municipal de Saúde (1) e à Prefeitura (2), compondo a Comissão as
servidoras Vanessa Veloso D’Agostini – Secretária e Renata Retore
Moreno - membro suplente;
A servidora Taciana Pasolini Magalhães Ribeiro Machado foi presidente da CPL e assinou o edital de Convite nº 3/2009, sendo a
respectiva ata de julgamento destinada à Secretaria Municipal de
Educação, compondo a Comissão as servidoras Vanessa Barbosa
Santa Clara - membro efetivo, e Ingrid Barroso de Oliveira Nascimento - membro suplente;
A servidora Gilcéia Cristina Gomes Corradi Moraes Ferreira foi presidente da CPL e assinou o edital de Convite 106/2009 e a respectiva ata de julgamento, destinada à elaboração do orçamento para
2010, da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria e do Fundo Municipal de Saúde, compondo a Comissão as
servidoras Renata Retore Moreno e Juliana Moreira Rocha - membros suplentes, sendo que a última não fora chamada aos autos,
razão pela qual não está sendo responsabilizada.
A Lei 8666/93, em seu artigo 51, § 3º, estabelece que os membros
das Comissões de Licitação respondam solidariamente por todos
os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual
divergente estiver devidamente fundamentada e registrada
em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão.
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Em assim sendo, entendo, inicialmente, como correta a citação dos
membros da CPL que, comprovadamente, atuaram nos Convites 1,
2, 3 e 106/2009, ressaltando que a servidora Juliana não foi
citada.
Quanto aos argumentos apresentados pelas responsáveis, de desconhecimento da lei e de que entenderam não se tratar de parcelamento de processo licitatório por se referirem a órgãos distintos
(Prefeitura e Secretarias e Fundos Municipais de Saúde e de Educação), estes não procedem, pois o objeto das quatro licitações e
respectivas contratações é único: prestação de serviços de assessoria e consultoria de natureza contábil, financeira e orçamentária,
e, neste particular, ninguém pode alegar desconhecimento da lei,
principalmente daquela que envolve a sua função precípua.
Como demonstrado no item 5 desta decisão, o total da despesa
licitada com o mesmo objeto (prestação de serviços de assessoria e
consultoria contábil, financeira e orçamentária) foi R$ 252.632,00,
sendo o limite para realização de Convite R$ 80.000,00, de acordo
com o artigo 23, inciso II, alínea “a”, da lei de licitações, restando, portanto, comprovado o parcelamento da despesa para
efeito de escolha da modalidade licitatória de Convite, o que
é vedado, conforme o § 5º, do artigo 23, verbis:
Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a
III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes
limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:
[...]
§ 5º  É vedada a utilização da modalidade “convite” ou “tomada de preços”, conforme o caso, para parcelas de uma
mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da
mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de “tomada de preços” ou “concorrência”, respectivamente, nos termos deste
artigo, exceto para as parcelas de natureza específica que
possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço.
[...] – g.n.
Verifico, assim, da documentação juntada em auditoria (vols. III
e IV) que os Convites 1, 2 e 3 foram solicitados nos dias 2 e 8 de
fevereiro de 2009 pelos Secretários Municipais de Saúde, Fazenda e
Educação, respectivamente (fls. 735, 466 e 461), somando os seus
valores R$ 237.132,00, e, neste caso, o Secretário Municipal de
Administração, a quem se subordinam as Comissões de Licitação,
deveria ter apensado os três processos e encaminhado ao Prefeito
para autorização da licitação em processo único na modalidade licitatória correspondente, para depois encaminhar os autos à CPL, o
que não se fez, porém, o Secretário de Administração não foi citado
nos autos.
O Convite nº 106/2009 foi solicitado pelo Secretário Municipal de
Fazenda em setembro de 2009, não tendo como a Administração
associá-lo aos demais (1, 2 e 3).
Entendo que os membros e presidentes de CPL não devem ser responsabilizados pelo parcelamento da despesa, pois esta seria atribuição do Secretário Municipal de Administração, o qual não foi
chamado aos autos, sendo os membros da CPL responsáveis pelos
atos praticados pela Comissão conforme dispositivo legal já transcrito.
Quanto aos argumentos técnicos de que a empresa Consultab era
convidada em todos os processos licitatórios, tendo como sócia a
irmã de uma agente da contratada, entendo que não procedem,
pois, conforme demonstrado às fls. 5292 e 5293, nos Convites nº
1, 2, 3 e 106/2009 foram convidadas e efetivamente participaram
dos certames, entre três a cinco licitantes, o que atende ao § 3º,
do artigo 22, da Lei 8666/93, ainda que em dois deles (2 e 3) as
convidadas, em número de três sejam as mesmas, não tendo o
parentesco alegado surgido nos respectivos processos.
Em assim sendo, considerando que dos indícios de direcionamento
licitatório alegados, somente se confirmou o parcelamento do
objeto para efeito de escolha da modalidade licitatória de
Convite, não sendo de responsabilidade dos presidentes e membros de CPL citados, mas sim do Secretário Municipal de Administração.
Ocorre que referido Secretário não foi chamado aos autos, assim,
entendo que não há como impor a responsabilidade decorrente deste item porque o Secretário de Administração não foi
citado, não sendo de responsabilidade dos presidentes e membros
de CPL a confecção do edital e indicação da modalidade licitatória
correspondente, razão pela qual afastando a presente irregularidade relativamente aos agentes responsáveis em questão.
11. AUSÊNCIA DE NOVO CONVIDADO - ARTIGO 22, §§ 3º E
6º, DA LEI 8666/93 (ITEM 1.13 - ITC).
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Referência: Convites 2 e 3/2009.
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães- Prefeito Municipal; Taciana Pasolini Magalhães Ribeiro e Laudinéia Zamprogno Pinto- presidentes de CPL; e Renata Retore Moreno,
Vanessa Barbosa Santa Clara e Vanessa Veloso D’Agostini
- membros de CPL.
Relatou a equipe de auditoria que nos processos licitatórios citados
foram convidadas as mesmas pessoas jurídicas, contrariando o disposto nos §§ 3º e 6º da Lei 8666/93.
As responsáveis, senhoras Taciana Pasolini Magalhães Ribeiro, Laudinéia Zamprogno Pinto, Renata Retore Moreno, Vanessa Barbosa
Santa Clara e Vanessa Veloso D’Agostini apresentaram suas justificativas às fls. 4857, 4875, 5075-5081 e 5105/5107, alegando, em
síntese, que o fato se deu por existirem duas Comissões de Licitação (Permanente da Prefeitura e Especial da Secretaria Municipal de
Educação), que funcionavam em endereços e estruturas distintas,
atuando com independência e especificidade uma da outra, sem
deixar de se observar os fundamentos legais.
A Sra. Ingrid Barroso de Oliveira Nascimento se manifestou (fls.
5078- 5079), informando que os editais foram afixados no local
apropriado como de praxe, sendo extensivo às empresas cadastradas, não tendo a CPL influenciado para que os certames fossem
disputados somente por aquelas empresas.
A subscritora da ITC 6774/2013 sugeriu a mantença da irregularidade contra argumentando, em síntese, que o § 6º, do artigo 22,
da lei de licitações determina a participação e ampliação do quadro
de licitantes, e que, segundo o artigo 3º, da lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, ninguém se escusa de cumprir a lei
alegando que não a conhece.
Conforme demonstrado no item anterior, atuaram no Convite
2/2009 destinado à Prefeitura, as servidoras Laudinéia Zamprogno
Pinto - Presidente da COPEL e Vanessa Veloso D’Agostini e Renata
Retore Moreno - membros da COPEL, e, no Convite 3/2009, destinado à Secretaria Municipal de Educação, as servidoras Taciana
Pasolini Magalhães Ribeiro Machado - Presidente da COEL, e Vanessa Barbosa Santa Clara e Ingrid Barroso de Oliveira Nascimento
- membros da COEL.
A Lei 8666/93, em seu artigo 22, § 3º, determina o convite a, no
mínimo, três interessados do ramo, afixando-se o edital em local
apropriado para o caso de outros interessados, e, o § 6º, do mesmo artigo, obriga o convite a, no mínimo, mais um interessado,
enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações, caso haja, na praça, mais de três interessados, a cada novo
convite realizado.
Desta feita, verifico que converge em favor das responsáveis duas
situações:
As cinco empresas que participaram dos Convites nº 1, 2, 3 e
106/2009, não podem ser consideradas da praça de Guarapari para
efeito de realização de licitação na modalidade de Convite, pois se
localizam em cidades que não a do Município sede da licitação;
Os dois Convites (2 e 3/2009) em análise, foram realizados por
duas Comissões de Licitação distintas, uma da Secretaria Municipal
de Educação e outra da Prefeitura, o que as desobriga do procedimento previsto no citado § 6º, pois, ambas não estavam a realizar
um novo certame na modalidade de Convite.
Posto isto, ainda que esteja correto o entendimento da área técnica, este não se aplica a este caso, dado às suas especificidades,
motivo pelo qual deixo de acompanhá-la e afasto a presente irregularidade.
12. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO INDEVIDO DE DESPESAS ARTIGO 63 DA LEI 4.320/64 (ITEM 1.14 - ITC).
Ressarcimento: R$ 146.559,07 equivalentes a 76.055,57
VRTE’s.
Referência: Pregão 04/2009. Contrato 148/2009.
Objeto: Prestação de serviços de limpeza e conservação e
manutenção nas escolas de ensino infantil e fundamental,
creches e sede da Secretaria Municipal de Educação.
Contratada: Albina Conservação e Serviços Técnicos Ltda.
Valor R$ 213.961,51 mensal.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
Relata a equipe técnica que, em fevereiro de 2009, foi observada a
proporcionalidade no pagamento em relação ao nº de funcionários
disponibilizados, o que não ocorreu nos meses de março a dezembro de 2009, conforme demonstrado à fl. 5301.
Considerando ser o Prefeito Municipal o único indicado como responsável, e este não atendeu ao Termo de Citação, sendo declarado REVEL, a subscritora da ITC 6774/2013 sugeriu a mantença da
irregularidade e do respectivo ressarcimento.
Verifico, pois, da documentação juntada em auditoria, fls.
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1035/2689 (vols. V a X), que o contrato previa a disponibilização
de 200 funcionários para a prestação dos serviços e que o quantitativo disponibilizado, mensalmente, foi inferior ao contratado, sendo
faturado e pago o valor mensal integral no período de março a
dezembro de 2009, havendo pequena divergência entre os quantitativos informados pela área técnica e os que constam das GEFIP’s
dos meses de março e novembro/09, como adiante demonstrado.
Constato do relato técnico que o valor da diferença paga indevidamente foi calculado com base no valor faturado e não no valor
pago, após as retenções de impostos e encargos sociais.
Da documentação supracitada pode-se visualizar os seguintes pagamentos e quantitativos de pessoal constantes das GEFIP’s mensais:
Quantitativo contratado: 200 funcionários.
Mês
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Set.
Out.
Nov.
Dez.
Jan/10
Jan/10
Total

Quantitativo na GEFIP
172 183(AT)
189
188
187
188
185
191
189
186 (187AT)
188
-

Diferença
Quantitativo Pago
28 (17 AT)
11
12
13
12
15
9
11
14 (13AT)
12
-

Valor Pago R$
170.638,88
164.638,87
167.638,82
167.638,82
167.638,82
167.638,82
167.638,82
167.638,82
1.676.388,31

Data
14/05/09
09/06/09
22/07/09
11/09/09
26/10/09
26/11/09
14/01/10
14/01/10

Folha
1348
1451
1565
1739
1874
1993
2132
2285

Conforme demonstrado, não restou comprovado o pagamento de
dois meses contratados, não sendo possível identificar a que
meses se referem os pagamentos feitos, impossibilitando o
cálculo real da diferença líquida paga mensalmente pelos funcionários não disponibilizados, que seria o valor a ser ressarcido.
Isto posto, considerando a deficiência processual alegada em sede
de defesa oral, tendo sido responsabilizado somente o Prefeito, e,
ainda assim, sem indicação de sua conduta e do respectivo nexo
causal, afasto a responsabilidade do Prefeito, Sr. Edson Figueiredo Magalhães, bem como o ressarcimento respectivo.
13. AUSÊNCIA DE REPETIÇÃO DO CERTAME - ARTIGO 22, §§
3º E 7º, DA LEI 8666/93 (ITEM 1.15 - ITC).
Referência: Convites nº 14, 23, 76 e 117/2009.
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal; Gilcéia Cristina Gomes Corradi Moraes Ferreira - Presidente de CPL; e Renata Retore Moreno, Vanessa Veloso
D’Agostini e Florinda Lúcia Fraga - membros de CPL.
Relata a equipe de auditoria que os Convites citados foram concluídos sem que houvesse três propostas válidas e sem justificativas,
sendo a competição prejudicada pelas seguintes razões:
Convite 14/09: a proposta das empresas Vitomóveis, além da Steil
e Santos não se enquadravam na modalidade de Convite, pois continham os valores respectivos de R$ 89.640,00 e R$ 95.985,00;
Convite 23/09: dentre as três empresas convidadas somente uma
apresentou proposta e foi vencedora do certame;
Convite 76/09: dentre as cinco empresas convidadas somente duas
participaram de certame;
Convite 117/09: dentre as cinco empresas convidadas somente
duas participaram do certame.
As responsáveis, senhoras Gilcéia Cristina Gomes Corradi Moraes
Ferreira, Renata Retore Moreno, Vanessa Veloso D’Agostini e Florinda Lúcia Fraga, apresentaram suas justificativas às fls. 48564872, 5093-5095, 5105-5107 e 5111-5114 alegando, em síntese,
o seguinte:
Com relação ao Convite 14/09 a municipalidade declarou que não
localizou o processo para fornecê-las;
Sobre o Convite 23/09, consta às fls. 86 e 87 do processo nº
3587/09 (cópia anexa) a justificativa que foi encaminhada à Procuradoria Geral (fls. 4870 e 4871), a qual se posicionou pela legalidade do procedimento e sugeriu a adjudicação e homologação da
única licitante;
No tocante ao Convite 76/09 foram convidadas seis empresas e
afixado o edital no quadro de avisos, comparecendo apenas duas,
tendo o feito sido submetido à Procuradoria Geral que indicou a
legalidade do procedimento e sugeriu a adjudicação e homologação, apresentando como justificativa o entendimento do Professor
Marçal Justem Filho (fl. 4866);
A mesma justificativa foi apresentada sobre o Convite 117/09, tendo sido convidadas cinco empresas e comparecido somente duas.
A subscritora da ITC 6774/2013 sugeriu a mantença da irregularidade contra argumentando, em síntese, o seguinte:
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Com relação ao Convite 14/09 não se trata de ausência de repetição do certame, mas de utilização de modalidade indevida de licitação, pois as propostas obtidas indicaram necessidade de tomada
de preços, razão pela qual optou por afastar a análise do mesmo
neste item;
Sobre os demais Convites citou decisões e a Súmula 248 do TCU
(fls. 5305 e 5306), concluindo que as justificativas não foram suficientes para afastar a irregularidade, e que, de acordo com o §
7º do artigo 22 da Lei 8666/93, não se obtendo três propostas
válidas, por limitação do mercado ou manifesto desinteresse dos
convidados, essas circunstâncias devem ser justificadas sob pena
de repetição do certame.
A Lei 8666/93, em seu artigo 22, §§ 3º e 7º, estabelece que a Administração deve escolher e convidar, no mínimo, três empresas
do ramo pertinente ao objeto licitado, afixando o convite em
local apropriado visando estendê-lo aos demais interessados cadastrados, e que, na impossibilidade de obtenção de
três licitantes, por limitação do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, deve justificar o fato, ou repetir
a licitação.
Note-se que a lei não obriga a repetição do certame em razão da
não obtenção de três propostas válidas, mas a justificativa da não
obtenção.
Verifico dos argumentos das responsáveis e do documento juntado,
fls. 4870 e 4871, que tais circunstâncias foram justificadas,
inclusive citando doutrina, tendo o setor jurídico encampado
as justificativas apresentadas.
Isto posto, divergindo do posicionamento técnico e do Parquet de
Contas, afasto a presente irregularidade.
14. MODALIDADE INCORRETA DE LICITAÇÃO- ARTIGO 23,
INCISO II, ALÍNEA “A”, E §§ 2º E 5º, DA LEI 8666/93; E ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (PRINCÍPIO
DA MORALIDADE) (ITEM 1.16 - ITC).
Referência: Convites nº 1, 2, 3 e 106/09, e 76 e 117/09.
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães- Prefeito Municipal; Gilcéia Cristina Gomes Corradi Moraes Ferreira, Laudinéia Zamprogno Pinto e Taciana Pasolini Magalhães Ribeiro - Presidentes de CPL; e Renata Retore Moreno, Florinda
Lúcia Fraga, Vanessa Veloso D’Agostini, Vanessa Barbosa
Santa Clara e Ingrid Barroso de Oliveira Nascimento - membros de CPL.
Consta do relato técnico que os Convites 76 e 117/2009 tiveram
como objeto a aquisição de medicamentos, cuja despesa somou
R$ 157.844,45, evidenciando a necessidade de licitação única
sob modalidade superior.
Da mesma forma, os Convites 1, 2, 3 e 106/2009 cujo objeto foi
a contratação de serviços de assessoria e consultoria de natureza contábil, financeira e orçamentária, para a Prefeitura e para as
Secretarias Municipais de Educação, de Saúde e seus respectivos
Fundos, deveriam ter sido objeto de licitação única sob modalidade
superior.
As responsáveis, senhoras Gilcéia Cristina Gomes Corradi Moraes
Ferreira, Laudinéia Zamprogno Pinto, Taciana Pasolini Magalhães
Ribeiro, Renata Retore Moreno, Florinda Lúcia Fraga, Vanessa Veloso D’Agostini, Vanessa Barbosa Santa Clara e Ingrid Barroso de
Oliveira Nascimento apresentaram suas justificativas às fls. 48564875, 5074-5082, 5093-5095 e 5105-5114 alegando, em síntese,
o seguinte:
Com relação aos Convites nº 1, 2 e 3/09 entenderam se tratar de
objetos distintos, por se destinarem a unidades orçamentárias distintas (Prefeitura e Secretarias de Educação e Saúde), tendo sido
realizados por três Comissões de Licitação (COPEL e COEL/Educação e COEL/Saúde), como explicado anteriormente (item 10 desta
decisão, correspondente ao item 1.12 - ITC);
Quanto aos Convites 76 e 117/09, da mesma forma, se referem à
aquisição de materiais médico-hospitalares (76) e de medicamentos para a farmácia básica (117), tendo sido realizados em situação
de urgência até a conclusão da Tomada de Preços 02/09 e da Concorrência 12/09, sendo o procedimento avaliado e aprovado pela
Procuradoria Geral em todos os casos;
As senhoras Vanessa Barbosa Santa Clara e Ingrid Barroso de Oliveira Nascimento esclareceram, quanto ao Convite nº 3/2009, que
a sua atuação foi na COEL - Comissão Especial de Licitação da Secretaria Municipal de Educação, e que, como se vê à fl. 3 do processo 403/09, a COEL recebia da COPEL (Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura) despacho determinando a modalidade de
licitação a ser utilizada (fl. 4933.v, argumento que aproveita à Sra.
Taciana Pasolini Magalhães Ribeiro - presidente da referida COEL).
Verifico da documentação juntada em auditoria (fls. 2657-2866)
que em 1/6/09 a Secretaria Municipal de Saúde solicitou a aqui-
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sição de medicamentos para o PA (Pronto Atendimento) em caráter emergencial, em razão da suspensão da Tomada de Preços nº
7/2009 - Processo nº 2922/09, de 4/6/09 (fls. 2759 e 2763), sendo
autorizada, pelo Prefeito, a abertura do processo licitatório, sem
indicação da modalidade (fl. 2764.v).
A Sra. Gilcéia, Presidente da COPEL (Prefeitura) assinou o edital de
Convite nº 76/09 (fls. 2780-2787) e anexos, em 26/6/09, homologado pelo Prefeito após manifestação jurídica (fls. 2815-2817),
cujo objeto foi a aquisição de medicamentos e material médico-hospitalar para o PA, conforme Anexo I, do qual consta, além de
medicamentos, outros equipamentos médicos.
A Secretária Municipal de Saúde solicitou, em 27/8/09, a aquisição
de medicamentos para a farmácia básica (anexos I e II), não sendo
a mesma chamada aos autos.
A Sra. Gilcéia, presidente da COPEL (Prefeitura) assinou o edital de
Convite 117/09 e anexos (fls. 2334-2842), em 6/10/09, homologado pelo Prefeito após manifestação jurídica sobre o procedimento
(fls. 2834-2855).
Com relação aos Convites nº 1, 2, 3 e 106/09, já foram objeto de
análise no item 10 desta decisão, sendo afastada a responsabilidade de todos os agentes por ausência de nexo causal, ainda que
se mantenha a irregularidade (indício de direcionamento licitatório), o que se aplica, também a este item, por não se ter indicado
nem chamado aos autos o Secretário de Administração, a quem se
subordina a COPEL, responsável pela condução do procedimento licitatório.
No tocante aos Convites 76 e 117/09, um foi solicitado em junho
(76) e outro no final de agosto (117), dois meses após a homologação do primeiro, não tendo as Comissões de Licitação condições de
controlar as referidas compras para efeito de licitação.
Ademais, resta justificado nos autos que o Convite 76/09, de junho/09, destinou-se à aquisição de medicamentos e equipamentos
médico-hospitalares para o PA, em caráter emergencial, em face da
suspensão da TP nº 7/2009, sendo que o Convite 117/09, de agosto
de 2009, destinou-se à aquisição de medicamentos para a farmácia
básica, visando a distribuição para a população.
Isto posto, divergindo do posicionamento técnico e ministerial,
afasto a presente irregularidade, por ausência de nexo causal
em razão da responsabilidade de escolha da modalidade licitatória
ser de Secretário de Administração, que não foi chamado aos autos.
15. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE
CONVITE - ARTIGO 21, § 2º, INCISO IV, DA LEI 8666/93
(ITEM 1.17 - ITC).
Referência: Convite 14/2009. Objeto: aquisição de móveis
p/escritório para a Secretaria Municipal de Saúde.
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal; e Gilcéia Cristina Gomes Corradi Moraes Ferreira e Renata Retore Moreno - respectivamente, presidente e membro de CPL.
Relata a área técnica que os convites foram entregues às empresas
convidadas nos dias 10 e 11/3/2009, sendo que a licitação ocorreu,
em 16/3/09, e os dias 12 e 13 eram um sábado e um domingo,
respectivamente.
As responsáveis, senhoras Gilcéia Cristina Gomes Corradi Moraes
Ferreira e Renata Retore Moreno, respectivamente, presidente e
membro da COPEL, apresentaram justificativas, fls. 4856/4872alegando, em síntese, que o processo pertinente não fora encontrado
pela municipalidade, conforme declaração juntada à fl. 4863.
Compulsando os autos, verifico da documentação juntada em auditoria que no dia 10/3/09 foram convidadas quatro empresas,
sendo que no dia 11, mais uma, completando cinco convidadas,
das quais compareceram três com suas propostas, sendo declarada
vencedora a empresa Indústria de Móveis Cequipel Paraná Ltda,
em 16/3/09, com o valor de R$ 70.000,00, com homologação do
certame pelo Prefeito, em 23/3/09 (fls. 2709/2723).
Note-se que quatro empresas foram convidadas, no dia 10/3/09,
quatro dias úteis antes do julgamento do certame, bastariam três
convidadas, tendo comparecido três, dentre estas, a que foi convidada no dia 11.
Ressalte-se que a abertura da licitação ocorreu na 2ª feira dia 16,
sendo a entrega de quatro convites na 3ª feira, dia 10, os dias 14
e 15, sábado e domingo, havendo equívoco na contagem do prazo.
A Lei 8666/93, em seu artigo 21, § 2º, inciso IV, estabelece que
“o prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização
do evento será de cinco dias úteis para o convite”.
Em assim sendo, ainda que tenha havido inobservância do prazo
legal entre a entrega do convite e o seu julgamento, não vislumbro
qualquer prejuízo decorrente desse fato ao erário ou ao processo
licitatório, vez que obtido o número de participantes acima do mínimo legal.

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

Página 29
Isto posto, divergindo do posicionamento técnico e do Parquet de
Contas, mantenho a presente irregularidade, todavia, entendo
como suficiente a expedição de determinação a este respeito, dado que se consiste em falha meramente formal, não tendo
havido prejuízo à seleção da proposta, em razão da obtenção de
número de participantes acima do mínimo legal.
16. FALTA DE AGENTE FISCALIZADOR - ARTIGO 67 DA LEI
8666/93 (ITEM 1.18 - ITC).
Referência: Convites nº 1, 2, 3, 23 e 106/09; Pregão 61/09
e Concorrência nº 5/09.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
Relata a área técnica a ausência de designação formal de servidor
para acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos
oriundos dos Convites nº 1, 2, 3, 23 e 106/09; Pregão 61/09 - Contrato 827/09 e Concorrência nº 5/09 - Contrato 970/09.
Como o único responsabilizado foi o Prefeito, por não atender ao
Termo de Citação, sendo declarado REVEL, a subscritora da ITC
6774/2013 sugeriu a mantença da irregularidade.
A Lei 8666/93, em seu artigo 67, estabelece que a execução do
contrato deva ser acompanhada e fiscalizada por um representante
da Administração especialmente designado.
Verifico da documentação juntada em auditoria, que, apesar da
previsão contratual de acompanhamento e fiscalização da
execução dos contratos pela Secretaria competente, ou
através de representante da Administração, não consta da
referida documentação a designação formal de servidor para
o acompanhamento e fiscalização dos referidos contratos.
Assim sendo, verifico que por disposição contratual caberia à
Secretaria de Administração a indicação do fiscal do contrato o que não se fez, sendo certo que o Secretário sequer foi chamado aos autos, razão pela qual não subsiste a irregularidade em
relação aos gestores indicados.
Isto posto, divergindo da área técnica e do Parquet de Contas,
afasto a presente irregularidade, em razão da ausência de indicação da conduta do agente e do nexo causal entre a conduta e
o fato relatado.
17. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL - ARTIGOS 3º, 4º, INCISO II, 41, CAPUT, 86 E 87, TODOS DA LEI 8666/93; ARTIGO
7º, DA LEI 10.520/2002; SUBITENS 4.1, 10.1, 10.2 E 12.1
[SIC] DO EDITAL DE PREGÃO 67/09 (ITEM 1.19 - TC).
Referência: Pregão 67/09. Objeto: Aquisição de veículos
conforme Anexo I, para as Secretarias Municipais de Fazenda, Obras e Saúde.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
Relata a área técnica que o objeto licitado foi dividido em quatro
lotes, sendo o lote IV fracassado, sagrando-se vencedora dos lotes
I e III a empresa Guacar - Guaçuí Carros Ltda, com o valor de R$
114.100,00, no que se refere ao lote II, a empresa Nova Atlântica
Comércio de Veículos Ltda. Sagrou-se vencedora, com o valor de
R$ 52.000,00.
Arguiu, ainda, que, a despeito da fixação do prazo de 20 dias úteis
após a Ordem de Compra para a entrega dos veículos, foram as
referidas Ordens de Compra emitidas, em 2/9/09, sendo o lote I
entregue no prazo, o lote II entregue no dia 15/12/09, e o lote III
não foi entregue, tendo sido solicitado, em 10/2/10, o cancelamento da Ordem de Compra.
Sustentou que, a despeito do descumprimento dos termos do edital
e das Ordens de Compra (substitutivas do contrato), a Administração não adotou as providências legais e editalícias de punição
das empresas Nova Atlântica, que entregou o lote II com atraso, e
Guacar, que não entregou o lote III.
Como o único responsável indicado foi o Prefeito e ele não atendeu
ao Termo de Citação, a subscritora da ITC 6774/2013 sugeriu a
mantença da irregularidade.
Compulsando os autos, verifico da documentação juntada em auditoria, fls. 2867/3066, o seguinte:
A Secretaria Municipal de Saúde solicitou a compra de um veículo
de sete lugares. com recurso federal. destinado à vigilância sanitária, juntando orçamento/proposta da empresa Atlântica Automóveis Ltda., com prazo de validade de 60 dias, prazo de entrega de
45 dias após o empenho (fls. 2869/2874), bem como da empresa
Só Zero Veículos Ltda, com prazo de validade da proposta e de entrega de 60 dias, no valor médio R$ 60.077,50;
O Secretário Municipal de Obras solicitou a compra de um caminhão
de pequeno porte, tendo apresentado orçamento/proposta das empresas Taí Motors Veículos Ltda, Vitória Diesel, Autoban, e Kurumá, com prazos de proposta de 7 dias, 25 dias, 10 dias e 15 dias,
respectivamente, tendo a Kurumá fixado em 30 dias o prazo de

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 15 de maio de 2017
entrega, no valor médio R$ 79.163,33 (fls. 2878-2884), sendo essa
proposta (Pick Up Hilux) desconsiderada e calculada nova média R$
54.490,00 (fl. 2888);
O Secretário Municipal de Obras solicitou ainda a compra de dois
veículos utilitários tipo Pick Up, apresentando orçamento/proposta das empresas Relva Veículos Ltda (Fiat), Vitória Veículos Ltda
(Volkswagen), Guacar- Guaçuí Carros Ltda, CVC e Vessa, com prazo
de proposta de 10 e 05 dias, e prazo de entrega de 30 a 60 dias, até
40 dias após o pedido na fábrica, e 30 a 45 dias, preço médio de R$
70.878,00 (fls. 2891-2900);
O Secretário Municipal de Fazenda solicitou a compra de um veículo tipo Perua, 9 passageiros, apresentando orçamento/proposta das empresas Recreio Vitória Veículos Ltda. e Guacar - Guaçuí
Carros Ltda, com prazo de proposta de 60 dias, preço médio de R$
44.950,00 (fls. 2902/2906);
O edital de Pregão 67/2009, no subitem 4.1, fixou o prazo máximo
de entrega dos veículos de 20 dias úteis após a Ordem de Compra,
ou seja, prazo bastante inferior a todos os orçamentos/propostas
apresentados nos autos;
Fixou, ainda, o edital, o critério de menor preço por lote e estabelecendo quatro lotes, sendo: lote I - uma Perua (Secretaria Municipal
de Fazenda); lote II- um utilitário 7 lugares (Secretaria Municipal de
Saúde); lote III - duas Pick Up’s (Secretaria Municipal de Obras);
e lote IV- um caminhão de pequeno porte (Secretaria Municipal de
Obras);
A empresa Guacar, vencedora dos lotes I e III (1 Perua - Fazenda
e 2 Pick Up’s - Obras) recebeu as Ordens de Compra, do lote I,
sem data, e do lote III, com data de 2/9/09, tendo entregue o lote
I dentro do prazo do lote III, o qual não foi entregue, solicitando
cancelamento da Ordem de Compra por impossibilidade de fornecer
as duas Pick Up’s, em razão do cancelamento do faturamento da
empresa junto à Volkswagen (fl. 3063);
A empresa Nova Atlântica entregou o lote II (utilitário 7 lugares Saúde) em 15/12/09 (fl. 3054), mais de 90 dias da data da Ordem
de Compra (2/9/09).
Constato, pois, da referida documentação que, a despeito da previsão editalícia de punição das duas empresas por descumprimento
do prazo e/ou pela não entrega do objeto, a Administração não se
utilizou de tais faculdades para puni-las.
Observe, no entanto, que nem a lei, nem o edital estabelece de
forma impositiva tal punição, mas de forma facultativa, não tendo
sido indicado nenhum prejuízo ao erário decorrente desses fatos.
Há que se observar, ainda, que o Prefeito, único gestor indicado
como responsável nos autos, não teve participação de emissão das
Ordens de Compra, as quais foram assinadas pelo Secretário Municipal de Administração que, novamente se diga, não foi chamado
aos autos (fls. 3041/3044).
Isto posto, divergindo do posicionamento técnico e ministerial,
em razão da ausência de nexo causal, afasto a presente irregularidade.
18. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA COM INDÍCIO DE FAVORECIMENTO - ARTIGOS 3º, CAPUT, 40, INCISO VII, 43, INCISOS
IV E V, 44, CAPUT, E § 1º, E 45, TODOS DA LEI 8666/93
(ITEM 1.20 - ITC).
Referência: Pregão nº 1/2009. Objeto: Execução de serviços
de controle, operação e fiscalização de portarias para atender às escolas de ensino infantil e fundamental, e creches,
e sede da Secretaria Municipal de Educação - Valor mensal
R$ 168.998,69.
Responsáveis: Edson Figueiredo Magalhães- Prefeito Municipal, e Daniela Casemiro do Nascimento - Pregoeira.
Relatou a área técnica que a Administração homologou de forma
irregular a licitação, pois, a vencedora (Instituto Excellence), apresentou planilha de custo (Anexo IV do edital - item II - Encargos
Sociais) com índice total de 87,48%, ou seja, inferior ao determinado (87,57%).
Elaborou demonstrativo, de fl. 59, com as dez empresas licitantes e
respectivos valores de proposta e percentuais dos encargos sociais,
informando que a pregoeira desclassificou as propostas das empresas V e N Recursos Humanos e Consultoria Ltda ME, Globo Prestação de Serviços e Limpeza Ltda e Apoio Serviços Gerais Ltda, por
apresentarem percentuais de encargos sociais inferiores ao fixado
no edital (85,26%, 85,26% e 66,99%, respectivamente).
Relatou, ainda, que as empresas Globo Prestação de Serviços e
Limpeza Ltda, Apoio Serviços Gerais Ltda, Tavares Santos Conservação e Administração e Serviços Ltda, e Líder Brasil Serviço Ltda,
foram desclassificadas por não apresentarem em suas propostas o
subitem 9 (integração Lei 7415/84 RSR) da planilha de custo (Anexo IV, do edital - item I - mão de obra), que corresponderia a um
aumento do valor mensal de R$ 811,20.
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Ponderou que caso essas empresas tivessem incluído o referido
custo, em suas planilhas, continuariam com melhores propostas
em detrimento da vencedora do certame, a qual estaria excluída
automaticamente da fase de lances verbais, haja vista que a sua
proposta, no valor de R$ 180.881,97, era superior a da Globo Prestação de Serviços e Limpeza Ltda., no valor de R$ 157.029,60, em
mais de 10%.
Sustentou que a menor proposta teria sido a da KMD Construção e
Prestação de Serviços Ltda, no valor de R$ 149.838,00, mas que a
sua planilha de preços fora feita de forma equivocada, afirmando
que a contratação foi indevida por estar o processo licitatório eivado de vícios, principalmente, por inobservância dos princípios da
igualdade e do julgamento objetivo, bem como o da obtenção da
proposta mais vantajosa, entre outros.
A Pregoeira, Sra. Daniela Casemiro do Nascimento, apresentou
suas justificativas, fls. 5218-5242alegando, em síntese, o seguinte:
Participaram do certame 10 empresas, das quais 7 foram desclassificadas por diversos fatores, entre esses, a apresentação do índice
total de encargos sociais abaixo do estipulado no edital;
O índice de encargos sociais de 87,48%, apresentado pelo Instituto
Excellence não foi detectado por ela, conforme resposta ao recurso da empresa DSL Brasil Serviços Empresariais Ltda., a qual, no
momento que mostrou interesse em interpor recurso, sequer manifestou em ata a intenção de recorrer da decisão que desclassificou
a V e N Recursos Humanos e Consultoria Ltda., tendo o seu recurso
se tornado precluso, e, mesmo assim, foi respondido nos seguintes
termos:
“Quanto à análise da proposta do Instituto Excellence, certamente,
percebe-se uma diferença. [...] Esta diferença foi de tal forma
ínfima que nenhum dos participantes... nem mesmo a Pregoeira a detectou. Até porque, tal variação não influenciou no valor
total da proposta do Instituto, ou seja, o valor final ofertado pela
vencedora não foi beneficiado nem mesmo prejudicado pela
redução ocorrida no percentual.”
Tendo em vista a desclassificação de 7 das 10 licitantes, em obediência ao princípio da competitividade, a Pregoeira decidiu classificar
o Instituto Excellence para a fase de lances verbais, pois, assim,
teria as três melhores propostas na disputa.
Outro fator que pesou na decisão da Pregoeira, em classificar o
Instituto Excellence para a fase de lances verbais, foi a mínima
diferença de percentual por ela apresentado (87,48%) e o fixado
no edital (87,59%).
Na disputa de lances verbais o Instituto Excellence cobriu a proposta da DSL (R$ 169.000,00) sagrando-se vencedora.
Por derradeiro, a própria empresa V e N, supostamente prejudicada, sequer manifestou interesse em interpor recurso contra a sua
desclassificação.
A subscritora da ITC 6774/2013 sugeriu a mantença da irregularidade contra argumentando, em síntese, o seguinte:
Sobre a alegação da Pregoeira de que decidiu classificar o Instituto
Excellence para ter as três melhores propostas na fase de lances,
em razão da desclassificação de 7 das 10 concorrentes, de pronto,
evidenciam o descumprimento dos princípios constitucionais e legais ocasionando grande prejuízo ao certame, porque:
Dentre todas as empresas que apresentaram percentual inferior ao
fixado, escolheu o Instituto Excellence para continuar na disputa;
A Administração encontra-se estritamente vinculada aos princípios
da isonomia, da legalidade, do julgamento objetivo e da vinculação
ao instrumento convocatório, não podendo descumpri-los ainda que
sob o amparo do princípio da competitividade;
Citou doutrina sobre a questão legalidade x licitude e informou que
a contratação oriunda do referido processo licitatório foi objeto de
prorrogação e de repactuação conforme fls. 3422, 3428, 3433 e
3436.
Compulsando os autos, verifico da documentação juntada em auditoria (fls. 3067/3915), que assiste razão à área técnica quanto a
inobservância dos princípios elementares que regem o procedimento licitatório, em especial, o princípio constitucional da isonomia /
igualdade entre os concorrentes, previsto no artigo 37, inciso XXI,
da Constituição Federal.
Constato, ainda, que o edital estabeleceu como critério de julgamento do Pregão Presencial o menor preço mensal, tendo a Pregoeira desclassificado as propostas, de 7 das 10 licitantes, em razão
da planilha de custo anexa à proposta.
Há que se observar, ainda, que os motivos da desclassificação das
propostas foram: não constar da planilha o custo referente a integração Lei 7415/84 RSR e por constar da planilha, percentual de
encargos sociais incidente sobre a remuneração, menor do que o
fixado no edital, ou seja, o edital, no caso, fixou o preço e o percentual mínimo e não máximo, como estabelece o inciso X, do artigo
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40, da Lei 8666/93, verbis:
Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em
série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de
que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento
da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
[...]
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global,
conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e
vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos
ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48; [...]
– g.n.
Conforme demonstrado afl. 59, as 7 empresas afastadas da
fase de lances verbais foram as que apresentaram as menores propostas de preço mensal, as quais variaram entre R$
149.838,00 a R$ 169.491,56, além de uma de R$ 216.203,83, permanecendo as propostas de R$ 180.881,97, R$ 210.392,40 e R$
169.444,41, o que, aliado à inobservância do critério de julgamento, que era o de menor preço mensal, evidencia prejuízo ao certame, na forma da Lei de licitações e contratos.
Quanto aos agentes responsabilizados, divirjo da área técnica com
relação ao Prefeito, visto que o Secretário de Administração era o
responsável pelo procedimento, não tendo sequer sido chamado
aos autos.
Isto posto, divergindo em parte do posicionamento técnico e ministerial, mantenho a presente irregularidade em relação à
pregoeira, afastando, porém, a responsabilidade do Sr. Edson Figueiredo Magalhães, Prefeito Municipal, por ausência de
nexo causal em relação à irregularidade em questão.
19. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PRÉVIA PARA LOCAÇÃO DE
IMÓVEL - ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI 8666/93 (ITEM 1.21
- ITC).
Referência: Processos nº 2381/09 e 5609/09. Valores mensais: R$ 6.000,00 e R$ 3.660,00, respectivamente.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
Relata a área técnica que, dos referidos processos, constou apenas
despacho de dois servidores no sentido de que os preços contratados estavam de acordo com os praticados no mercado, não constando avaliação de profissionais e empresas do ramo imobiliário
e/ou laudo técnico emitido por engenheiro atestando estarem os
valores contratados condizentes com os de mercado.
Como o único responsabilizado foi o Prefeito e ele não atendeu ao
Termo de Citação deste Tribunal, a subscritora da ITC 6774/2013
sugeriu a mantença da irregularidade.
Compulsando os autos, verifico da documentação juntada em auditoria, fls. 3980/4178, o seguinte:
Quanto ao processo 2381/09, refere-se ao contrato 167/09 cujo
objeto foi a locação de imóvel para a instalação da sede administrativa e de vigilância sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, sendo o valor mensal R$ 6.000,00, e, assim como mencionou a área
técnica, não consta da referida documentação o termo de avaliação
do imóvel, mas apenas despacho de uma servidora informando que
o valor era condizente com o mercado (fl.3985.v);
Com relação ao processo 5609/09, refere-se ao contrato 696/09
de locação de imóvel, pertencente ao Instituto Doctum de Educação e Tecnologia para instalação do anexo da EMEF Pedro Juvenal Machado, no período de 1/4/09 a 31/12/09, conforme solicitação da Secretária Municipal de Educação, pelo valor mensal de
R$ 3.660,00, não verificando entre a referida documentação, nem
mesmo o despacho informando estar o valor praticado condizente
com o mercado, mas apenas duas solicitações dessa informação
(fls. 4110/4178).
A Lei 8666/93, em seu artigo 24, inciso X, dispensa a licitação para
compra e locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, DESDE QUE O
PREÇO SEJA COMPATÍVEL COM O VALOR DE MERCADO, SEGUNDO AVALIAÇÃO PRÉVIA.
Desta feita, entendo que, a despeito da existência da irregularidade, não consta dos autos a indicação da conduta do único
agente responsabilizado, bem como o nexo causal entre ele
e o fato relatado, e, como demonstrado, ocorreram envolvimento
de, pelo menos dois Secretários do município, além de servidores.
Isto posto, divergindo do posicionamento técnico e ministerial,
afasto a presente irregularidade, em relação aos agentes indicados, por ausência de demonstração do nexo causal acerca da irregularidade em comento.
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20. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DETALHADO, E DE JUSTIFICATIVA DO PREÇO - ARTIGOS 7º, § 2º, INCISO II, E §§ 6º E 9º, E 26, PARÁGRAFO
ÚNICO, INCISO III, DA LEI 8666/93. (ITEM 1.23 -ITC).
Referência: Processo 12/09. Contrato 690/09. Valor R$
298.702,50. Contratada: Governança Brasil S/A Tecnologia
e Gestão em Serviços. Objeto: Locação de licença de uso de
software de gestão pública e manutenção, instalados nas
Secretarias Municipais de Administração, de Fazenda, de
Educação, e de Saúde.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
Relata a área técnica a ausência de orçamento detalhado em planilhas que expressassem a composição dos custos, justificando o
valor contratado, constando dos autos três orçamentos, porém,
somente o da contratada descrevia os serviços a serem realizados, ainda que sem detalhamento.
Como o único responsabilizado foi o Prefeito e ele não respondeu ao
Termo de Citação deste Tribunal, a subscritora da ITC 6774/2013
sugeriu a mantença da irregularidade.
Verifico, pois, da documentação juntada em auditoria, fls.
4179/4403, que se trata de contrato emergencial, em razão do
término de vigência do contrato anterior, em 31/12/2008, com a
mesma empresa, não tendo havido a conclusão do processo licitatório nº 284/2008, na modalidade de Tomada de Preços, conforme
solicitação dos Secretários interessados.
Constato, ainda, proposta encaminhada pela contratada descrevendo, em anexo, toda uma gama de serviços a serem executados por
blocos, e por Secretaria, detalhadamente, com os respectivos valores, por bloco, total e mensal, o que atende ao caso de contratação
emergencial com a mesma empresa já prestadora dos mesmos serviços, que, em verdade, já estavam em andamento.
A justificativa do preço, no caso, poderia ser feita comparando-se
os valores contratados com os do último contrato encerrado em
31/12/08, não havendo, todavia, relato nesse sentido.
Quanto à responsabilização exclusivamente do Prefeito, entendo
que não procede, pois, não é atribuição do Chefe de Poder providenciar orçamentos acompanhados de planilhas de custos
para efeito de licitação e/ou de sua dispensa, competindo
ao Secretário Municipal de Administração e sua equipe, os
quais não foram chamados aos autos.
Isto posto, divergindo da área técnica e do Parquet de Contas,
afasto a presente irregularidade.
21. CONTRATO COM CLÁUSULA INDEVIDA - ARTIGO 24, INCISO IV, DA LEI 8666/93 (ITEM 1.24 - ITC).
Referência: Processo 12/09.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
Verifico da análise dos autos que se trata de cláusula do Contrato
Emergencial 690/09, analisado no item anterior, que previa a prorrogação de prazo de vigência além dos 180 dias fixados legalmente.
Como o único responsabilizado foi o Prefeito e ele não respondeu ao
Termo de Citação deste Tribunal, a subscritora da ITC 6774/2013
sugeriu a mantença da irregularidade.
Desta feita, tenho que assiste razão à área técnica quanto à existência da irregularidade, no entanto, como analisado no item anterior, os maiores responsáveis não foram chamados aos autos, não sendo, ainda, indicada a conduta do único agente
responsabilizado e o nexo causal entre a sua conduta e o
fato considerado irregular.
Isto posto, divergindo da área técnica e o Parquet de Contas, afasto a presente irregularidade relativamente ao gestor em
questão, por ausência de demonstração do nexo causal.
22. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGREGAÇÃO DE
FUNÇÕES, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE - ARTIGOS 37,
CAPUT, 31,34 E 70, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ITEM 1.25
- ITC).
Referência: Processo 12/09.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
Segundo o relato técnico, relativo ao contrato emergencial analisado nos dois itens anteriores, a solicitação dos serviços e o parecer
favorável à contratação foram emitidos pelo mesmo servidor, Sr.
Fausto Antonio Possato Almeida, ocupante dos cargos de Secretário
Municipal de Administração e de Procurador Geral.
Como o único responsabilizado foi o Prefeito e ele não respondeu ao
Termo de Citação deste Tribunal, a subscritora da ITC 6774/2013
sugeriu a mantença da irregularidade.
Desta feita, entendo que a própria área técnica sugeriu o nome
agente responsável pelo seu relato, o Secretário de Administração,
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porém, o mesmo não foi chamado aos autos por não ter sido incluso
no rol de responsáveis para esse efeito.
Isto posto, divergindo da área técnica e o Parquet de Contas, afasto a presente irregularidade relativamente ao gestor em
questão, por ausência de demonstração do nexo causal.
23. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E PRORROGAÇÕES INDEVIDAS
- ARTIGO 37, CAPUT, E INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; E ARTIGOS 2º, E 24, INCISO IV, DA LEI 8666/93
(ITEM 1.26 - ITC).
Referência: Processo 12/09.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
Relata a área técnica, relativamente ao contrato 690/2009, analisado nos três itens anteriores, que a contratação foi solicitada, em
2/1/09, em caráter emergencial por 180 dias, em face do término
de vigência do contrato anterior, ocorrida em 31/12/08, sendo assinado somente em 8/4/09, e, como a licitação não fora concluída, foi
o contrato emergencial prorrogado por mais 120 dias, na data de
7/10/09, adentrando o exercício de 2010, ocorrendo, naquele exercício sucessivas prorrogações, informando-se a última, em 5/8/10,
por mais 180 dias.
Como o único responsabilizado foi o Prefeito e ele não se dignou a
responder ao Termo de Citação deste Tribunal, a subscritora da ITC
6774/2013 sugeriu a mantença da irregularidade.
Desta feita, entendo, como já analisado nos três itens anteriores,
que o Prefeito não pratica atos de gestão sozinho, dependendo do
seu secretariado, respectivos servidores e assessores, não podendo
ser responsabilizado sem que seja demonstrado a ocorrência de
nexo causal.
Isto posto, divergindo da área técnica e o Parquet de Contas, afasto a presente irregularidade relativamente ao gestor em
questão, por ausência de demonstração do nexo causal.
24. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SHOWS - ARTIGOS 25,
INCISO II, E 26, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS II E III, DA
LEI 8666/93 (ITEM 1.27 - ITC).
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
Relata a área técnica que através dos Processos1655/09, 12930/09
e 21396/09 foram contratados, por inexigibilidade de licitação,
shows artísticos para o carnaval/2009, festa de emancipação do
município, além de reveillon, por meio de empresas representantes dos artistas, tendo sido apresentada carta de exclusividade dos
mesmos, estritamente para as datas e local dos shows, sendo
que a permissão legal é para contratação diretamente com o artista
ou com o seu empresário exclusivo.
Como o único responsabilizado foi o Prefeito e o mesmo não se dignou a responder ao Termo de Citação deste Tribunal, a subscritora
da ITC 6774/2013 sugeriu a mantença da irregularidade.
Desta feita, entendo, como já analisado nos itens anteriores, que
o Prefeito não pratica atos de gestão sozinho, dependendo do seu
secretariado, respectivos servidores e assessores, não podendo ser
responsabilizado sem que seja demonstrado a ocorrência de nexo
causal.
Isto posto, divergindo da área técnica e o Parquet de Contas, afasto a presente irregularidade relativamente ao gestor em
questão, por ausência de demonstração do nexo causal.
25. IRREGULARIDADE NO REAJUSTE DOS SUBSÍDIOS - ARTIGOS 47, INCISO XVII, E 48, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
(ITEM 1.28 - ITC).
Ressarcimento: 30.600,00, equivalentes a 15.879,60 VRTE’s.
Responsável: Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito Municipal.
Relata a área técnica que a Lei Municipal 2992/2009, de 7/7/09,
com efeitos financeiros, a partir de 1/7/09, fixou o subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito para a legislatura de 2009/2012, alterando
o subsídio do Prefeito de R$ 7.200,00 (da legislatura anterior) para
R$ 12.300,00, permanecendo o subsídio do Vice-Prefeito, no valor
da legislatura anterior, R$ 3.600,00, o que foi alterado pela Lei
Municipal 3072/09, de 23/12/09, para R$ 6.300,00, a partir da sua
publicação.
Relata, ainda, que, de acordo com os dispositivos da Lei Orgânica
citados, os subsídios não poderiam ser fixados para vigência na
mesma legislatura (transcrição fl. 5336), sendo passível de ressarcimento o valor pago ao Prefeito, já que o Vice-Prefeito não recebeu
o reajuste no exercício de 2009.
Mais adiante, relatou que a referida Lei nº 2992/09 também fixou
os subsídios dos Secretários e do Procurador Geral do município,
mas que somente o Prefeito recebeu o subsídio com o acréscimo,
em 2009.
Como o Prefeito foi o único responsabilizado e ele não atendeu ao
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Termo de Citação deste Tribunal, a subscritora da ITC 6774/2013
sugeriu a mantença da irregularidade.
Conforme demonstrado, não se trata o fato relatado de reajuste de
subsídios, mas de fixação dos subsídios para a legislatura vigente
no período de 2009 a 2012, o que, em tese, descaracteriza a irregularidade apontada.
Verifico do artigo 48, da Lei Orgânica do Município - LOMG, que o
mesmo estabelece a fixação do subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores será feita pela Câmara Municipal em cada
legislatura para viger na subsequente, observado o disposto nas
Constituições Federal e Estadual e nessa lei.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 29 (redação da EC
19/98), faz distinção entre os Vereadores e os demais agentes,
estabelecendo que o subsídio dos Vereadores seja fixado na legislatura anterior, e, quanto aos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais prevê apenas que a lei de
fixação será de iniciativa da Câmara Municipal.
Como o Prefeito foi o único responsabilizado foi o Prefeito e ele não
respondeu ao Termo de Citação deste Tribunal, a subscritora da ITC
6774/2013 sugeriu a mantença da irregularidade e o respectivo
ressarcimento.
Na segunda oportunidade de manifestação do Prefeito, por ocasião
da defesa oral, o seu patrono alegou apenas a independência e
harmonia entre os Poderes Executivo e Legislativo previstos constitucionalmente, bem como a ausência de indicação da conduta do
Prefeito, arguindo possível nulidade processual, nada acrescentando em favor do seu outorgante.
A este respeito, a CF/88, alterada pela EC nº 19/98, estabeleceu
tratamento diferenciado entre os membros dos Poderes Legislativo
e Executivo, sendo certo que a nova redação retirou a palavra vereadores do inciso V e incluiu a expressão secretários
municipais.
Assim sendo, o subsidio dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários,
passaram a ser disciplinado, separadamente, no inciso V, como
transcrito:
Art. 29...
[...]
V — subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários
Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal,
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4o, 150, II, 153,
III, e 153, § 2o, I;
VI — o subsidio dos Vereadores será fixado pelas respectivas
Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente,
observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios
estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: [...].; (g.n.)
Desta forma, com a nova redação introduzida pela EC nº 19/98,
passou a não ser mais obrigatória a observância do principio
da anterioridade para a fixação dos subsídios dos prefeitos,
vice-prefeitos e dos secretários municipais
Assim sendo, em relação aos agentes políticos do Poder Executivo
Municipal (prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais), a fixação e a regulamentação da forma de pagamento do subsidio dependem de lei em sentido formal, cuja iniciativa é do
Poder Legislativo, não estando condicionada a observância
do principio da anterioridade.
Isto posto, divergindo da área técnica e do Parquet de Contas,
afasto a presente irregularidade.
Por todo o exposto, divergindo, parcialmente, da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas assim delibere:
1. DEIXE DE ACOLHER o opinamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas expresso na Manifestação Técnica
nº 861/2016 e no Parecer de fl. 5648, sugerindo a extinção dos
presentes autos sem resolução de mérito ou, alternativamente que
se faça a complementação da instrução processual, o que poderia
resultar infrutífera ou até mesmo inviável em face do decurso de
tempo, por não se ter indicado nos autos a conduta dos responsáveis e o nexo causal entre a conduta e os fatos relatados;
2. AFASTE, em consonância com a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, o indicativo de irregularidade relativo ao
item 1.22 (Inconsistências na liquidação da despesa), constante da ITC nº 6774/2013;
3. AFASTE os indicativos de irregularidades insertos nos itens 1,
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24 e 25 desta decisão (itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19,
1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28 da ITC nº 6774/2013),
bem como os respectivos ressarcimentos, em face das razões antes
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expendidas;
4. MANTENHA o indicativo de irregularidade inserto no item 5
desta decisão (item 1.7 da ITC nº 6774/2013), em face das razões antes expendidas;
5. MANTENHA a irregularidade inserta no item 18 desta decisão (item 1.20 da ITC nº 6774/2013), sob a responsabilidade
da Pregoeira, Sra. Daniela Casemiro do Nascimento, em face das
razões antes expendidas;
6. CONSIDERE REGULARES os atos de gestão praticados pelos
Srs. Edson Figueiredo Magalhães, então Prefeito Municipal, Attila Teixeira Fialho, Gerente de Finanças e Contabilidade, Gilcéia Cristina Gomes Corradi Moraes Ferreira, Presidente da
CPL, Renata Retore Moreno, Comissão da CPL, Vanessa Veloso
D’Agostini, Comissão da CPL, Florinda Lúcia Fraga, Comissão
da CPL, Laudineia Zamprogno Pinto, Presidente da CPL, Vanessa Barbosa Santa Clara, Comissão da CPL, Ingrid Barroso de
Oliveira Nascimento, Comissão da CPL, bem como das pessoas
jurídicas Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda e Liga
Guarapariense das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos (LIGESBC), em razão do afastamento das respectivas irregularidades;
7. APLIQUE à Sra. Daniela Casemiro do Nascimento, multa
pecuniária no valor de R$ 3.000,00, na forma do artigo 135 da
Lei Complementar Estadual 621/2012, em face da mantença da
irregularidade constante do item 18 desta decisão (item 1.20
da ITC nº 6774/2013);
8. EXPEÇA DETERMINAÇÕES ao atual Prefeito do Município de
Guarapari, com monitoramento no exercício seguinte, para que assim procedam:
8.1. Observem nas contratações de serviços de assessoria e consultoria e outros destinados às diversas Secretarias e/ou unidades
orçamentárias do Poder Executivo, o limite legal de licitação para o
mesmo objeto, escolhendo a modalidade licitatória aplicável (itens
10 e 14 desta decisão), sob pena de se ter por irregulares os atos
praticados com aplicação de multa pecuniária;
8.2. Observem nos pagamentos de serviços contratados, a alocação do quantitativo de trabalhadores previstos em contrato (item
12 desta decisão);
8.3. Observem nas licitações sob a modalidade de Convite, o prazo
mínimo de 05 (cinco) dias úteis, entre a entrega do edital aos licitantes e a data de realização do certame;
8.4. Observem o disposto no artigo 67 da Lei nº 8666/93, providenciando a designação formal de um servidor para acompanhamento e fiscalização da execução de cada contrato (item 16 desta
decisão);
8.5. Observem quando da realização de licitações, os princípios
constitucionais e legais da isonomia, impessoalidade e igualdade
entre os licitantes (item 18 desta decisão);
8.6. Observem nas locações e/ou locações de imóveis, o dever de
avaliação do imóvel para determinação e comprovação de pertinência do preço praticado com o mercado local (item 19 desta decisão);
8.7. Observem os prazos de vigência contratual, evitando as contratações emergenciais por prazo superior a 180 (cento e oitenta)
dias, o que é vedado por lei (itens 21 e 23 desta decisão);
8.8. Observem na contratação e liquidação da despesa, os princípios da segregação de funções, moralidade e impessoalidade (item
22 desta decisão);
8.9. Observem nas contratações de shows artísticos, por inexigibilidade de licitação, o disposto no inciso III, do artigo 25, da Lei
8666/93, contratando diretamente com o artigo ou com o seu empresário exclusivo, ainda que se utilize do agenciamento de terceiros na forma prevista na legislação em referência;
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, cumpridas as formalidades legais, em não havendo expediente recursal, sejam os presentes autos encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento e providências quanto ao cumprimento desta decisão.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8056/2010,
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, sem divergência, nos termos do
voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Deixar de acolher o opinamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas expresso na Manifestação
Técnica nº 861/2016 e no Parecer de fl. 5648;
2. Afastar, em consonância com a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, o indicativo de irregularidade relativo ao
item 1.22 (Inconsistências na liquidação da despesa), cons-
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tante da ITC nº 6774/2013;
3. Afastar os indicativos de irregularidades insertos nos itens
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 25 do voto do relator (itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17,
1.18, 1.19, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28 da ITC nº
6774/2013), bem como os respectivos ressarcimentos, em
face das razões expendidas no voto do relator;
4. Manter o indicativo de irregularidade inserto no item 5 do
voto do relator (item 1.7 da ITC nº 6774/2013), em face das razões
ali expendidas;
5. Manter a irregularidade inserta no item 18 do voto do relator
(item 1.20 da ITC nº 6774/2013), sob a responsabilidade da Pregoeira, Sra. Daniela Casemiro do Nascimento, em face das razões
expendidas na decisão do relator;
6. Considerar regulares os atos de gestão praticados pelos Srs.
Edson Figueiredo Magalhães, então Prefeito Municipal, Attila Teixeira Fialho, Gerente de Finanças e Contabilidade, Gilcéia Cristina
Gomes Corradi Moraes Ferreira, Presidente da CPL, Renata Retore
Moreno, Comissão da CPL, Vanessa Veloso D’Agostini, Comissão da
CPL, Florinda Lúcia Fraga, Comissão da CPL, Laudineia Zamprogno
Pinto, Presidente da CPL, Vanessa Barbosa Santa Clara, Comissão
da CPL, Ingrid Barroso de Oliveira Nascimento, Comissão da CPL,
bem como das pessoas jurídicas Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda e Liga Guarapariense das Escolas de Samba e Blocos
Carnavalescos (LIGESBC), em razão do afastamento das respectivas irregularidades;
7. Aplicar à Sra. Daniela Casemiro do Nascimento, multa pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do
artigo 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012, em face da
mantença da irregularidade constante do item 18 da decisão do
relator (item 1.20 da ITC nº 6774/2013);
8. Determinar ao atual Prefeito do Município de Guarapari, com
monitoramento no exercício seguinte, para que assim procedam:
8.1. Observem nas contratações de serviços de assessoria e consultoria e outros destinados às diversas Secretarias e/ou unidades
orçamentárias do Poder Executivo, o limite legal de licitação para o
mesmo objeto, escolhendo a modalidade licitatória aplicável (itens
10 e 14 desta decisão), sob pena de se ter por irregulares os atos
praticados com aplicação de multa pecuniária;
8.2. Observem nos pagamentos de serviços contratados, a alocação do quantitativo de trabalhadores previstos em contrato (item
12 do voto do relator);
8.3. Observem nas licitações sob a modalidade de Convite, o prazo
mínimo de 05 (cinco) dias úteis, entre a entrega do edital aos licitantes e a data de realização do certame;
8.4. Observem o disposto no artigo 67 da Lei nº 8666/93, providenciando a designação formal de um servidor para acompanhamento e fiscalização da execução de cada contrato (item 16 da
decisão do relator);
8.5. Observem quando da realização de licitações, os princípios
constitucionais e legais da isonomia, impessoalidade e igualdade
entre os licitantes (item 18 da decisão do relator);
8.6. Observem nas locações e/ou locações de imóveis, o dever de
avaliação do imóvel para determinação e comprovação de pertinência do preço praticado com o mercado local (item 19 do voto
do relator);
8.7. Observem os prazos de vigência contratual, evitando as contratações emergenciais por prazo superior a 180 (cento e oitenta)
dias, o que é vedado por lei (itens 21 e 23 da decisão do relator);
8.8. Observem na contratação e liquidação da despesa, os princípios da segregação de funções, moralidade e impessoalidade (item
22 da decisão do relator);
8.9. Observem nas contratações de shows artísticos, por inexigibilidade de licitação, o disposto no inciso III do artigo 25 da Lei
8666/93, contratando diretamente com o artista ou com o seu empresário exclusivo, ainda que se utilize do agenciamento de terceiros na forma prevista na legislação em referência.
9. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Fica a responsável obrigada 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.
Absteve-se de votar, o senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, por suspeição.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação o senhor conselheiro
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Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, o senhor conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, relator, José Antônio Almeida
Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun e João Luiz Cotta Lovatti, convocado. 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 EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Convocado
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-289/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-10871/2014
JURISDICONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - FRANCISCO PEREIRA BRANDÃO
RESPONSÁVEIS - ERIMAR DA SILVA LESQUEVES, ROBERTINO
BATISTA DA SILVA E THIAGO BONATO CARVALHIDO
ADVOGADOS - MANOEL CARLOS MANHÃES COSTA (OAB/ES Nº
6.132), ALINE DUTRA DE FARIA (OAB/ES Nº 12.031), FELIPE OSÓRIO DOS SANTOS (OAB/ES Nº 6.381), GEDSON BARRETO DA VICTA RODRIGUES (OAB/ES Nº 17.274) E ROBERTINO BATISTA DA
SILVA JUNIOR (OAB/ES Nº 22.502)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES – 1) IMPROCEDÊNCIA – 2) DAR CIÊNCIA – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
Versam os presentes autos sobre Representação noticiando indícios
de irregularidades na prorrogação de contrato para a construção
do Centro de Tratamento de Toxicômanos pela Prefeitura Municipal
de Marataízes, no exercício de 2014, sob a responsabilidade dos
senhores Robertino Batista da Silva - Prefeito Municipal, Thiago Bonato Carvalhido - Procurador Municipal e Erimar da Silva Lesqueves
- Secretário Municipal de Saúde.
Inicialmente, o senhor Robertino Batista da Silva foi notificado para
encaminhar as informações que entendesse necessárias (Decisão
Monocrática Preliminar DECM 1867/2014 - fls. 41/43), o que
foi procedido pelo responsável às fls. 60/65.
Em seguida, os autos foram encaminhados à 5ª Secretaria de Controle Externo, que elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP 81/2015 (fls. 82/89, com documentação de suporte às
fls. 90/122) e a Instrução Técnica Inicial ITI 145/2015 (fls.
123/128) sugerindo a citação dos responsáveis para apresentarem
as justificativas que entendessem cabíveis. Nesse sentido foi exarada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 365/2015 (fls.
146/148) e expedidos os Termos de Citação 645/2015, 646/2015 e
647/2015 (fls. 149/151).
O senhor Thiago Bonato Carvalhido anexou aos autos suas razões
de defesa (fls. 169/196 e 272/297).
Tendo em vista que os senhores Robertino Batista da Silva e Erimar da Silva Lesqueves não compareceram aos autos no prazo legal, demonstrando inércia processual, foi declarada a revelia dos
mesmos, com fulcro no art. 65, da Lei Complementar 621/2012
c/c art. 361 da Resolução TC nº 261/2013 (Decisão Monocrática
959/2016 (fls. 308/309).
Em 09 de novembro de 2015, a Ordem dos Advogados do Brasil,
Seção do Estado do Espírito Santo, protocolou pedido de ingresso nos presentes autos como assistente simples do senhor Thiago
Bonato Carvalhido (fls. 251/261), o que foi deferido na Decisão
Monocrática 1009/2016 (fls. 310/312).
Devidamente notificada, a OAB/ES apresentou defesa das prerrogativas do Procurador Thiago Bonato Carvalhido às fls. 320/362.
Foram, então, os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 3100/2016 (fls.367/379), concluindo pela
procedência da Representação, tendo em vista o reconhecimento
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da irregularidade relativa à prorrogação irregular de contrato ensejando, por consequência, a contratação sem procedimento licitatório, sob responsabilidade dos senhores Robertino Batista da Silva e
Erimar da Silva Lesqueves, afastando a responsabilidade do senhor
Thiago Bonato Carvalhido.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer PPJC 2547/2016 - fls. 388/389).
É o relatório.
Em 14 de março de 2017 foi realizada sustentação oral pelo
representante da OAB/ES em favor do procurador, Dr. Thiago Bonato Carvalhido. Fica o processo mantido em pauta
tendo em vista o pedido de sustentação oral para o senhor
Robertino Batista da Silva para o dia 28 de março de 2017.
Em 28 de março de 2017 foi realizada a sustentação oral do
representante do senhor Robertino, advogado Thiago Lopes
Pierote, sem a juntada de novos documentos.
2 Fundamentação
Conforme apontado na Instrução Técnica Inicial ITI 145/2015, a
Prefeitura Municipal de Marataízes firmou o Contrato Administrativo
nº 045/2010 com a empresa Victaura Construtora Ltda. visando à
construção do centro de treinamento ao toxicômano em Marataízes. Após aditivos, em 12 de fevereiro de 2012, expirou o prazo da
avença sem a concretização do objeto.
Passado mais de dois anos, em junho de 2014, a Prefeitura Municipal de Marataízes buscou a prorrogação do contrato já extinto para
concretização das obras.
No entanto, frisa a área técnica, a doutrina e a jurisprudência vinculam a prorrogação do contrato administrativo à confecção do respectivo termo aditivo, em momento anterior ao término do prazo de
vigência do ajuste, condenando, inclusive, a elaboração de termos
aditivos com efeitos retroativos.
A manifestação conclusiva opinou pela irregularidade da prorrogação do contrato, nos seguintes termos:
ANÁLISE
Em 26 de agosto de 2010 a Prefeitura Municipal de Marataízes e
a empresa Victaura Construtora Ltda. firmaram contrato administrativo de nº 045/2010 (anexo I) com a finalidade de construção
do centro de treinamento toxicômano em Marataízes, tendo por
vigência de prazo o período de até 360 dias após emissão da ordem
de serviço.
Em 24 de agosto de 2011 as partes assinaram o primeiro aditivo
contratual (folha 95) prorrogando o prazo do contrato nº 045/2010
até de 20 de fevereiro de 2012.
A obra não foi concluída no prazo estipulado e a empresa Victaura
Construtora Ltda. não concordou em assinar novo termo aditivo de
prorrogação de prazo para conclusão das obras. (anexo 97-99), entretanto, posteriormente, a empresa voltou atrás e concordou com
a pretendida prorrogação de prazo visando a conclusão das obras,
ocasião em que o contrato original, nº 045/2010, encontrava-se
expirado.
Desta forma a Prefeitura Municipal de Marataízes e Victaura Construtora Ltda. firmaram em 26 de junho de 2014 o Termo Contratual nº 033/2014 visando a continuidade da construção do centro
de treinamento ao toxicômano em Marataízes. (113-115), prorrogando, indevidamente, o contrato já expirado deixando de realizar
novo certame licitatório, em afronta aos art. 57 c/c art. 2º ambos
da Lei Federal nª 8.666/93.
Com relação ao senhor Erimar da Silva Lesqueves, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Marataízes e o
senhor Robertino Batista da Silva, Prefeito Municipal, que quedaram-se silentes, mantemos a irregularidade nos termos da Instrução Técnica Inicial.
Ocorre, entretanto, que a manifestação conclusiva, ao acolher as
razões de defesa apresentadas pelo senhor Thiago Bonato Carvalhido, afastando sua responsabilidade pela inconsistência sob análise,
conclui nos seguintes termos:
Observa-se nos autos, fls. 101- 106 que o parecer jurídico em
questão tem por conteúdo a “manifestação quanto à possibilidade
de aditivo de contrato, visto que o mesmo já havia expirado”, assemelhando-se aos casos estabelecidos no art. 38, VI. Entende-se,
portanto, ser de natureza opinativa.
No caso em concreto, considerando o indício de irregularidade que
lhe foi imputado, verificamos que constam do parecer opinativo
precauções no que concerne à possíveis responsabilizações devido
aos atrasos na finalização da obra, no sentido de que a Administração promovesse os processos administrativos competentes (folha
103 e 104 ).Percebe-se, outrossim, que o parecerista preocupou-se
com o resguardo do erário no sentido de manutenção dos valores
anteriormente avençados e o custo que um novo certame licitatório
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ensejaria, bem como um atraso ainda maior na execução da obra.
Encontra-se, também, no referido parecer, o posicionamento no
sentido de que poderia o gestor, no caso de resguardo de interesse público e tendo em vista a relevância do objeto contratado
(construção do Centro de Atendimento ao Toxicômano), confeccionar aditivo contratual visando sanar a irregularidade formal de ausência de confecção do termo em tempo hábil.
Assim, percebe-se que o parecerista buscou, de forma fundamentada, resguardar o interesse público, alertando o gestor, das anomalias que haviam ocorrido na contratação, não se podendo, portanto,
configurar erro grosseiro ou má fé do parecerista no presente caso.
Por derradeiro, não há na peça inicial, nenhum indicativo de dano
ao erário, somente tratando-se de irregularidade de cunho formal
de ausência de elaboração de Termo de Aditamento de Contrato.
Diante do exposto, não se constata, no parecer jurídico opinativo,
um erro grosseiro, má-fe ou culpa capaz de imputar ao parecerista
a co-responsabilidade, apenas o seu ponto de vista embasado em
doutrina e jurisprudência onde esse entendeu que a supremacia do
interesse publico não deveria ser sacrificada em detrimento de uma
irregularidade formal, cabendo a decisão acerca da celeuma aos
ordenadores de despesa. Portanto, entende-se pelo afastamento
da responsabilidade do parecerista.(grifos da ITC)
Como se vê a partir dos trechos destacados, a área técnica considera razoável a tese do parecerista de que poderia o gestor, no caso
de resguardo de interesse público e tendo em vista a relevância do objeto contratado (construção do Centro de Atendimento
ao Toxicômano), confeccionar aditivo contratual visando sanar a
irregularidade formal de ausência de confecção do termo em tempo
hábil.
A manifestação conclusiva destaca que a orientação dada pelo parecerista resguardaria o erário tanto no sentido da manutenção dos
valores anteriormente avençados e o custo que um novo certame
licitatório ensejaria, como de um atraso ainda maior na execução
da obra.
Ressalto que tais argumentos também foram apresentados pelo senhor Robertino Batista da Silva em sua manifestação de fls. 60/65,
em que pese o fato de mesmo não ter apresentado defesa quando
formalmente citado quanto à inconsistência em tela.
Não se pode olvidar, ainda, que, em 12 de fevereiro de 2012, data
em que expirou o prazo da avença sem a concretização do objeto,
o Prefeito Municipal de Marataízes era o senhor Jander Nunes Vidal.
Nesse sentido, não pode ser imputada aos gestores à frente do ente
no ano de 2014 a responsabilidade por não ter tomado as medidas
necessárias para que o contrato fosse devidamente executado ou
dissolvido, com as punições previstas em lei, no exercício de 2012.
Assim como se depreende do opinamento do Procurador Municipal,
senhor Thiago Bonato Carvalhido, o que de fato ocorreu no exercício de 2014 foi um esforço para resguardar o interesse público em
razão da relevância do objeto contratado (construção do Centro de
Atendimento ao Toxicômano), visando sanar a irregularidade formal
de ausência de confecção do termo em tempo hábil, evitando, inclusive, custos mais elevados e um atraso ainda maior na execução
da obra.
Isto posto, pedindo vênia para divergir do entendimento técnico
e do douto Órgão Ministerial, concluo pela improcedência da
Representação.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
divergindo do entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO:
3.1 Pela improcedência da presente Representação, nos termos do art. 95, inc. I c/c art. 99, §2º, ambos da Lei Complementar
621/2012;
3.2 Para que seja dada ciência ao Representante do teor da decisão final a ser proferida, conforme art. 307, §7º, da Resolução TC
261/2013;
3.3 Pelo arquivamento dos presentes autos, nos termos do
artigo 176, §3º, inciso II da Resolução TC 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-10871/2014,
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, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Considerar improcedente a presente Representação, nos termos do art. 95, inc. I, c/c o art. 99, § 2º, ambos da Lei Complementar Estadual 621/2012;
2. Dar ciência ao Representante do teor desta decisão, conforme
o art. 307, § 7º, do Regimento Interno;

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

Página 35
3. Arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 176, § 3º,
inciso II, do Regimento Interno.
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
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-290/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-12505/2014
JURISDICONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - FRANCISCO PEREIRA BRANDÃO
RESPONSÁVEIS - AIRTON BARBOSA, AMADO PEREIRA COSTA,
ELIÉZER PEDROSA DE ALMEIDA, ERIMAR DA SILVA LESQUEVES,
INTERACT SOLUÇÕES DE ESPAÇO LTDA E ROBERTINO BATISTA DA
SILVA
ADVOGADOS - ALESSANDRO MAMBRINI (OAB/RS Nº 43.037),
MANOEL CARLOS MANHÃES COSTA (OAB/ES Nº 6.132), GABRIEL
TOSE ZANDONADI (OAB/ES Nº 18.575), ALINE DUTRA DE FARIA
(OAB/ES Nº 12.031) E FELIPE OSÓRIO DOS SANTOS (OAB/ES Nº
6.381)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES – 1) IMPROCEDÊNCIA – 2) DAR CIÊNCIA – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
Versam os presentes autos sobre Representação encaminhada pelo
senhor Francisco Pereira Brandão em face da Prefeitura Municipal
de Marataízes, informando a existência de supostas irregularidades
na adesão da Ata de Registro de Preços 35/2013 Pregão Eletrônico/
SP nº 44/2013 – Superintendência de Administração do Ministério
da Fazenda em São Paulo, para aquisição de divisórias, conforme
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Inicialmente, o senhor Robertino Batista da Silva foi notificado para
encaminhar as informações que entendesse necessárias (Decisão
Monocrática Preliminar DECM 2149/2014 - fls. 35/36), o que
foi procedido pelo responsável às fls. 77/86.
Em seguida, os autos foram encaminhados à 5ª Secretaria de Controle Externo, que elaborou a Manifestação Técnica Preliminar
MTP 111/2015 (fls. 89/98), identificando elementos relevantes
que não puderam ser comprovados na Instrução deste feito.
Dessa forma, foi exarada a Decisão Monocrática Preliminar
DECM 229/2015 (fls. 100/106), pela notificação dos senhores
Robertino Batista da Silva e Erimar da Silva Lesqueves para que
apresentassem as informações solicitadas pela área técnica.
Em resposta, o senhor Robertino Batista da Silva anexou aos autos
os documentos de fls. 114/131.
A partir da análise da documentação encaminhada, foram elaboradas a Manifestação Técnica MTP 341/2015 (fls. 136/158) e
Instrução Técnica inicial ITI 652/2015 (fls. 159/183), sugerindo a citação dos responsáveis para apresentarem as justificativas
que entendessem cabíveis. Nesse sentido foi exarada a Decisão
Monocrática Preliminar DECM 1512/2015 (fls. 185/187).
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas razões
de defesa, à exceção do senhor Erimar da Silva Lesqueves, cuja
revelia foi declarada na Decisão Monocrática 1423/2016 (fls.
409/411).
Foram, então, os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 3975/2016 (fls. 424/448), concluindo pela
improcedência da Representação.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em ma-
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nifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer PPJC 3437/2016 - fls. 452/453).
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se 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 ITC 3975/2016 (fls. 424/448), abaixo transcrita:
2 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
3.1 – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM DECORRÊNCIA DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
NÃO MAIS VIGENTE
Infringência: Art. 2º da Lei 8666/93 c/c art. 12 do Decreto Federal
nº 7892/2013 que regula a ata de registro de preços aderida;
RESPONSÁVEIS:
a) Identificação: ROBERTINO BATISTA DA SILVA [Prefeito
Municipal].
Conduta/Nexo: celebrar contrato de adesão à ata de registro de
preços que estava vencida, consequentemente, culminando em
contratação sem devido processo licitatório;
b) Identificação: ERIMAR SILVA LESQUEVES [Secretário. Municipal de Saúde]
Conduta/Nexo: celebrar contrato de adesão à ata de registro de
preços que estava vencida, consequentemente, culminando em
contratação sem devido processo licitatório;
O Município de Marataízes, por intermédio do Fundo Municipal de
Saúde daquela localidade efetuou o contrato administrativo nº
0061/2014 com a empresa Interact Soluções de Espaço Ltda. para
fornecimento e montagem de divisórias com fulcro em adesão a
ata de registro de preços nº 35/2013 da União por intermédio da
Superintendência de Administração (Ministério da Fazenda) em São
Paulo.
A mencionada ata é regrada pelo Decreto Federal nº 7892/2013
onde dispõe:
Art. 12. O prazo de validade da ata de registro de preços não será
superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme
o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 2º A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro
de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado
o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 3º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços
poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
§ 4º O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços. (grifos da ITC)
A Ata de registro de preços foi firmada em 11 de setembro de 2013
e conforme consta de publicação no Diário Oficial da União de 13
de junho de 2014 foi assinado em 16/09/2014 vigorando por 12
meses.
Tal prazo está em obediência ao artigo 12 do Decreto nº 7892/2013
onde destaca que a validade da ata de registro de preços é por
prazo de 12 meses.
Neste sentido § 4º do art. 12 do mencionado decreto federal dispõe
que contrato decorrente da citada ata de registro de preços deverá
ser assinado no prazo de validade da mesma.
O registro de preços assinado em 16 de setembro de 2013 tem sua
expiração em 15 de setembro de 2014.
Neste sentido, no dia da assinatura do contrato administrativo nº
0061/2014 firmado entre Município de Marataízes e Interact Soluções em Espaço Ltda., 16/09/2014, encontrava-se expirado, isto é
não mais vigia, não existia, ainda que por um dia ou fosse um mês,
fato é que o Município de Marataízes não agiu com a presteza que
deveria e aderiu a uma ata de Registro de Preços que não mais se
encontrava em vigor, situação que além de ferir a legislação, impediu a participação de eventuais interessados em participar de um
certame e se candidatar à contratar com o Poder Público.
Deve-se atentar ainda ao fato relevante das observações estabelecidas no Parecer do Procurador Thiago Bonato Carvalhido onde
há destaque para que na assinatura do contrato, entre outros, se
verificasse a “vigência da ata a ser aderida, que não poderá
estar vencida”.
Desta forma caracterizada está a ilegalidade na contratação, já que
tardia foi efetivação de adesão à ata de registro de preços, que não
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mais vigia e por conseguinte houve contratação efetuada sem o
devido processo licitatório.
RESPONSABILIZAÇÃO
Ainda que houvesse observação constante no parecer jurídico datado de 05/09/2014 se referindo à adesão à ata de Registro de
Preços quanto vedação de adesão à ata vencida, os Srs. Robertino
Batista da Silva, Prefeito Municipal e Erimar Silva Lesqueves, Secretário Municipal de Saúde, firmaram, em 16/09/2014 contrato que
se referiu a adesão a ata de registro de preços que não mais vigia.
Desta forma, devem ser responsabilizados, consequentemente citados para efeitos de contraditório e ampla defesa, os Srs. Robertino Batista da Silva, Prefeito Municipal e Erimar Silva Lesqueves, Secretário Municipal de Saúde ante a contratação de empresa
para fornecimento de divisórias sem o devido procedimento licitatório já que se baseou em adesão a ata de registro de preços não
mais vigente, portanto, inexistentes, sendo-lhes passível aplicação
de sanções estabelecidas no Título VI do Regimento Interno do Tribunal de Contas aprovado pela Resolução TC 261/13.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS
Em razão de ausência de justificativas tempestivas do senhor Erimar da Silva Lesqueves frente ao Termo de Citação nº 1785/2015
ocorreu a sua declaração de REVELIA, com fulcro no art. 65, da
Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 361 da Resolução TC nº
261/2013.
O justificante. Robertino Batista da Silva alega que muito embora a ata ter prazo fatal no dia 15/09/2014 e o contrato ter sido
assinado um dia depois, houve autorização de empenho em data
anterior e que esse seria o momento de efetiva adesão à Ata de
Registro de Preços.
Alega, outrossim, que a assinatura da Ata de Adesão se deu dentro
do prazo legal, em obediência ao art. 132,§ 3º do Código Civil.
ANÁLISE
A Lei 8.666/93, a Lei 9.784/99 bem como o Código Civil Brasileiro
(Lei 10.406/02) tratam da contagem de prazo da forma que passaremos a expor:
O inciso III do § 3º do art. 15 da Lei 8666/93 estabelece que a validade do Registro de Preços não será superior a um ano. A única hipótese plausível de prorrogação ocorrerá se o prazo de vigência da
Ata for estipulado em menos de um ano, caso em que poderá haver
a prorrogação, respeitado o limite de 12 meses. O regulamento
federal (Decreto 7.892/2013) é claro quanto ao limite máximo de
validade da Ata, dispondo em seu art. 12 que: “O prazo de validade
da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art.
15 da Lei nº 8.666, de 1993”. O Decreto Estadual 1.790-R/2007,
dispõe na mesma linha no caput de seu art. 10, e não poderia ser
diferente ante o preconizado no art. 15, § 3º, III da Lei 8.666/93.
A Lei 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública estatuiu o que segue:
Art. 110.  Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário.
Parágrafo único.  Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste
artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.(grifamos)
Da leitura do dispositivo temos que dispõe apenas em relação aos
prazos estabelecidos na Lei 8666/93, não se referindo, portanto,
aos prazos estabelecidos no próprio instrumento de contrato ou
ajuste.
Já a Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal prevê no parágrafo terceiro do
artigo 66:
Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou
este for encerrado antes da hora normal.
§ 2º Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.
§ 3º Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data
a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último
dia do mês.
Portanto o caput do artigo 66 da Lei 9.784/99, acima transcrito,
cuida dos prazos estabelecidos em dias; já o parágrafo terceiro desse mesmo artigo trata dos prazos fixados em meses ou em anos.
Portanto, tendo em vista que o prazo contratual foi estipulado em
12 (doze) meses e não em 365 dias, não se efetua sua contagem
excluindo o dia do começo e incluindo o dia do final, mas, sim, data
a data. Se seu termo inicial foi no dia 16/09/2013 o seu termo final
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seria em 16/09/2014.
Assim, percebe-se que o contrato fora assinado ainda na validade
da Ata de Registro de Preços.
Diante do exposto opinamos pelo afastamento da irregularidade
anteriormente delineada.
3.2 – inexistência de cópia do edital do Pregão Eletrônico
da SAMF/SP 44/2013, que deu origem à Ata de Registro de
Preços 035/2013
Infringência: Art. 9º da IN 001/2013 do Município de Marataízes;
RESPONSÁVEL:
a) Identificação: ERIMAR SILVA LESQUEVES [Secretário. Municipal de Saúde]
Conduta/Nexo: Omitir-se de fazer anexar ao procedimento administrativo que cuidou da contratação da empresa Interact Soluções
a cópia do edital de licitação que originou a ata de registro de preços a ser aderida, fato que culminou na formalização processual
fora da normatização municipal, IN 001/2013;
Em 27 de junho de 2013 foi publicado no Diário Oficial de Marataízes a Instrução Normativa nº 001/2013, onde em seu art. 9º
dispôs:
Art. 9º - Havendo a necessidade de aquisição de determinado produto referente a Ata de Registro de Preços do município, ou na
hipótese de adesão à Ata de Registro de Preços de órgão gerenciador Estadual e da União e suas autarquias, deverá o Secretário, inicialmente, elaborar um projeto básico no qual constem os
produtos que se pretende adquirir, o quantitativo e valor estimado
para Contratação, devendo anexar ao projeto básico cópias do
edital e da ata de registro de preços do órgão gerenciador de quem
se pretende adquirir, bem como também atendido o ANEXO VII.
(Grifos da ITC)
O Município de Marataízes estabeleceu em seu regramento normativo que na hipótese de Adesão à Ata de Registro de Preços, o Secretário da pasta que irá aderir, deverá munir o processo administrativo com determinados documentos, entre eles “cópia do Edital”
que original a Ata a ser aderida.
Nos autos administrativos não foi encontrado o cumprimento deste
dispositivo, uma vez que não encontrado cópia do Edital do Pregão
Eletrônico da SAMF 44/2013, conforme determina a legislação municipal, por meio da IN nº 001/2013, art. 9º, caput.
RESPONSABILIZAÇÃO
O Sr. Erimar Silva Lesqueves, Secretário Municipal de Saúde, na
qualidade de titular da pasta que cuidou do procedimento administrativo em análise, diante dos mandamentos dispostos no art.
9º, caput, da IN Municipal nº 001/2013, lhe foi expressamente determinado munir o procedimento com cópia do Edital da licitação
em que originou a ata de registro de preços a ser aderida, sendo
portanto, responsabilizado por ato omissivo e neste sentido deve
ser responsabilizado, consequentemente citado para lhe oportunizar contraditório e ampla defesa, apresentando as justificativas que
entender pertinentes para os fatos aqui expostos, sendo-lhe passível aplicação de sanções estabelecidas no Título VI do Regimento
Interno do Tribunal de Contas aprovado pela Resolução TC 261/13.”
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS
Em razão de ausência de justificativas tempestivas do senhor Erimar da Silva Lesqueves frente ao Termo de Citação nº 1785/2015
ocorreu a sua declaração de REVELIA, com fulcro no art. 65, da
Lei Complementar 621/2012 c/c o art. 361 da Resolução TC nº
261/2013.
ANÁLISE
Consta na folha 131 o material digitalizado (CD), enviado pelo senhor Robertinho Batista da Silva, onde está contida a cópia do processo de Adesão ao Pregão nº 22/2013 que dentre o restante da
documentação, consta, inclusive, a cópia do Edital da licitação que
originou a ata de registro de preços aderida.
Diante do exposto entendemos que não se configurou a irregularidade anteriormente descrita.
3.3- Direcionamento à contratação da empresa requerida e
liquidação irregular:
Infringência: Art. 62 e 63 da Lei Federal nº 4320/1964;
RESPONSÁVEIS:
a) Identificação: ROBERTINO BATISTA DA SILVA [Prefeito
Municipal].
Conduta/Nexo: Firmar contrato para adesão à ata de registro de
preços intermediada por terceiros estranhos à administração municipal, adquirindo divisórias com inconsistências quanto ao local a
serem utilizadas, culminando no direcionamento da contratação de
empresa que não comprovou prestar o serviço contratado;
b) Identificação: ERIMAR SILVA LESQUEVES [Secretário. Municipal de Saúde ].
Conduta/Nexo: Firmar contrato para adesão à ata de registro de
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preços intermediada por terceiros estranhos à administração municipal, adquirindo divisórias com inconsistências quanto ao local a
serem utilizadas, culminando no direcionamento da contratação de
empresa que não comprovou prestar o serviço contratado;
c) Identificação: AMADO PEREIRA COSTA [Terceiro].
Conduta/Nexo: Atestar execução de serviços e cobrar da municipalidade pagamento por serviços que não foram devidamente comprovados. Tal conduta teria condão de trazer dano ao erário caso
não houvesse suspensão de pagamento por Decisão Judicial;
d) Identificação: ELIESER PEDROSA DE ALMEIDA [Fiscal do
Contrato].
Conduta/Nexo: Atestar execução de serviços que não foram devidamente comprovados. Tal conduta teria condão de trazer dano
ao erário caso não houvesse suspensão de pagamento por Decisão
Judicial;
e) Identificação: AIRTON BARBOSA [Responsável Almoxarifado
do FMS].
Conduta/Nexo: Atestar recebimento e conferência de Notas Fiscais em contradição com as informações constantes dos autos. Tal
conduta teria condão de trazer dano ao erário caso não houvesse
suspensão de pagamento por Decisão Judicial;
f) Identificação: INTERACT SOLUÇÕES DE ESPAÇO LTDA [Empresa Contratada].
Conduta/Nexo: Emitir Notas Fiscais em favor do Município de Marataízes em dissonância com as informações constantes dos autos
e sem comprovação de seu transporte.. Tal conduta teria condão de
trazer dano ao erário caso não houvesse suspensão de pagamento
por Decisão Judicial;
A irregularidade em questão está embasada em algumas evidências
que foram destacadas da presente representação:
“croqui” elaborado por profissional alheio aos quadros da
Administração Municipal;
O Município de Marataízes realizou um processo administrativo para
aquisição de divisórias sob alegação de realizar a formatação interior de imóvel onde funcionaria a Secretaria Municipal de Saúde,
Farmácia e setor de Fisioterapia, bem como, outros dois processos
administrativos para inexigibilidade de licitação nºs 16 e 24/2014,
contratando aluguel de imóveis para tratar destes espaços.
A aquisição de divisórias foi efetivada pelo contrato nº 061/2014
de 16/09/2014 e a locação do imóvel onde funcionaria a farmácia
básica e o almoxarifado pelo contrato nº 060/2014, de 05/09/2014,
bem como contrato nº 066/2014, de 01/11/2014 para locação de
imóvel onde funcionaria a Secretaria Municipal de Saúde;
A aquisição de divisórias constava com um “croqui” que indicava
dois imóveis, aparentemente para serem prestados serviços de
montagem das divisórias.
Estes croquis estavam datados de julho de 2014.
Nos imóveis locados pelas inexigibilidades de licitação, em cada
uma delas, inexigibilidade nº 16/2014 e inexigibilidade nº 24/2014,
constava uma das cópias dos mesmos croquis que já constavam no
outro processo.
Tais croquis foram efetuados por um profissional que assim o fez
embasado em contrato estabelecido não com o município de Marataízes, mas sim com a empresa Disk Móveis Equipamentos de
Escritório Ltda.
Não há nos autos nenhuma comprovação de que nem o arquiteto
mencionado, bem como, a empresa Disk Móveis tenha sido contratada pela municipalidade para prestar tais serviços.
Também não vislumbramos motivos para que a empresa Disk Móveis esteja presente nesta relação efetivada entre Município e Interact Divisórias.
Os mencionados croquis de responsabilidade do Sr. Fernando Alvarenga dos Santos estão datados de julho de 2014.
O contrato que o mencionado arquiteto firmou com a empresa Disk
Móveis, para elaboração de projeto arquitetônico de interiores, vige
no período de 14 de agosto a 30 de outubro, ou seja, é possível
constatar que antes mesmo de qualquer efetivação contratual entre aquelas partes (arquiteto e Disk Móveis), já constava o “croqui”
(datado de julho/2014) que foi utilizado para balizar a presente
contratação por adesão a ata de registro de preços.
Ausência de endereço da nova sede da SecretAria de Saúde,
no referido “croqui”;
Quanto a questão de endereço da secretaria municipal de saúde
e outros departamentos, destaca-se que o pilar da contratação de
empresa fornecedora de divisórias constantes destes autos se deu
por adesão a ata de registro de preços, adesão esta que foi buscada
junto ao gestor do registro de preços em 14 de agosto de 2014.
O croqui apresentado é datado de julho de 2014 e a elaboração do
mesmo foi direcionada ao arquiteto Fernando Alvarenga dos Santos, contratado pela empresa Disk Móveis para fazer face à projeto
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arquitetônico de interiores.
O funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, Farmácia Básica e almoxarifado daquele órgão, seriam no endereço: Edifício
Itamaraty, 1º e 3º andar, situado à Rua Amélia Matalche, s/nº, na
Cidade Nova em Marataízes.
Antes mesmo da contratação destes alugueis, houve, na data de
04 de setembro de 2014, Parecer Técnico nº 23/14 fornecido por
Engenheiro do Município que analisou o layout e projeto executado
pelo Arquiteto Fernando Alvarenga dos Santos, citando expressamente tratar-se dos RTT nº 2667022 e RTT nº 2667096, que são
aqueles, como já mencionamos, que se referem a contrato firmado
entre arquiteto e a empresa Disk Móveis, no mês de agosto de
2014.
Assim, não nos restam dúvidas de que encontra-se ausente a comprovação de onde e como ocorreu a aplicação dos serviços de aquisição e montagem de divisórias.
Diante destes fatos, combinando ainda com afirmativa de que a
empresa Disk Móveis seria representante da empresa Interact Soluções em Divisórias Ltda. no Estado, sem qualquer comprovação
para tal, e e-mails copiados à Disk Móveis, de fato, sob estes aspectos há evidências de irregularidades que comprometeriam a lisura
da contratação em destaque nestes autos.
assinatura CONTRATUAL e liquidação irregular
Descartamos o aprofundamento da questão relacionada a possível
falsidade na assinatura do responsável pela empresa Interact Soluções de Espaço Ltda. no contrato posto que, ao emitir as Notas
Fiscais nº 3.699 e 3.700 endereçadas ao Fundo Municipal de Saúde
de Marataízes, reportando-se ao contrato nº 061/2014, ainda que
pacto pudesse não ter firmado por representante seu, veio a encampar aquele acordo.
Ainda que não analisado a hipótese de assinaturas contratuais fato
é que a empresa Interact Soluções manteve contato desde o início
das negociações por meio de trocas de e-mails, até sua contratação, consequentemente emissão de notas fiscais, nº 3.699, de
23/12/2014 no valor de R$ 820.300,50 e nº 3.700 de 23/12/2014
no valor de R$ 255.724,80.
No entanto, não houve pagamento relacionado às mesmas por ordem judicial que determinou suspensão imediata de qualquer pagamento à empresa contratada.
Embora tenha ocorrido a emissão de notas fiscais é fato que não
houve a correta liquidação de despesas, consequentemente, não
seriam devidos tais pagamentos.
A incorreta liquidação da despesa está demonstrada por meio das
seguintes inconsistências:
A Disk Móveis Equipamentos de Escritório é uma empresa alheia ao
pacto firmado por adesão a ata de registro de preços, firmado entre
Município de Marataízes e Interact Soluções de Espaços Ltda., no
entanto, há participação da mesma em trocas de e-mails, inclusive em determinado momento (fls. 152 do Processo Administrativo
que cuidou de adesão a ata de registro de preços), encaminhou
documentos da empresa contratada e seus sócios ao Município de
Marataízes, por intermédio do Sr. William Manhães Junior.
Os autos da contratação por adesão a ata de registro de preços
para aquisição de divisórias está amparado em projeto arquitetônico elaborado em julho de 2014 pelo arquiteto Fernando Alvarenga
dos Santos.
O mencionado arquiteto por sua vez, conforme constante no processo administrativo que cuidou da adesão a ata de registro de preços, fls. 158/162, mantém contrato de prestação de serviços para
projeto de instalação de divisória tipo Piso-Teto com a empresa Disk
Móveis Equipamentos de Escritório Ltda., empresa esta que aparentemente não possui qualquer vínculo com o Município.
Em 20 de novembro de 2014, às 15:58:19h o Sr. Amado Pereira
Costa protocoliza requerimento (Medição da Divisória entregue na
Secretaria de Saúde e pagamento) na Prefeitura Municipal de Marataízes, sob nº 035901/2014 afirma que o serviço estava efetivado e
que solicitava pagamento à empresa Interact Divisórias.
Em 16 de dezembro de 2014 o Engenheiro Eliezer Pedrosa de Almeida, Fiscal do contrato, encaminha planilha de contabilização dos
serviços executados em relação ao contrato de adesão de ata. Tal
planilha tem como período de referência o mês de novembro de
2014.
Tais informações não são condizentes com a participação da empresa Interact soluções de divisórias Ltda. neste processo, pelos
seguintes motivos:
No dia 23 de dezembro de 2014, saída 16:58:33, a empresa Interact Soluções de Espaço Ltda. emite nota fiscal nº 3.699 .e neste
mesmo dia, às 17:09:30 destaca-se a saída, foi emitida a Nota
Fiscal nº 3.700.
Significa dizer que, no máximo, na noite de 23 de dezembro de
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2014 o material adquirido saiu de São Paulo, Capital, Bairro da
Mooca e na véspera do Natal chegou a Marataízes, sendo registrado pelo Sr. Airton Barbosa, responsável pelo almoxarifado do FMS
que em 24 de dezembro recebeu a mercadoria constante das notas
fiscais em questão.
Pelas razões expostas, a afirmativa de entrega das divisórias em
20/11/2014 pelo Sr. Amado Pereira Costa e o parecer do Sr. Eliezer
Pedrosa de Almeida em 16/12/2014 encaminhando planilha de execução de serviços referentes a novembro de 2014 não podem ser
referentes aos materiais constantes das Notas Fiscais dos produtos
das divisórias que somente foram emitidas em 23 de dezembro.
Importa dizer ainda que as Notas fiscais em questão não fazem
menção à frete, transporte, não contém nenhum carimbo de que
tenha tido averiguação fiscal ainda que a distância entre os municípios seja de aproximados 775 km e o Estado de São Paulo sequer
faça divisa com o Estado do Espírito Santo, consequentemente o
transporte ultrapassaria algumas “barreiras fiscais”.
Diante de tal fato, caso haja pagamentos realizados à contratada
em relação às Notas Fiscais em comento as mesmas seriam indevidas e caracterizariam injustificado dano ao erário.
Tais pagamentos ainda não foram realizados em cumprimento à
Decisão Judicial.
RESPONSABILIZAÇÃO
O Secretário Municipal de Saúde, Sr. Erimar Silva Lesqueves,
ordenador de despesas da pasta, condutor de todo processo de
contratação da empresa Interact Soluções de Espaço Ltda. que
permitiu a participação de terceiros estranhos à municipalidade no
processo de negociação de ata de registro de preços e elaboração
de projeto arquitetônico (Disk Móveis e arquiteto Fernando Alvarenga), com inconsistências e discordâncias em relação à endereço
dos órgãos a serem contemplados com as divisórias adquiridas,
guardando nexo causal com direcionamento de contratação por ele
firmada, sendo-lhe passível aplicação de sanções estabelecidas no
Título VI do Regimento Interno do Tribunal de Contas aprovado pela
Resolução TC 261/13.
O Prefeito Municipal de Marataízes, Sr. Robertino Batista Silva,
firmou contrato com a empresa Interact soluções de espaço Ltda.
ainda que na instrução do processo de adesão à ata de registro de
preços, tenha ocorrido a participação de terceiros estranhos à municipalidade no processo de negociação de adesão a ata de registro
de preços e elaboração de projeto arquitetônico (Disk Móveis e arquiteto Fernando Alvarenga), com inconsistências e discordâncias
em relação à endereço dos órgãos a serem contemplados com as
divisórias adquiridas, guardando nexo causal com direcionamento
mencionado pelo representante, sendo-lhe passível aplicação de
sanções estabelecidas no Título VI do Regimento Interno do Tribunal de Contas aprovado pela Resolução TC 261/13.
O Sr. Amado Pereira Costa, terceiro alheio à administração municipal, (sócio da empresa Disk Móveis Equipamentos de Escritório
Ltda.) na condição exposta no inciso II, art. 71 da CF/88, in fine,
daqueles que cometam irregularidades que causarem dano ao erário (não concretizado ante suspensão judicial de pagamento), uma
vez que atesta execução de serviços em 20/11/2014 e solicita pagamento a empresa Interact Soluções de Espaço Ltda. à qual não
se comprova vínculo, e cujo material necessário à execução contratual somente teve notas fiscais expedidas em 23/12/2014 e o ateste no almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde em 24/12/2014,
sendo-lhe passível aplicação de sanções estabelecidas no Título VI,
capitulo III do Regimento Interno do Tribunal de Contas aprovado
pela Resolução TC 261/13.
O Sr. Elieser Pedrosa de Almeida, fiscal do contrato em discussão nos autos, uma vez que encaminha planilha com execução
de serviços referência novembro de 2014, cujo parecer data de
16/12/2014, no entanto, o material necessário à execução contratual somente teve notas fiscais expedidas em 23/12/2014 e o ateste no almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde em 24/12/2014,
sendo-lhe passível aplicação de sanções estabelecidas no Título VI
do Regimento Interno do Tribunal de Contas aprovado pela Resolução TC 261/13.
O responsável pelo almoxarifado do fundo municipal de saúde de
Marataízes, Sr. Airton Barbosa atesta recebimento e conferência
das notas fiscais nº 3.699 e 3.700 em 24 de dezembro de 2014 em
contradição com as informações constantes dos autos de que o contrato já estava executado e não haja evidência de que o material tenha de fato sido transportado de São Paulo a Marataízes (ausência
de registros acerca de transportes na nota fiscal e nenhum sinal de
aferição em barreiras fiscais), sendo-lhe passível aplicação de sanções estabelecidas no Título VI do Regimento Interno do Tribunal de
Contas aprovado pela Resolução TC 261/13.
A empresa contratada Interact Soluções de Espaço Ltda., ante a
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possibilidade de não receber os valores constantes de notas fiscais
emitidas de nº 3.699 e 3.700 em 24 de dezembro de 2014 que não
encontra consonância com as informações constantes dos autos de
que o contrato já estava executado, além do fato de não haver
evidência de que o material tenha de fato sido transportado de São
Paulo a Marataízes (ausência de registros acerca de transportes na
nota fiscal e nenhum sinal de aferição em barreiras fiscais), sendo-lhe passível aplicação de sanções estabelecidas no Título VI do
Regimento Interno do Tribunal de Contas aprovado pela Resolução
TC 261/13.”
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS
Os justificantes alegam que a adesão à Ata de Registro de Preços
se deu de forma idônea, que cumpriu todos os requisitos legais sem
que se configurasse qualquer direcionamento.
Alegam que o objeto do contrato não se trata de obra e sim de
aquisição de divisórias, tanto que nas notas fiscais emitidas consta
o pagamento de ICMS e IPI pela fornecedora, impostos muito maiores do que os incidentes sobre eventuais serviços prestados.
Que o “croqui” que sinalizaria a suposta irregularidade não seria
sequer exigível no caso de aquisição de produto, não se aplicando,
portanto, os ditames previstos para “Obras e Serviços de Engenharia (seção III, art. 7º a 12º).
Que a opção por aderir à Ata de Registro de Preços por si só afasta
a acusação de direcionamento no certame.
Quanto às inconsistências relatadas em relação às notas fiscais os
defendentes esclarecem que as notas fiscais de n.º 3485 e 3486
(folhas 278 e 279) no valor de R$ 1.135.653,20 com a exata indicação dos produtos adquiridos nos exatos termos do contrato e da
nota de empenho.
Posteriormente, ao final da montagem fora feita a medição resultando num valor menor devido à sobra de material, do montante
de 59.597,90.
Diante do ocorrido foi emitida uma nota fiscal de devolução nº
3701(folha 283) no valor de R$ 1.135.653,20 destacando a informação expressa que se tratava do cancelamento das vendas efetuadas anteriormente.
Por fim foram emitidas as notas fiscais de n.º 3699 e 3700(folhas
285 e 286) agora com o valor menor de R$ 1.076.653,20.
Quanto à acusação de utilização indevida de e-mail particular esclarece o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Erimar Silva Lesqueves
à folha 85 que até a data de 02 de julho de 2014, esse não
possuía logins para e-mail corporativo.
ANÁLISE
Antes de passarmos propriamente à análise do presente indício de
irregularidade convém tecermos algumas considerações acerca do
denominado Sistema de Registros de Preços, bem como, sobre o
certame em exame.
O Sistema de Registro de Preços tem seu fundamento legal no art.
15, II, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei 8.666/93, abaixo reproduzido com
destaques para os dispositivos mais significativos:
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
[...] II - ser processadas através de sistema de registro de
preços;
[...] § 1o O registro de preços será precedido de ampla pesquisa
de mercado. § 2o Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na imprensa oficial.
§ 3o O sistema de registro de preços será regulamentado por
decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas
as seguintes condições: I - seleção feita mediante concorrência; II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização
dos preços registrados; III - validade do registro não superior
a um ano. § 4o A existência de preços registrados não obriga
a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de
condições.
O Sistema de Registro de Preços não é uma modalidade licitatória,
mas sim, uma ferramenta de que pode lançar mão a Administração
para a formação de um banco de preços e fornecedores, portanto,
não há fundamento para a acusação constante da Instrução Técnica
Inicial, de direcionamento à contratação da empresa requerida e liquidação irregular em infringência ao art. 62 e 63 da lei
federal nº 4320/1964;
O banco de preços e fornecedores se instrumentalizou através da
Ata de Registro de Preços que foi precedida de procedimento licitatório, na modalidade Pregão, que visa selecionar propostas com os
menores preços para aquisições futuras de bens ou serviços.
Na seara federal o Sistema de Registro de Preços é regulamentado
pelo Decreto 7.892/2013. Já no âmbito da Administração Pública
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Estadual encontra-se vigente o Decreto Estadual 1.790-R/2007 que
regulamenta o SRP.
Vale dizer, que conforme preconizado no art. 6º do Decreto Estadual 1.790-R/2007, os entes e órgãos componentes da Administração
Pública Estadual, ao pretenderem contratar bens e serviços, através do Sistema de Registro de Preços, deverão utilizar-se, preferencialmente, da modalidade Pregão.
Dentre as características inerentes ao Sistema de Registro de Preços (SRP) vale destacar as seguintes:
a) Desnecessidade de prévia dotação orçamentária: Na licitação destinada ao Registro de Preços não é exigível a prévia dotação
orçamentária eis que o SRP não objetiva diretamente uma contratação, mas sim, a confecção de uma Ata de Registro de Preços,
cuja validade é de 1 (um) ano, na qual se dá o registro formal dos
preços, podendo ou não resultar em futuras contratações. Na licitação para registro de preços, a indicação da dotação orçamentária
apenas será necessária para a formalização do contrato ou instrumento equivalente;
b) Facultatividade da contratação: conforme estabelece o § 4º
do art. 15 da Lei 8.666/93, o vencedor da licitação para Registro
de Preços não detém direito à contratação (adjudicação compulsória), posto que a concretização do contratação é facultativa. Dessa
forma, a Administração, mesmo diante da existência de uma Ata
de Registro de Preços pode realizar licitação ou contratação direta
para contratar os mesmos itens registrados. “Em outras palavras, a
existência de preços registrados não obriga a administração pública
a firmar os contratos que deles poderão advir”;
c) Preferência para o preço registrado: Ainda de acordo com o
§ 4º do art. 15 da Lei 8.666/93, a Administração, fica assegurado
ao beneficiário do registro, a preferência da contratação caso seu
preço seja igual ou menor do que os obtidos em novo certame ou
ofertado para a contratação direta;
d) Ata de Registro de Preços: A licitação destinada ao Registro
de Preços culmina em um documento denominado Ata de Registro
de Preços, de caráter vinculativo e obrigacional. Nesse documento
são registrados os preços, os fornecedores, os órgãos participantes,
as condições a serem observadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas (art.
3º, II, do Decreto Estadual 1.790-R/2007). Note-se que a Ata não
equivale ao contrato, “[...] sua função específica está relacionada
ao registro dos preços aferidos pelo certame, os quais vinculam a
empresa durante o período de vigência do instrumento”;
e) Validade da Ata: O inciso III do § 3º do art. 15 da LLC estabelece que a validade do Registro de Preços não será superior a um
ano. A única hipótese plausível de prorrogação ocorrerá se o prazo
de vigência da Ata for estipulado em menos de um ano, caso em
que poderá haver a prorrogação, respeitado o limite de 12 meses.
O regulamento federal (Decreto 7.892/2013) é claro quanto o limite máximo de validade da Ata, dispondo em seu art. 12 que: “O
prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a
doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III
do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993”. O Decreto Estadual
1.790-R/2007, dispõe na mesma linha no caput de seu art. 10, e
não poderia ser diferente ante o preconizado no art. 15, § 3º, III
da Lei 8.666/93. Entretanto, embora a validade da Ata não possa
ser superior a um ano, deve-se ressaltar que a vigência da Ata não
se confunde com a vigência do contrato dela oriundo. Dessa forma,
é possível, por exemplo, que os contratos de serviços contínuos
sejam prorrogados consoante preconizado no art. 57, II, da Lei
8.666/93. Significa dizer que a limitação de vigência da Ata não
vincula a vigência da contratação realizada através dela, valendo
asseverar que para os contratos existem regras próprias, como as
descritas no art. 57 da LLC, aliás, é esse o enquadramento dado
pelo Decreto Estadual 1.790-R/2007 no parágrafo único de seu art.
10.
Quanto à alegação de haver um “croqui” elaborado por pessoa
alheia à Administração Municipal ligada à empresa contratada temos que o Arquiteto Sr. Fernando Alvarenga dos Santos, como informa a ITI somente teve contrato com a empresa no período entre
14 de agosto e 30 de outubro, sendo que projeto fora elaborado em
julho de 2014.
Sustenta a inicial que não houve comprovação da entrega dos produtos, contudo encontra-se à folha 328 o Relatório Fotográfico da
colocação das divisórias.
Dentre os apontamentos encontra-se a ausência de prova do frete
da mercadoria, contudo encontra-se à folha 305 a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 0000600 concernente ao serviço de Transporte e Frete.
Quanto às inconsistências relatadas em relação às notas fiscais
encontra-se, na documentação trazida pelos defendentes, as no-
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tas fiscais de n.º 3485 e 3486 (folhas 278 e 279) no valor de R$
1.135.653,20 com a exata indicação dos produtos adquiridos nos
exatos termos do contrato e da nota de empenho.
Posteriormente, ao final da montagem como fora feita a medição
prevista contratualmente, foi detectada a sobra de material, resultando num valor menor ao anteriormente previsto, no montante de
59.597,90.
Cumpre frisar que o Ente Municipal agiu em concordância com o
que determinada o Contrato nº 0061/2014, que, na Cláusula Oitava – Do Recebimento Provisório, e Cláusula Nona – Do recebimento Definitivo, prevê justamente que o pagamento só poderia
ser realizado após o recebimento definitivo da mercadoria, que só
se concretiza após a medição e verificação da conformidade do fornecimento do produto, ocasião em que é elaborado o Termo de
Recebimento Definitivo.
Diante do ocorrido foi emitida uma nota fiscal de devolução nº
3701(folha 283) no valor de R$ 1.135.653,20 destacando a informação expressa que se tratava do cancelamento das vendas efetuadas anteriormente.
Por fim, foram emitidas as notas fiscais de n.º 3699 e 3700 (folhas
285 e 286) agora com o valor menor de R$ 1.076.653,20. O que
justifica plenamente o indicativo de irregularidade anteriormente
apontado.
Desse modo, não vislumbramos ofensa ao estabelecido nos artigos
62 e 63 da Lei Federal nº 4320/1964;, tampouco dano acarretado
ao erário como alegado, injustificadamente, pelo representante.
Assim sendo, opina-se pelo afastamento do indício de irregularidade.
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 Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO:
3.1 Pela improcedência da presente Representação, nos termos do art. 95, inc. I c/c art. 99, §2º, ambos da Lei Complementar
621/2012;
3.2 Para que seja dada ciência ao Representante do teor da decisão final a ser proferida, conforme art. 307, §7º, da Resolução TC
261/2013;
3.3 Pelo arquivamento dos presentes autos, nos termos do
artigo 176, §3º, inciso II da Resolução TC 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-12505/2014,
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, nos termos do voto
do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
1. Considerar improcedente a presente Representação, nos termos do art. 95, inc. I, c/c o art. 99, § 2º, ambos da Lei Complementar Estadual 621/2012;
2. Dar ciência ao Representante do teor desta decisão, conforme
art. 307, § 7º, do Regimento Interno;
3. Arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 176, § 3º,
inciso II, do Regimento Interno.
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
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-291/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6157/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
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ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - DELEGACIA DE DEFRAUDAÇÕES - DEFA
RESPONSÁVEIS - AMADEU BOROTO E JUDSON BARBOSA DA ROCHA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – CONVERTER EM TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL – DEIXAR DE ACOLHER PRELIMINAR DE
SOBRESTAMENTO – CONTAS IRREGULARES – RESSARCIMENTO SOLIDÁRIO – MULTA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I – RELATÓRIO:
Cuidam os autos de Representação apresentada pela Delegacia de
Defraudação e Falsificação da Polícia Civil/Secretaria de Segurança
Pública do Estado do Espírito Santo, dando conta de irregularidade
na acumulação de cargos públicos pelo servidor da Prefeitura Municipal de São Mateus, Senhor Judson Barbosa da Rocha, ocupante
do cargo efetivo de Agente Administrativo III, com o cargo em comissão de Chefe do Ciretran daquele município.
Após várias manifestações realizadas nos autos, e aprofundadas discussões no campo da competência e da responsabilidade,
a equipe técnica elaborou a Manifestação Técnica Preliminar nº
507/2015, fls. 235/244, bem como a Instrução Técnica Inicial nº
1229/2015, fls. 245/247, sugerindo a citação dos Senhores Judson
Barbosa da Rocha e Amadeu Boroto, bem como a conversão dos
autos em Tomada de Contas Especial.
Por meio de Decisão Plenária TC 180/2016, fls. 254/255, determinei a elaboração de Instrução Técnica Inicial Complementar para
regularizar a relação processual, no tocante à inclusão de potenciais
responsáveis e excluir do polo passivo a Senhora Luciene Maria
Becacici Esteves Viana, pelas razões expostas no voto, proferido às
fls. 251/253.
Desta forma, foi elaborada nova Manifestação Técnica Preliminar
nº 605/2016, fls. 258/278, bem como a Instrução Técnica Inicial
nº 582/2016, fls. 279/295, sugerindo a citação do Senhor Judson
Barbosa da Rocha, servidor da Prefeitura Municipal de São Mateus
e do DETRAN-ES e do Senhor Amadeu Barbosa, Prefeito Municipal
de São Mateus à época dos fatos.
Por meio da Decisão Monocrática nº 1119/2016, fls. 297/303, determinei a citação dos responsáveis, por meio dos Termos de Citação nº 1112/2016 e nº 1113/2016, fls. 304/305. Devidamente
citados, os responsáveis apresentaram defesa às fls. 311/336.
Encaminhados os autos à área técnica, a Secex Previdência elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 4516/2016-1, fls.
343/356, que se manifestou, conclusivamente:
“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 Judson Barbosa da Rocha, em razão do cometimento
de ato ilegal dispostos nos itens 3.1 e 3.2 desta Instrução Técnica
Conclusiva, aplicando-lhe multa em razão da irregularidade do
item 3.1, 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 condenando-o ao ressarcimento do valor
equivalente a 341.589,23 VRTE ao erário municipal.
4.2.1.2 Amadeu Boroto – Prefeito do Município de São Mateus,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar 621/2012 , em razão do cometimento da irregularidade
no item 3.3 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao
ressarcimento, em solidariedade com Judson Barbosa da Rocha,
conforme item anterior, do valor equivalente a 341.589,23 VRTE
ao erário municipal.
3.3 – 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 261/2013.”
O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, às fls. 359/361, anuiu aos
argumentos fáticos e jurídicos delineados na ITC nº 4516/2016-1,
fls. 343/355.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
A presente representação informa que o Sr. Judson Barbosa da Rocha, servidor efetivo (Agente Administrativo III) da Prefeitura Municipal de São Mateus, acumulou cargos públicos, indevidamente,
no Executivo Municipal e no Detran, com o cargo comissionado de
Chefe da Circunscrição Regional de Trânsito de São Mateus – CIRETRAN, com duplicidade de vencimentos, uma vez que recebera
integralmente a remuneração em relação aos cargos públicos.
Através de análise profícua da documentação acostada aos autos,
a equipe técnica desta Casa constatou a acumulação remunerada
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proibida de cargo público pelo Senhor Judson Barbosa da Rocha, já
que o fato noticiado não se modela às hipóteses de acumulação de
cargos públicos, previstas na Constituição Federal e tampouco, nas
legislações que regem a matéria.
Nesse passo, procedo à análise da preliminar levantada pelo Senhor
Judson Barbosa da Rocha, que fora devidamente citado, juntamente com o Senhor Amadeu Boroto, por meio da Decisão Monocrática nº 01119/2016, fls. 297/303. Requer o responsável, Sr. Judson
barbosa da Rocha, o sobrestamento do presente processado, para
que aguarde a decisão do processo penal em curso no Tribunal de
Justiça deste Estado, por se tratarem de fatos idênticos aos analisados nestes autos.
II.I – PRELIMINAR: SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O
JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL:
O próprio requerente, ao solicitar o sobrestamento do feito, reconhece à aplicabilidade do princípio da independência das instâncias
ao presente caso, que pressupõe que aqueles que realizaram condutas em desacordo com as diversas normas do direito possam ser
responsabilizados concomitantemente em diferentes dimensões,
seja cível, penal ou administrativa, conforme bem pontuou a equipe técnica.
Há que se destacar, contudo, que este princípio não é absoluto,
pois, por vezes, se pode admitir a interferência de outras esferas do
direito ao processo administrativo em curso, prevalecendo à sentença penal condenatória, ou dependendo do fundamento da absolvição, a sentença penal absolutória. Nesta linha, cito o cabimento
de exceções, ou seja, casos em que a decisão das demais instâncias
estaria vinculada:
Existência de sentença penal absolutória resultante do reconhecimento da inexistência de autoria do fato ou da inocorrência material do próprio evento;
Existência de uma sentença penal condenatória com a devida comprovação da prática do ilícito e de seu autor. Nesses casos as dimensões civil e administrativa devem acompanhar o entendimento
do direito penal.
Haja vista, que não há confirmação de quaisquer das ressalvas citadas, não constato restrição ao prosseguimento regular do presente
processo administrativo. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo constatei a existência de processo criminal visando à apuração de fatos coincidentes com os aqui analisados, todavia, o mesmo encontra-se em fase instrutória, sem
sentença penal definitiva.
Verificado, contudo, a ausência de impedimento ao processamento
dos fatos noticiados, deixo de acolher a preliminar arguida, dando
continuidade à análise dos indicativos de irregularidades advertidos
pela equipe técnica desta Casa, de acordo com os apontes da ITI
582/2016-1:
Acumulação inconstitucional remunerada de dois cargos públicos:
Base legal: Art. 37, XVI e XVII da CF/88.
Responsável: Judson Barbosa da Rocha.
Verifica-se dos autos que o servidor efetivo da Prefeitura Municipal
de São Mateus (Agente Administrativo III), Sr. Judson Barbosa da
Rocha se encontrava à disposição do Detran (cargo de Chefe da
Ciretran), por meio de cessão, com ônus para a municipalidade,
realizada por intermédio da Portaria nº 080/2009 do Executivo Municipal. Tal cessão teria ocorrido com base no artigo 107 da Lei nº
001/1990.
Constata-se, entretanto, que o referido servidor acumulou os dois
cargos públicos, um na esfera municipal e outro na esfera estadual,
recebendo duas remunerações simultâneas, configurando conduta
vedada na Constituição Federal de 1988.
Há demonstração de absoluta má-fé por parte do servidor, ao declarar-se no Termo de Posse e Compromisso de Cargo de Confiança
do Detran, não ocupante de nenhum outro cargo público ou função
pública, fls. 139. Ao prestar declaração falsa no ato da assunção do
cargo em comissão no âmbito estadual, o servidor incorreu-se em
ato ilícito, tipificado como crime, causando grave prejuízo ao erário.
Em sede de defesa, o defendente alega ter recebido as remunerações, referentes aos dois cargos públicos acumulados, de boa-fé,
conforme transcrição a seguir:
“Observa-se, que o servidor Judson Barbosa da Rocha possuía dois
recebimentos que se complementavam, referentes as suas atividades no DETRAN, sendo um referente aos provimentos efetivos
realizados pelo Município e o outro referente a gratificação do artigo
96 da Lei Complementar 046/1994.
Assim, quanto ao recebimento da gratificação o servidor Judson
Barbosa da Rocha não poderia prever que o Estado do Espírito Santo, através do DETRAN/ES estava desembolsando 100% ao invés
de 65%.
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Nesse diapasão não possui supedâneo legal o pedido de ressarcimento, uma vez que a Administração Pública não pode rever do
servidor valores que ele recebeu, de boa-fé, mesmo que esse valor
seja indevido ou tenha sido pago a mais por erro da Administração.
(...)
Seguindo essa inteligência o Supremo Tribunal de Justiça assentou
que “a interpretação errônea da Administração que resulte em pagamento indevido ao servidor acaba por criar-lhe uma falsa expectativa de que os valores por ele recebidos são legais e definitivos,
daí não ser devido qualquer ressarcimento.”
As justificativas do responsável são infundadas, não correspondendo à realidade dos fatos figurados nos autos. A argumentação do
responsável de que o recebimento das remunerações integrais, referentes ao pagamento de dois cargos públicos ocorreu de boa-fé
não se sustenta, por existir prova contundente nos autos, fls. 139,
de sua expressa malícia ao deixar de declarar a existência de ocupação em outro cargo público.
Em relação à argumentação do responsável, de que ao caso presente, deveria aplicar-se o artigo 96 da Lei nº 46/1994, corroboro
com as razões elencadas pela equipe técnica desta Casa, entendendo pela inexistência da realização de cessão entre o Executivo
Municipal de São Mateus e o Estado do Espírito Santo, por meio
do Detran, por haver expresso descumprimento da legislação que
rege à matéria, e consequentemente a violação da validade do ato
administrativo praticado, motivo pelo qual, não há que se falar na
aplicação da referida lei.
O instituto da Cessão é um importante mecanismo de cooperação
entre os entes da Federação, que se utilizado com responsabilidade,
pode conferir grande eficiência ao serviço público. Porém, deve-se
observar requisitos indispensáveis para à sua concretização, sob
pena de violação de importantes princípios na esfera constitucional.
Cito, especialmente, o princípio da moralidade, da impessoalidade
e do concurso público.
Apurado que o Município de São Mateus não observou os requisitos
mínimos exigidos para a feitura do ato de cessão, quais sejam:
Formalização em convênio ou instrumento congênere;
fixação de prazo determinado para a permanência do servidor cedido no órgão ou entidade cessionária;
cumprimento de finalidade específica e
Acompanho o opinamento técnico e ministerial e mantenho a irregularidade, por constatar a ausência do devido processo administrativo fundamentando o suposto ato de cessão do servidor,
destacando-se a falta de bilateralidade entre os órgãos públicos
envolvidos no ato administrativo, que se titulou cessão – cedente e
cessionário, uma vez que se observa nos autos, que o Detran não
tinha ciência da existência de tal ato.
Apropriação indébita de remuneração sem a devida prestação do serviço pelo servidor público:
Base legal: Art. 37, XVI e XVII da CF/88.
Responsável: Judson Barbosa da Rocha.
Em decorrência da acumulação irregular de dois cargos públicos, o
servidor, Sr. Judson Barbosa da Rocha recebeu remuneração integral em relação aos dois cargos, fls. 49/56 e 143/1476. Constatou-se que o servidor não prestou serviços à municipalidade, no período 13/03/2009 a 16/08/2012, quando estava prestando serviços a
Ciretran do Município, no exercício do cargo em comissão de chefe
do órgão.
A equipe técnica argui que ao receber remuneração sem a devida
prestação de serviços, o servidor promove apropriação indébita de
dinheiro público municipal, de maneira a permitir a consumação de
dano ao erário municipal.
Diante das comprovações que se conferem dos autos, não restam
dúvidas, que houve efetivo prejuízo para a Administração Pública
Municipal, ao constatar que o servidor efetivo municipal, ocupante
do cargo de Agente Administrativo III, deixou de prestar serviços
ao Município de São Mateus por quase três anos, estando o mesmo
investido em cargo comissionado estadual, por meio de ato administrativo inválido, derivado de ato realizado pelo Chefe do Executivo Municipal, à época, Senhor Amadeu Boroto, por meio da Portaria
nº 080/2009, fls. 43.
Aduz o defendente, que a Legislação Estadual, Lei Complementar
nº 46/1994, através do seu artigo 96, deixa claro que o servidor
efetivo faz jus a uma gratificação de 65% do valor correspondente
ao cargo em comissão. Alega, ademais, que a verdade fática, deve
ser analisada, pois o mesmo executou as suas atividades junto ao
Detran cedido pelo Município e recebendo a gratificação de servidor
efetivo, conforme previsão da mencionada lei. Por fim, argumenta
que recebera os proventos referentes aos dois cargos públicos de
boa-fé.
Com a devida vênia, não prosperam as justificativas do responsá-
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vel, pelas razões já expostas no item anterior. Frisa-se, todavia, a
clara a intenção do servidor em burlar a Administração Pública Municipal, ao receber remuneração sem a devida contraprestação do
serviço, acumulando irregularmente os cargos públicos, municipal e
estadual e ao declarar a inexistência de outro cargo público no ato
da assinatura do Termo de Posse, junto à Ciretran.
Pelo exposto, acompanho a Área Técnica e o Ministério Público de
Contas, não havendo, todavia, que se afastar a obrigação de devolver ao erário municipal os vencimentos recebidos indevidamente
por parte do Sr. Judson Barbosa da Rocha, que perfazem a quantia
de R$ 709.688,23 (setecentos e nove mil, seiscentos e oitenta e
oito reais e vinte e três centavos), equivalente a 341.589,23 VRTE.
Pagamento indevido de remuneração de servidor que não
prestou serviços ao Município – Inadequabilidade do instrumento de formalização da cessão de servidor utilizado pelo
Prefeito Municipal de São Mateus – Ausência de Publicação
do ato de cessão.
Base legal: Princípio da Publicidade, da Moralidade, previstos no
artigo 37, caput da CF/88, art. 110, III da Lei Municipal de São
Mateus nº 237/1992, art. 122 da Lei Municipal de São Mateus nº
001/1990.
Responsável: Amadeu Boroto – Prefeito Municipal
Destaca a equipe técnica, que o Chefe do Executivo Municipal, Sr.
Amadeu Boroto incorreu em grave irregularidade ao colocar à disposição servidor municipal, por meio da Portaria nº 080/2009, sem
que, ao menos, fosse publicada na imprensa oficial. Apesar de tal
ato possuir amparo na legislação local, não fora observada a forma
estabelecida.
Adverte a área técnica que o ato administrativo de ceder o servidor
não tinha a capacidade jurídica de gerar efeitos, sem a devida publicação e sem atender aos critérios formais, mínimos, para o fim a
que se destinou, conforme elencou: não se baseou em pedido específico da cessionária, não especifica o motivo de interesse público
que dá causa ao ato, não especifica o número do processo administrativo que lhe fundamenta, não especifica o ônus em relação às
obrigações previdenciárias, não especifica a duração da cessão, não
especifica o meio pelo qual se externou o acordo de cessão entre o
cedente e o cessionário.
Assim, ao agir sem à observância dos critérios legais e sem tomar
as cautelas necessárias e imprescindíveis à cessão do servidor, Sr.
Judson Barbosa da Rocha, o gestor possibilitou a ocorrência da irregularidade de acumulação inconstitucional de dois cargos públicos,
e o consequente recebimento das duas remunerações simultaneamente, o que trouxe para si a responsabilização solidária pelo dano
causado ao erário municipal.
E ainda, citando a MTP 331/2014, fls. 201/2014:
“O teor da MTC 29/2014 da 4ª SCE, o ato de cessão do servidor
pelo município de São Mateus, que se deu por meio da Portaria n.
080/2009, “possuía amparo na legislação local, embora não fora
observada a forma prevista no art. 110, III, da Lei 237/92 - Estatuto dos Servidores da Administração Pública Direta das Autarquias
e das Fundações Públicas do Município de São Mateus”, mas sequer
foi feita referência a tal legislação.
A Lei 237/92 - Estatuto dos Servidores da Administração Pública
Direta das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de São
Mateus, submete a cessão de servidor, com ônus para o município,
à convênio firmado entre o cedente e o cessionário que, a exemplo
de outros convênios de cessão de servidor, devem prever, além de
quem responderá pelo ônus da cessão que, em regra, será para o
órgão cessionário; o prazo da cessão - tendo em vista que tal disponibilização de servidor só se dá em caráter transitório, com prazo
definido; a carga horária; a definição da entidade que ficará obrigada ao recolhimento dos encargos previdenciários e a determinação
da responsabilidade pelos atos praticados pelo servidor cedido.
(...)
Novamente inovou o Prefeito Municipal à época, sr. Amadeu
Boroto, ao realizar a cessão sem ao menos cientificar o Detran.
(...)
É cediço que na Administração Pública a exteriorização da vontade do administrador tem de obedecer a formalidades específicas,
vigorando o princípio da solenidade das formas, com formalidades próprias, específicas. Sendo assim, seria extremo formalismo
nos prendermos ao ato municipal, se o erro de denominação não
interferisse no seu conteúdo, mas mesmo num esforço interpretativo, não podemos considerar válida a portaria nº 080/2009 que
deu ensejo à cessão do servidor, considerando que ela se limitou
a informar que o servidor foi cedido com ônus para o município
de São Mateus, sem sequer ser observado pelo gestor, condições
essenciais ao instituto da cessão, e nem mesmo ter cientificado o
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cessionário, no caso o Detran.
Além disso, como o ônus da remuneração recaiu para o cedente, o
ato de cessão deveria exigir a comprovação de frequência mensal
do servidor, a fim de que se realizasse seu pagamento. Entretanto,
o município de São Mateus realizou o pagamento do servidor cedido, no período de 19/03/2009 à 16/08/2012, sem a comprovação
de que o servidor realmente laborou na autarquia cessionária.
Em outros termos, efetuou tais pagamentos sem observar a regular
liquidação da despesa, exigida pela Lei 4.320/64.
Abordados os aspectos de natureza jurídica quanto à formalização
da cessão, resta consignar que no ato de cessão também não foram formalizados os procedimentos de ordem contábil, sendo necessária tal formalização em razão da necessidade de harmonizar
os procedimentos de execução orçamentária, financeira e contábil,
nas esferas envolvidas (estadual e municipal), de modo a garantir
a evidenciação dos seus efeitos no processo de consolidação das
contas públicas.
(...)
Ultrapassada a questão da instrumentalização da cessão do servidor, se faz necessário ressaltar que não foi dado nenhum tipo
de publicidade a Portaria n. 080/2009, apesar de previsão na Lei
Orgânica Municipal de São Mateus (Lei Municipal n. 001/90) da publicação de leis e atos municipais.
(...)
Dito de outra forma, foi mantido em absoluto segredo, até mesmo
do Detran, órgão cessionário, considerando que o ato foi registrado
e publicado no Gabinete do Prefeito (fls. 104).
(...)
Dado a importância da publicidade como meio de controle da Administração Pública, o art. 122 da Lei Orgânica Municipal se alinha
perfeitamente ao princípio da publicidade ao determinar a publicação de leis e atos municipais que, por mais uma inovação do gestor
municipal, não foi respeitado.
Em relação à forma e a publicidade do ato de cessão, diante de tudo
que foi dito, não há como negar que a previsão do art. 110, III,
da Lei Municipal 237/92, bem como os princípios da administração
pública, não podem ser transviados pelo arbítrio pessoal do gestor
ou de quem quer que seja, sob pena de subverter-se a ordem jurídica democraticamente instalada. Isso decorre de própria exigência
legal, conforme exaustivamente invocado nessa peça instrutória.”
Por todo o exposto, ante a inexistência de ato de cessão devidamente formalizado, acompanho o entendimento técnico e ministerial, que sugere a manutenção da presente irregularidade, devendo o Senhor Amadeu Boroto ser apenado, em solidariedade com
o Sr. Judson Barbosa da Rocha, ao pagamento da quantia de R$
709.688,23 (setecentos e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais
e vinte e três centavos), equivalente a 341.589,23 VRTE, referente
a irregularidade do item anterior.
Sem mais a acrescentar, perfilho do mesmo entendimento exposto nos fundamentos e conclusões alcançados pela área
técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante
do presente voto.
Assim, VOTO pela conversão dos autos em TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL, nos termos do art. 207, VI, do RITCEES;
Deixo de acolher a preliminar de SOBRESTAMENTO DOS AUTOS,
levantada pelo Senhor Judson Barbosa da Rocha;
Deixo de acolher as razões de justificativas dos responsáveis, Senhores Amadeu Boroto e Judson Barbosa da Rocha, julgando
as contas IRREGULARES, nos termos do artigo 163, III e IV,
do RITCEES, imputando-lhes o ressarcimento, em solidariedade, de 341.589,23 VRTE ao erário municipal, com aplicação de
multa pecuniária no valor de 7.000 VRTE para cada um deles,
nos termos do artigo 96, II e III, da Lei Complementar nº 32/93,
aplicável à época dos fatos apurados.
Arquive-se após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6157/2012,
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, nos termos do voto
do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Converter os autos em Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 207, VI, do Regimento Interno;
2. Deixar de acolher a preliminar de sobrestamento dos autos,
levantada pelo senhor Judson Barbosa da Rocha;
3. Deixar de acolher as razões de justificativas dos responsáveis,
senhores Amadeu Boroto e Judson Barbosa da Rocha, julgando
irregulares as contas analisadas, nos termos do artigo 163, III
e IV, do Regimento Interno;
4. Imputar ressarcimento aos senhores Amadeu Boroto e Jud-
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son Barbosa da Rocha, em solidariedade, de 341.589,23 VRTEs
ao erário municipal, aplicando-lhes multa pecuniária no valor de
7.000 VRTE para cada um, nos termos do artigo 96, II e III, da Lei
Complementar 32/93, aplicável à época dos fatos apurados;
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
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, José Antônio Almeida
Pimentel, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 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 JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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-292/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4806/2009
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA
ADVOGADA - CRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB/ES 12.142)
EMENTA: AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2008 – RECONHECER
PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DETERMINAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
Cuidam estes autos do Relatório de Auditoria Ordinária realizado no
âmbito da Prefeitura Municipal de Viana, relativo ao exercício
de 2008, sob a responsabilidade da Sra. Solange Siqueira Lube
– Prefeita Municipal à época.
Em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria nº
244/2009, a equipe técnica da 5ª Secretaria de Controle Externo deste Tribunal, realizou a fiscalização do que resultou no
Relatório de Auditoria RA-O 136/2010 - (fls. 06 a 63), acompanhado pelos documentos – (fls. 64 a 2134).
Ato contínuo foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 900/2010
- (fls. 1748/1787), onde aponta indícios de irregularidade propondo a citação dos responsáveis descritos acima.
Proferida a Decisão Preliminar - Citação TC 56/2011 - (fls. 1785)
e em seguida, expedida os termos de citação aos responsáveis.
Em cumprimento a citação, a Sra. Solange Siqueira Lube apresentou tempestiva defesa - (fls. 1836/1861), juntou documentos
– (fls. 1863/2119); o Sr. Luiz Carlos Lessa Jr – (fls. 2124),
juntou documentos – (fls. 2125/2134).
Em seguida os autos foram encaminhados ao NEC, que elaborou a
ITC 5704/2013 - (fls. 2139/2190), opinando pela irregularidade
dos atos fiscalizados.
O Ministério Público de Contas através do parecer – (fls.
2199/2202), encampou todos os termos contidos na ITC
5704/2013, pugnando pela conversão dos autos em Tomada de
Contas Especial.
Na 33ª Sessão Ordinária de 2015, no Plenário desta Corte de Contas, foi realizada sustentação oral pelo patrono da Sra. Solange
Siqueira Lube, Dra. Myrna Fernandes Carneiro, como se vê das
notas taquigráficas juntadas – (fls. 2215/2218).
O processo foi encaminhado ao órgão técnico para Manifestação, que assim se posicionou:
Preliminarmente antes da analise das irregularidades é preciso verificar se perdura a pretensão punitiva do Tribunal de Contas, por
dano ao erário, ou se de fato há a sua prescrição. E continua.
A prescrição é ficção jurídica trazida pelo Código Civil, podendo ser
conceituada como a perda da pretensão do direito de agir:

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

Página 43
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão,
a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem
os arts. 205 e 206.
Assim, quando o titular de um direito violado mantém-se inerte, por
tempo superior ao definido em lei, ocorre a extinção de pretender
reparação, ou seja, a recomposição do direito violado se torna inexigível, não podendo mais ser requerida.
A doutrina ainda traz o conceito de prescrição intercorrente, que é
aquela ocorrida no curso do processo. Na doutrina de Arruda Alvim:
“A chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com o
desaparecimento da proteção ativa ao possível direito material postulado, quando tenha sido deduzida pretensão; quer dizer, é aquela
que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do
processo por segmento temporal superior àquele em que se verifica
a prescrição em dada hipótese. Verifica-se que com o andamento
normal do processo não deve ocorrer prescrição, que terá sido interrompida com a citação inicial; e igualmente não é consumar-se
decadência, cuja pretensão tenha sido tempestivamente exercida.”
Nota-se que trata de uma proteção à razoabilidade, eficiência e segurança jurídica, pois em essência, pauta-se pela manutenção das
relações jurídicas, dando certa confiabilidade às partes integrantes
do processo.
O prazo prescricional trazido na Lei Complementar Estadual n°
621/12, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, é de 05 (cinco) anos, sendo interrompido pela citação válida
do responsável ou interposição de recurso:
Art. 71. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal
de Contas nos feitos a seu cargo. (...)
§ 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.
(...).
É entendimento desta E. Corte de Contas que tal prazo se aplica
aos processos anteriores à vigência da referida Lei Complementar,
como definido no Processo TC 4348/2003, Acórdão TC 407/2012,
Cons. Rel. João Luiz Cotta Lovatti (em substituição):
(...) VOTO no seguinte sentido: (...).
II) Em verificando que o Termo de Citação nº 0375/2006, foi juntado em 07/07/2006 (fls. 353), com transcurso de mais de cinco
anos do fato, CONSIDERO PRESCRITA a pretensão punitiva do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme disposto
no art. 71, caput, § 1º e 4º, da Lei Complementar nº 621/2012,
mantida entretanto a obrigação do ressarcimento do prejuízo ao
erário, na imposição do art. 32, §6º da Constituição Estadual e art.
71, § 5º da lei Complementar nº 621/2012.
Por se tratar de processo de Fiscalização, o prazo prescricional é
contado dos fatos apurados, na forma do §2º, inciso II, do art. 71
da Lei Complementar n° 621/2012.
Nesse sentido, constata-se que os fatos apurados são do exercício de 2008 e, que ocorreu a interrupção da prescrição em
março de 2011, tendo em vista a última juntada da certidão de
cumprimento da citação acostada às fls. 1824, conforme art. 71,
§4º, I da Lei 621/2012 c/c art. 362, VI da Res. 261/2013, deste
Tribunal, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir
deste momento.
Assim, verifica-se que resta inequívoca a consumação da prescrição
05 (cinco) anos após a interrupção da mesma, ou seja, em março
de 2016, pois que transcorreu o prazo prescricional sem julgamento
do processo por esta Corte de Contas.
Entretanto, insta salientar, que no bojo do presente processo foi imputado aos responsáveis irregularidades contendo dano ao erário.
Logo, todas as irregularidades, com exceção daquelas que contenham imputação de dano ao erário, estão prescritas.
Nesse sentido, ressalta-se que o ressarcimento e a pretensão corretiva do Tribunal não são atingidos pela prescrição, mas somente a
pretensão punitiva, haja vista a previsão constante no § 5º do art.
71 da Lei Complementar n° 621/2012:
Art. 71. (...)
(...)
§ 5º A prescrição da pretensão punitiva não impede a atuação
fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocor-
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rência de prejuízo ao erário, nem obsta a adoção de medidas
corretivas. (Grifamos).
Nessa senda, cabe asseverar que a prescrição quinquenal, prevista
no art. 71 da LC 621/2012, só atinge a penalidade de multa, em
nada afetando a obrigação de restituição ou a respectiva ação judicial de ressarcimento pelo dano causado ao erário, eis que imprescritíveis, conforme disposto no § 5º, do art. 37, da Constituição da
República, de seguinte dicção:
Art. 37. [...] omissis [...].
[...]
§ 5°. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações
de ressarcimento.
[...] (grifou-se).
Discorrendo acerca do sobredito dispositivo constitucional e reforçando o entendimento da imprescritibilidade dos ilícitos que causam
dano ao erário, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo afirmam que:
As ações de ressarcimento ao erário movidas pelo Estado
contra agentes, servidores ou não, que tenham praticado ilícitos
dos quais decorram prejuízos aos cofres públicos são imprescritíveis. Frise-se que imprescritível é a ação de ressarcimento,
não o ilícito em si (CF, art. 37, § 5°) (grifamos).
A mesma interpretação é dada por Uadi Lammêgo Bulos:
Esse dispositivo prevê duas situações distintas: uma relativa à sanção pelo ato ilícito, outra relacionada à reparação do prejuízo. No
primeiro aspecto, fica a lei ordinária encarregada de fixar os prazos
prescricionais, no segundo, garantiu-se a imprescritibilidade das
ações – medida considerada imprópria, mas que veio consagrada
na Constituição de 1988.
Espancando qualquer dúvida acerca da imprescritibilidade das
ações de ressarcimento por dano provocado ao erário por agente
público, o Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:
O Plenário do STF, no julgamento do MS 26.210, da relatoria do
ministro Ricardo Lewandowski, decidiu pela imprescritibilidade
de ações de ressarcimento de danos ao erário” (RE 578.428AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 13-9-2011, Segunda
Turma, DJE de 14-11-2011.) No mesmo sentido: RE 693.991, rel.
min. Carmen Lúcia, decisão monocrática, julgamento em 21-112012, DJE de 28-11-2012; AI 712.435-AgR, Rel. Min. Rosa Weber,
julgamento em 13-3-2012, Primeira Turma, DJE 12-4-2012 (grifou-se).
Dessa forma, em que pese o considerável lapso temporal decorrido
desde a instauração do presente caderno processual, tem-se que os
indícios de irregularidade, descritos na ITC 5704/2013, dos quais
possa decorrer a imputação de dano, não se encontram prescritos
para efeito de imposição de ressarcimento ao erário, embora se reconheça que não mais poderão ser apenados com a pena de multa.
Assim, ao se admitir o prazo prescricional quinquenal e ao se constatar a inércia por parte desta Corte de Contas por um prazo superior ao prescricional, pode-se afirmar que ocorreu a prescrição da
pretensão punitiva do TCES, aludida no art.º 71 da Lei Orgânica do
TCE/ES, no que tange aos itens: 2.1.3, 2.1.4, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11 e 2.1.12, da ITC
supra mencionada, subsistindo a possibilidade de imputação de
dano ao erário quanto aos itens: 2.1.1.1 e 2.1.1.2 da mesma ITC.
Portanto, sugere-se que seja decretada a consumação da
prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas
e sejam arquivadas as irregularidades constantes dos itens
2.1.3, 2.1.4, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8,
2.1.9, 2.1.10, 2.1.11 e 2.1.12 da ITC 5704/2013, em face da
aplicabilidade do instituto da prescrição da pretensão punitiva ao
caso, conforme art. 71 da LC 621/2012.
II- FUNDAMENTAÇÃO
A partir da sustentação oral efetivada pelo patrono da gestora, o
órgão técnico emitiu suas considerações, a saber:
RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO - (itens
2.1.1.1 e 2.1.1.2 da ITC)
O item 2.1.1.1 refere-se ao pregão eletrônico 118/07, com a
condição restritiva presente no Item 1.4, anexo III do Edital Documentos para habilitação - visita técnica para conhecimento do
modelo de todas as peças do uniforme e peças complementares
a serem confeccionadas e fornecidas, bem como para esclarecer
todas as dúvidas das empresas interessadas.
O Item 2.1.1.2 refere-se aos pregões eletrônicos 019/08
e 067/08, com a condição restritiva presente no Item 1.4,
Anexo III dos Editais PE nº 19/08 e 67/08 e item 1.4 do
Anexo III – Amostra de uma peça de cada modelo de calçado
e meias, vinte e quatro horas após a abertura do certame.
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Base legal: Art. 3º, §1º, inciso I da Lei de licitações e art. 45, §
2º da Constituição Estadual (princípios da motivação suficiente e da
razoabilidade).
Responsável: Solange Siqueira Lube – Prefeita Municipal.
Luiz Carlos Lessa Júnior – Leiloeiro Oficial
Foi apontado em ITI que nos pregões eletrônicos acima referenciados existiam cláusulas ilegais que restringiram a competitividade do
procedimento licitatório.
Ademais, por conta destas cláusulas - (item 2.1.1.1 da ITC referia-se à presença de cláusula de visita técnica e no item
2.1.1.2 da ITC referia-se à presença de cláusula de amostra,
conforme apontado no topo deste item) houve a desclassificação de empresas que apresentaram valores inferiores daqueles que
foram vencedores.
Nesse sentido, a ITI concluiu que, por a desclassificação das empresas ter ocorrido de forma ilegal, pois foram inabilitadas por terem descumprido cláusulas ilegais, tal situação ensejaria dano ao
erário, pois, segundo a ITI, se tais cláusulas não estivessem presentes nos editais a contratação teria se efetivado com os valores
apresentados pelas empresas desclassificadas.
Sustentação oral
Argumentou o Defendente, que o dano imputado ao mesmo é presumido, eis que a ITI considerou situação hipotética para aferir o
dano ao erário, tal como a hipótese de as empresas não terem sido
desclassificadas e assim contratarem com os valores inicialmente
ofertados, entregando “os bens de qualidade, exigidos pela Administração”. Assim, argumenta que o dano imputado é fruto de um
encadeamento de presunções e que somente poderia ser condenado em ressarcir o erário se o dano fosse efetivamente comprovado
por este Tribunal de Contas, o que não ocorreu.
Aduziu, ainda, que os preços considerados para fins de ressarcimento eram nitidamente inexequíveis, pois estavam muito abaixo
do preço orçado pela Administração e ofertado pelos participantes dos pregões. “Por exemplo, no Pregão Eletrônico 118/2007,
a Administração orçou o preço dos uniformes escolares em R$
576.960,00; 70% desse preço para verificação da inexequibilidade
da proposta daria R$ 403.872,00”. E a proposta da MCA, que foi rejeitada, era de apenas R$ 216.900,00. Então, a proposta rejeitada
pela ausência de visita técnica pela não apresentação de amostras
(sic) representava 37.59% do preço orçado pela Administração.
No mais apresentou os mesmos argumentos já analisados em sede
de ITC.
Análise
O único argumento novo trazido aos autos pelo defendente foi o
fato de ter sido imputado ao mesmo dano de forma presumida,
ou seja, não se apurou dano ao erário, mas considerou-se que o
fato das empresas, que apresentaram menor proposta, terem sido
desclassificadas ensejou dano ao erário, pois a contratação teria
sido efetivada e o objeto contratual teria sido executado com base
naqueles preços inicialmente ofertados e isso ocasionaria uma contratação mais econômica e dispêndio menor de recursos públicos.
Quanto a este argumento, entendemos que assiste razão ao defendente, não cabe a imputação de dano ao erário de qualquer responsável por situação hipotética. Em primeiro lugar não podemos afirmar que as empresas que ofertaram o menor preço iriam assinar
o contrato com a administração, se assinassem, não poderíamos
afirmar se executariam o objeto contratual de forma efetiva com os
valores apontados. O mero fato de utilizarmos a partícula “se” inibe
qualquer imputação de dano ao erário ao responsável.
Para que determinado agente público seja responsabilizado por
dano ao erário deve efetivamente incorrer em algum ato ilegal,
ilegítimo ou antieconômico que enseje, de forma direta, dano ao
erário, tal como pagamento por despesas visando apenas ao interesse privado sem beneficiamento do ente público, ou pagamento
de serviços não prestados, etc.
No caso em epígrafe, verificamos que os serviços foram contratados e efetivamente prestados pelas empresas contratadas, o que
obstaculizaria, novamente, a imposição de dano ao erário, tendo
em vista que não foram apontadas quaisquer irregularidades na
execução contratual.
Por último, cabe salientarmos que vícios procedimentais ocorrentes
na fase licitatória somente teriam o condão de infligir dano ao erário se todo o procedimento administrativo for declarado nulo com
efeitos “ex tunc”, o que somente ocorre em casos de vícios graves
e insanáveis.
Assim, os fatos apontados em ITI e mantidos em ITC referentes a
este item – conquanto sejam irregulares, conforme peças técnicas
exaradas por este Tribunal, entendimento que corroboramos nesta
peça – não ensejam dano ao erário, mas apenas imposição de penalidade de multa, cuja pretensão está prescrita, conforme item 2
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(dois) desta Manifestação Técnica.
Desse modo, por opinar pelo afastamento do dano ao erário
quanto a este item, ao encontro da tese aventada em sustentação
oral, sugerimos que seja decretada a prescrição da pretensão punitiva da pena de multa quanto aos itens 2.1.1.1 e
2.1.1.2 da ITC 5704/2013.
Instado a se manifestar após a sustentação oral, o Ministério Publico através do parecer nº 00279/2017-8, da lavra
do Procurador Luciano Vieira, em consonância com o órgão
técnico, assim opinou:
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja decretada a prescrição da pretensão punitiva, nos termos
do art. 71, caput, da LC n. 621/12 c/c art. 375, caput, do RITCESS;
2 – seja expedida determinação à atual Administração do Município de Viana, conforme Manifestação Técnica 1052/2016, às fls.
2228/2229, nos termos do art. 71, § 5º, da LC n. 621/2012; e,
3 - sejam expedidas as recomendações ao ente jurisdicionado,
conforme Manifestação Técnica 1052/2016, às fls. 2229.
III. DECISÃO
Face ao exposto, com fundamento no Art. 316, c/c Art. 329, §
6º/7º e no Art. 207, inciso V do RITCEES e, pelos sólidos fundamentos expressos no relatório de auditoria nº 52/2016, aquiesço à
proposta de encaminhamento ofertada pelo órgão técnico, VOTO
nos seguintes termos:
1 - Seja decretada a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal - (art. 71, caput, da LC n. 621/12 c/c art. 375, caput, do
RITCESS) e declarada extinta a punibilidade da Sra. Solange
Siqueira Lube e do Sr. Luiz Carlos Lessa Júnior, quanto a todos
os itens da ITC 5704/2013, conforme art. 71 da LC 621/2012, do
art. 373, do RITCEES;
2 - Determino, à Prefeitura Municipal de Viana – (MT 1052/2016
- fls. 2228/2229) que:
Se abstenha de incluir em seus editais de licitação cláusula
obrigatória de visita técnica e de apresentação de amostras
na fase de habilitação.
Caso tais cláusulas sejam de imperiosa necessidade para melhor
atendimento do interesse público, deverá haver fundamentação sólida da administração quanto à inclusão de tais itens restritivos nos
editais, demonstrando que o objeto a ser contratado demanda tal
exigência.
3 - Recomendo, à Prefeitura Municipal de Viana – (MT 1052/2016,
às fls. 2229) que em futuras licitações:
Forme equipe de trabalho, com objetivo de efetuar levantamento, a
fim de quantificar o saldo dos referidos materiais no almoxarifado,
no órgão central (Secretaria Municipal de Educação) responsável
pela distribuição dos materiais e nas unidades escolares responsáveis pela entrega dos uniformes aos alunos. E, por conseguinte,
a remessa do resultado dos trabalhos ao Tribunal de Contas do
Estado.
Forme equipe de trabalho, com objetivo de elaborar procedimento
de controle interno específico para o monitoramento da aquisição,
da armazenagem e da distribuição de peças de veículos, indicando
os responsáveis por cada etapa dos processos, e, principalmente,
quanto ao responsável pelo controle interno da Administração.
4 - Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os
autos no ilustre membro do Ministério Público de Contas nos termos
do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
5 - 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-4806/2009,
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, nos termos do voto
do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Decretar prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal (art. 71, caput, da Lei Complementar n. 621/12 c/c art. 375, caput,
do Regimento Interno), declarando-se extinta a punibilidade
da senhora Solange Siqueira Lube e do senhor Luiz Carlos Lessa
Júnior, quanto a todos os itens da Instrução Técnica Conclusiva
5704/2013, conforme art. 71 da Lei Complemntar 621/2012, do
art. 373, do Regimento Interno;
2. Determinar à Prefeitura Municipal de Viana que:
2.1 Se abstenha de incluir em seus editais de licitação cláusula
obrigatória de visita técnica e de apresentação de amostras na fase
de habilitação;
2.2 Caso tais cláusulas sejam de imperiosa necessidade para melhor atendimento do interesse público, deverá haver fundamentação sólida da administração quanto à inclusão de tais itens res-
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tritivos nos editais, demonstrando que o objeto a ser contratado
demanda tal exigência;
3. Recomendar à Prefeitura Municipal de Viana que em futuras
licitações:
3.1 Forme equipe de trabalho, com objetivo de efetuar levantamento, a fim de quantificar o saldo dos referidos materiais no almoxarifado, no órgão central (Secretaria Municipal de Educação)
responsável pela distribuição dos materiais e nas unidades escolares responsáveis pela entrega dos uniformes aos alunos. E, por
conseguinte, a remessa do resultado dos trabalhos ao Tribunal de
Contas do Estado;
3.2 Forme equipe de trabalho, com objetivo de elaborar procedimento de controle interno específico para o monitoramento da
aquisição, da armazenagem e da distribuição de peças de veículos,
indicando os responsáveis por cada etapa dos processos, e, principalmente, quanto ao responsável pelo controle interno da Administração;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel 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 SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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-296/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4298/2007 (APENSOS: TC-3414/2007, TC3896/2005, TC-4647/2007 E TC-6953/2008)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
INTERESSADO - JADER FERREIRA GUIMARÃES
RECORRENTES - ANA MARIA PETRONETTO SERPA, ANTONIO TARCISIO CORREIA DE MELLO, GUILHERME FILGUEIRAS DE CARVALHO, JOÃO CARLOS COSER, JOSÉ CARLOS ALVES FREITAS, JOSÉ
LUIZ CAPELINI CARMINATTI, KLEBER PERINI FRIZZERA, LUIZ CARLOS REBLIN, MARIA HELENA COSTA SIGNORELLI, NILDETE VIRGINIA TURRA FERREIRA E SANDRO ROBERTO ROCHA
ADVOGADO - ALBERTO FURTADO DE OLIVEIRA (OAB/ES 252-A)
EMENTA
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC252/2007 – 1/2) NÃO CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS SRS JOSÉ JOSÉ LUIZ CAPELINI CARMINATTI E SANDRO ROBERTO ROCHA - CONHECER DOS DEMAIS
RECURSOS – 3) RECONHECER PRESCRIÇÃO – 4) ACOLHER
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO PREFEITO – 5) AFASTAR IRREGULARIDADE – 6) MANTER IRREGULARIDADE DE
KLEBER PERINI FRIZZERA – 7) PROVIMENTO PARCIAL –
ATOS REGULARES – 8) AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL
DE CONTAS PARA COBRANÇA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelos ex-gestores, Senhores João Carlos Coser, Prefeito
do Município de Vitória; Ana Maria Petroneto Serpa, Secretária
Municipal de Ação Social, Trabalho e Geração de Renda; Antônio
Tarcísio Correia de Mello, Secretário Municipal de Meio Ambiente; Guilherme Filgueiras de Carvalho, Secretário Municipal de
Esportes; José Carlos Alves Freitas, Secretário Municipal de Administração; José Luiz Capelini Carminati, Secretário Chefe do
Gabinete do Prefeito; Kleber Perini Frizzera, Secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade; Luiz Carlos Reblin, Secretário
Municipal da Saúde; Maria Helena Costa Signorelli, Secretária
Municipal de Cultura; Nildete Virgínia Turra Ferreira, Secretária Municipal de Cidadania e Direitos Humanos e Sandro Roberto
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Rocha, Secretário Municipal de Comunicação Social, objetivando
tornar insubsistente o Acórdão TC-252/2007, prolatado às folhas
fls. 1989/2004, dos autos do Processo TC nº 3896/2005, em apenso, que julgou irregular os atos de gestão, referente ao exercício
de 2005, apenando-os com multas pecuniárias e imputação de ressarcimento ao erário municipal, nas importâncias ali individualizadas, em face dos apontes de irregularidades constantes da Instrução Técnica Conclusiva nº 088/2006, acostada às fls. 1.738/1.898
daqueles autos.
Instada a se manifestar, a 8ª Secretaria de Controle Externo, através da Instrução Técnica de Recursos nº 53/2013, acostada às folhas 77/87, em análise da peça recursal, verificou que o expediente
é tempestivo, entretanto, opinou pelo NÃO CONHECIMENTO do
presente recurso, tendo em vista a defesa apresentada por advogado não legitimado, em razão de conflito de interesses,
sendo acompanhada pelo Ministério Público Especial de Contas,
através do Parecer PPJC nº 2875/2013, exarado às folhas 91/105.
Na ocasião, divergi da área técnica e do Parquet de Contas e votei
pela notificação dos recorrentes para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, constituíssem novo patrono ou subscrevessem os termos da
defesa técnica apresentada, no que fui acompanhado pelo Eminente Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo (fls. 116-122) e
pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, conforme Decisão
TC nº 3551/2014 (fl. 125).
Na sequência dos atos e fatos, a Secretaria de Controle Externo de
Recursos, através da Instrução Técnica de Recurso nº 24/2016-3
(fls. 193-218), opinou no seguinte sentido, verbis:
[...]
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, opinamos pelo CONHECIMENTO do presente
Recurso de Reconsideração e, no mérito, pelo reconhecimento da prescrição no que concerne a todas as irregularidades
apontadas no Acórdão TC-252/2007, proferido nos autos do
TC nº 3896/2005, conforme dispõe o artigo 71, da Lei Complementar 621/2012, a exceção dos itens 1.7 e 1.24, que
implicam em ressarcimento ao Erário e, portanto, não estão sujeitos a tal lapso temporal. Ainda no mérito, opinamos
pelo afastamento da irregularidade constante do item 1.24,
relativa ao teto remuneratório dos Procuradores Municipais,
em razão do Acórdão TC-293/2012, exarado nos autos do TC
4766/2010. De outro modo, opinamos pela manutenção da
irregularidade apontada no item 1.7, nos exatos termos em
que restou delineada no Acórdão TC-252/2007, quanto ao
ressarcimento devido.
Opinamos, outrossim, pelo reconhecimento do trânsito em
julgado do Acórdão TC-252/2007 para o Sr. Sandro Roberto
Rocha, em virtude do não atendimento à Decisão Preliminar
TC-56/2014.
Finalmente, destacamos a ausência de interesse recursal do
Sr. José Luiz Capelini Carminati que, embora figure como Recorrente neste processo, não foi alcançado pelo Acórdão TC252/2007, contra o qual se insurge a presente peça. (g.n.).
O Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer nº
219/2016-8, da lavra do Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique
Anastácio da Silva, em consonância com a área técnica, pugnou no
mesmo sentido.
Verifica-se, pois, às folhas 277-278 destes autos que foi solicitada
a realização de sustentação oral, tendo sido efetivamente realizada
na 3ª Sessão Ordinária do Plenário, oportunidade na qual solicitei
a juntada das notas taquigráficas e adiamento do julgamento para
melhor análise da defesa apresentada.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução
TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
A área técnica sugeriu o conhecimento do presente recurso de reconsideração, ressalvando apenas o não preenchimento dos pressupostos recursais quanto ao Sr. José Luiz Capelini Carminati, vez
que não foi alcançado pelo Acórdão TC-252/2007, resultando na
falta de interesse recursal, bem como na ocorrência de trânsito em
julgado para o Sr. Sandro Roberto Rocha, pois o mesmo após a
sua regular notificação, não corrigiu o vício existente quanto
à capacidade postulatória.
Da análise do feito, verifico que o recurso de reconsideração interposto é TEMPESTIVO, vez que foi interposto perante esta
Corte de Contas em 05/06/2007, sendo que o prazo final para
sua interposição vencia no dia 05/06/2007 para os recorrentes
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Srs. João Carlos Coser, Kleber Perini Frizzera, Ana Maria Petroneto
Serpa, Luiz Carlos Rebblin, Maria Helena Costa Singnorelli e Nildete
Virgínia Turra Ferreira; no dia 08/06/2007 para os recorrentes
Srs. José Carlos Alves Freitas e Guilherme Filgueiras de Carvalho; e,
por fim, no dia 15/06/2007 para o recorrente Sr. Antônio Tarcísio
Correia de Mello.
Além disso, os recorrentes possuem interesse recursal e legitimidade, estando presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual acompanho o posicionamento da área técnica e conheço do
recurso interposto.
Todavia, no que tange ao Sr. José Luiz Capelini Carminati, tendo
em vista que o mesmo não foi afetado pelo Acórdão TC-252/2007,
resta configurada a ausência de interesse recursal, pressuposto recursal este consubstanciado pelo binômio necessidade-utilidade.
Outrossim, o Sr. Sandro Roberto Rocha, mesmo após regular notificação, não corrigiu o vício existente quanto a capacidade postulatória, resultando em vício de regularidade formal, requisito essencial
de admissibilidade recursal.
Desse modo, acompanhando o entendimento técnico, não conheço do recurso interposto, especificamente, em relação aos
Srs. José Luiz Capelini Carmiti e Sandro Roberto Rocha, por
não verificar o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade recursal.
2. DA PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA:
A área técnica suscitou a ocorrência de prescrição configurada no curso do processo, tendo em vista que o presente Recurso de Reconsideração foi protocolizado nesta Corte de Contas em
05/06/2007, sendo que somente em 19/06/2013 ocorreu manifestação da área técnica deste Tribunal de Contas, quando da
confecção da Instrução Técnica de Recurso nº 53/2013 (fls. 77/87).
Assim sendo, a área técnica sugere o reconhecimento de prescrição
da pretensão punitiva, no que concerne a todas as irregularidades
apontadas no Acórdão TC-252/2007, proferido nos autos do Processo TC nº 3896/2005, que não impliquem em ressarcimento ao
erário.
A Lei Orgânica de nosso Tribunal de Contas, Lei Complementar Estadual nº 621/2012, como forma de garantir a segurança jurídica em face do decurso do tempo, assim estabeleceu, 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.).
Cabe ressaltar que o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Contas, Resolução TC nº 261/2013, em seu artigo 375, assim dispõe, verbis:
[...]
Art. 375. A identificação da prescrição ainda na fase de instrução, quando inexistente as hipóteses de imputação de débito e a expedição de determinações ao gestor para o exato
cumprimento da lei, autoriza a extinção do processo, desde
logo, por ausência de justa causa, mediante deliberação do
colegiado. [...] – (g. n.).
Desta forma, conceituando a prescrição, é, pois, a perda do direito de exigibilidade de exercício do direito por inércia de
seu titular, in casu, é a perda do direito de fiscalizar ou de
punir aqueles atos que inquestionavelmente encontram-se
prescritos.
Acerca do tema prescrição, o Mestre Luís Roberto Barroso, assim
versa:
[...] em qualquer dos campos do Direito, a prescrição tem como
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fundamento lógico o princípio geral de segurança das relações jurídicas e, como tal, é a regra, sendo a imprescritibilidade situação excepcional. A própria Constituição Federal de 88
tratou do tema para prever as únicas hipóteses em que se admite
a imprescritibilidade, garantindo, em sua sistemática, esse princípio geral da perda da pretensão pelo decurso do tempo.
Com efeito, esse sempre foi o entendimento da melhor doutrina e
jurisprudência. – (g. n.).
Desse modo, salvo nos casos enumerados na Constituição, são
prescritíveis todas as demais pretensões, inclusive as que digam
respeito a ilícitos penais ou administrativos causadores de prejuízo
ao erário, ou seja, a prescritibilidade é a regra constitucional, sendo
a imprescritibilidade a exceção.
Em suma, a prescrição é a extinção da pretensão, em razão da
inércia do seu titular pelo decurso de determinado lapso temporal,
sendo extinta a ação e, quanto ao direito material existente, este
fica incólume. Sobre o tema, cumpre colacionar aos autos a lição de
San Tiago Dantas, como transcrito:
[...]
Esta influência do tempo, consumido o Direito pela inércia
do titular, serve a uma das finalidades supremas da ordem
jurídica, que é estabelecer a segurança das relações sociais.
Como passou muito tempo sem modificar-se o atual estado das coisas, não é justo que se continue a expor as pessoas à insegurança
que o direito de reclamar mantém sobre todos, como uma espada
de Dâmocles.
A prescrição assegura que, daqui em diante, o inseguro é
seguro; quem podia reclamar não mais pode. De modo que o
instituto da prescrição tem suas raízes numa das razões de
ser da ordem jurídica: estabelecer a segurança nas relações
sociais - fazer que o homem possa saber com que conta e com o
que não conta. – (g. n.).
Em sendo assim, a regra é a prescrição e, em não havendo dano
ao erário, forçoso reconhecer a ocorrência do instituto da prescrição em face do decurso do tempo, já quanto à imprescritibilidade
da função reparadora o tema não está de todo sedimentado.
Por estas razões, coaduno com o posicionamento da área técnica
e entendo que deve haver o reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva, com a consequente extinção do processo,
com resolução de mérito, em face das razões antes expendidas.
3. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO
DE DESCONCENTRAÇÃO ADMINISTRATIVA:
O recorrente, Sr. João Carlos Coser, alega em sede preliminar, ilegitimidade passiva em virtude da desconcentração administrativa,
implementada pela Lei Municipal nº 5983/2003, motivo pelo qual
requer seja afastada a sua responsabilização no presente processo
quanto à condenação em pena pecuniária, bem como em imputação de ressarcimento ao erário.
A área técnica considerou que por mais que o artigo 3º da Lei Municipal nº 5983/2003 institua a desconcentração administrativa no
âmbito do Poder Executivo Municipal de Vitória, o seu §4º adverte
que “a delegação de competência prevista na presente lei
não isenta a responsabilidade do Prefeito Municipal dos atos
praticados pelos ordenadores de despesas nela indicados”.
Portanto, a área técnica sugere que, em que pese a atribuição de
competência às Chefias das diversas Unidades Orçamentárias, para
a produção de atos e distribuição e decisões e execuções administrativas pela Lei Municipal nº 5983/2003, a responsabilidade do
Chefe do Poder Executivo permanece inabalada, devendo o responsável, Sr. João Carlos Coser, ser considerado solidariamente responsável com os respectivos ordenadores de despesas.
A Subscritora da Instrução Técnica de Recursos – ITR nº
00024/2016-3, indicou que o artigo 3º, caput, da Lei Municipal nº
5983/2003, estabelece a desconcentração administrativa no âmbito
do Poder Executivo Municipal, porém, o §4º do mesmo dispositivo,
não isenta a responsabilidade do Prefeito Municipal, vejamos:
[...]
Art. 3º Fica estabelecida a desconcentração administrativa
do Poder Executivo Municipal de Vitória, com atribuição de
competência às Unidades Orçamentárias para produção de
atos e distribuição de decisões e execuções administrativas.
§ 1º As ações de produzir atos, distribuir decisões e execuções
administrativas, induzem às de autorizar despesas, assinar contratos, acordos, convênios e outros instrumentos congêneres, emitir
e assinar empenho, promover a liquidação das despesas, emitir e
assinar ordem de pagamento e autorizar suprimento, observado as
normas pertinentes à matéria.
§ 2º O Chefe do Poder Executivo exercerá a gestão dos negócios
municipais, constituídos e instrumentalizados nas ações de natureza política, que são criadas, mantidas e desenvolvidas dentro de
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cada uma das funções do governo.
§ 3º Na estrutura do Poder Executivo Municipal, são ordenadores
de despesa:
I - o Prefeito Municipal;
II - o Procurador Geral;
III - os Secretários Municipais;
IV - o Auditor Geral;
V - o Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito;
VI - o Secretário-Chefe da Coordenadoria de Planejamento;
VII - o Secretário-Chefe da Coordenadoria de Comunicação; e,
VIII - os Administradores Regionais.
§ 4º A delegação de competência prevista na presente Lei
não isenta a responsabilidade do Prefeito Municipal dos atos
praticados pelos ordenadores de despesas nela indicados. –
(g. e n.).
A delegação de competência, que é considerada princípio autônomo pelo Decreto-Lei nº 200/67, possibilita que autoridades da Administração transfiram aos seus subordinados,
mediante ato específico, atribuições que lhes são próprias,
visando com isso assegurar maior rapidez, objetividade e eficiência
às decisões.
O agente delegado é quem pratica o ato e, em princípio, não compete ao delegante responder por erros ou ilegalidades por
aquele cometidos, atuando o delegado no exercício da competência recebida e não em nome do delegante.
Pode, pois, haver escusa da responsabilidade do delegante
no que tange aos atos praticados pelo delegado, não podendo
ser entendida como absoluta, visto que no momento dessa escolha, deverá ser observado pelo agente delegante se o sujeito
escolhido possui a qualificação adequada para o exercício
da função.
Ainda nesta seara da responsabilização do gestor, trago à colação
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas da União que reflete
o entendimento restritivo daquela Corte de Contas, a este respeito,
em face da ocorrência de culpa in elegendo e in vigilando, verbis:
[...]
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO.
IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO.
1. A delegação de competência não transfere a responsabilidade para fiscalizar e revisar os atos praticados.
O Prefeito é responsável pela escolha de seus subordinados
e pela fiscalização dos atos por estes praticados. Culpa in
eligendo e in vigilando (Acórdão nº 1.247/2006 - TCU-1ª Câmara) – (g. n.).
Do entendimento supra, extrai-se que, em regra, a responsabilidade recairá somente sobre aquele que cometeu erro ou ilegalidade na execução de um determinado ato, ficando isenta
a autoridade que delegou sua prática, porém, excepcionalmente,
a autoridade delegante poderá vir a ser responsabilizada por
estes atos irregulares praticados pelo agente delegado, nos casos
em que for constatada a ocorrência de culpa in elegendo ou
culpa in vigilando.
Ocorre que, nestes autos, não há notícia de indicação de agente
para a prática de ato, sem que possuísse habilitação para tal, havendo, tão somente imputação de responsabilidade sem a presença do liame subjetivo da indicação que ensejou o dano.
Ademais, cabe ressaltar que há responsabilidade solidária do Prefeito Municipal por ato praticado por auxiliares seus e até por particulares, sendo que, no caso em comento, sequer fora aventado
o liame subjetivo quanto à ocorrência de culpa in elegendo
e in vigilando, como antes afirmado, razão pela qual, divergindo
da área técnica e do douto representante do Parquet de Contas,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam então suscitada.
4. DO MÉRITO RECURSAL:
4.1. PROCESSO Nº 2099204/05 – CONTRATO Nº 40/05: SUBLOCAÇÃO DE ÁREA DE 88 M² PARA MONTAGEM DE ESTANDE NA 2ª EXPOPORTOS – CONVENÇÃO PORTUÁRIA E LOGÍSTICA DO ESPIRÍTO SANTO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
DE PREÇO E PAGAMENTO A MAIOR DO MONTANTE DE R$
8.880,08, EQUIVALENTE A 5.582,4982 VRTE’s.
A área técnica, em análise do processo PMV 2099204/05, referente
à sublocação área de 88 m² (oitenta metro quadrado) para montagem de estande na 2ª Convenção Portuária e Logística do Espírito
Santo - ExpoPortos, verificou que a empresa Rota Promoções e
Eventos (ROTA SERVICE LTDA) mantinha contrato de exclusividade
para montagem e desmontagem dos estandes no evento.
Nesse contexto, constatou que a citada empresa oferecia duas
opções de estandes, uma com área totalmente livre ao custo de R$
200,00 (duzentos reais) por metro quadrado, e outra opção, com
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área contendo montagem “básica” – carpete, letreiro luminoso, tomada comum, etc – ao custo de R$ 240,00 (duzentos e quarenta
reais) por metro quadrado.
Ocorre que, a municipalidade participou do evento montando o seu
estande em uma área total de 88 m² (oitenta e oito metros quadrados) ao custo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), resultando em
um custo por metro quadrado no valor de R$ 340,91 (trezentos e
quarenta reais e noventa e um centavo), que no entender do corpo
técnico, resultou em pagamento a maior no valor de R$ 8.880,08
(oito mil, oitocentos e oitenta reais e oito centavos), equivalente a
5.582,4982 VRTE’s.
Argumenta o corpo técnico que o próprio material de divulgação da
empresa indicava como valor de contratação o de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), sendo o valor máximo por metro quadrado para o estande básico, considerando-se que não houve qualquer
justificativa plausível que pudesse embasar o valor contratado, tal
gasto se mostra acima do estipulado no mercado, resultando na
condenação em ressarcimento por parte dos responsáveis.
Os responsáveis, em razões de recurso, afirmaram que a área relativa à montagem básica, no valor de R$ 240,00, incluía os itens:
carpete cinza grafite aplicado sobre tablado no piso do pavilhão;
estande montado em estrutura do tipo ‘U’ ou ‘L’ com material padronizado, painéis TS, travessas montantes de alumínio arodizado;
testeiras padronizadas h:0,20cm, localizadas conforme projeto; 01
unidade spot Ligth para cada 3m² de estande; 01 tomada comum
por estande; 01 metro linear de letreiro, confeccionado em vinil,
aplicado na testeira padronizada.
Contudo, visando atender à necessidade da Administração Municipal, foram acrescidos “móveis, televisores, vídeos e computadores
para a utilização durante todo o evento”, nos termos das justificativas apresentadas no processo administrativo, acostada a fl. 41, da
lavra do Sr. Paulo Alfonso Menegueli, Subsecretário de Desenvolvimento Econômico, o que justificou o acréscimo no valor contratado,
em contraposição ao valor considerado por parte da área técnica.
Conforme se constata da leitura da Instrução Técnica de Recursos,
a área técnica não acolheu os argumentos dos recorrentes, pois
afirma que o instrumento contratual firmado com a empresa Rota
Service Ltda previa apenas duas opções de espaço, área livre ou
área com montagem básica, não havendo possibilidade de inserção
no estande de outros elementos para atender uma necessidade que
podia e devia ter sido prevista antes da contratação, bem como
não há nos autos elementos que comprovem a utilização dos itens
acrescentados ao estande.
Além disso, compulsando os autos do Processo TC-3896/2005
(Auditoria Ordinária), analisando os documentos de fls. 632-647, é
possível verificar que não consta do Contrato nº 40/2005 o detalhamento do objeto, conforme justificado pelos recorrentes.
Ademais, as justificativas foram apresentadas tendo em vista parecer da Auditoria Geral da Prefeitura de Vitória ter sugerido que o
preço contratado não era o preço praticado no mercado, vez que a
empresa contratada apresentava apenas duas opções de estandes,
uma com área totalmente livre ao custo de R$ 200,00, e outra, com
montagem básica no valor de R$ 240,00.
Nesse sentido, não se afasta a possibilidade de contratação com
valor diferenciado, mesmo que superior ao padrão utilizado pela
empresa no evento, tendo em vista à necessidade da Prefeitura de
Vitória, conforme alegado pelos recorrentes, contudo, justamente
diante da peculiaridade que o caso demonstra, tal contratação deveria estar fundamentada em justificativa prévia, motivando-se a necessidade de serem acrescidos ao contrato
padrão os “móveis, televisores, vídeos e computadores para
a utilização durante todo o evento”, bem como o objeto do
contrato deveria conter maior detalhamento dos itens constantes da montagem do estande, o que não ocorreu neste
caso.
Vale ressaltar que a Nota Fiscal nº 0003 (fl. 646), constante dos
autos do Processo TC-3896/2005 (Auditoria Ordinária), não apresenta detalhamento do serviço contratado, não sendo possível considerar que os argumentos recursais apresentados possuem o mínimo de lastro probatório capaz de ensejar a reforma do v. Acórdão
TC nº 252/2007 no que diz respeito à irregularidade em análise.
Desse modo, corroborando o entendimento técnico, mantenho a
presente irregularidade em face do Sr. Kleber Perini Frizzera Secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade, á época dos
fatos.
4.2. REMUNERAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS: PAGAMENTO A MAIOR AOS PROCURADORES MUNICIPAIS EM
DESACORDO COM O TETO CONSTITUCIONAL, NO MONTANTE DE R$ 203.377,34, CORRESPONDENTE A 127.853,9888
VRTE.
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A área técnica, em análise do mérito recursal, ponderou que por
mais que conste do Acórdão atacado a irregularidade referente ao
pagamento a maior aos procuradores municipais, a matéria em
destaque foi, posteriormente à prolação da referida decisão, objeto de Estudo de Caso Especial, autuado no Processo TC
4766/2010, no qual restou consignado que até decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 663.696, com Repercussão Geral reconhecida, deverá
ser mantido o posicionamento dessa Corte de Contas, considerando como teto remuneratório dos Procuradores Municipais o
subsídio equivalente ao dos Desembargadores.
Nesse sentido, a área técnica afastou a presente irregularidade por
considerar que o teto remuneratório dos procuradores municipais
é o subsídio equivalente ao dos Desembargadores do Tribunal de
Justiça Estadual, não subsistindo qualquer irregularidade referente
à infringência ao teto constitucional, conforme disposto no art. 37,
XI, da CF/88.
Desse modo, acompanho o entendimento técnico como forma de
preservar o entendimento já sedimentado por esta Corte de Contas, afastando a presente irregularidade em face dos responsáveis,
Srs. João Carlos Coser, Jader Ferreira Guimarães e José Carlos Alves Freitas.
Por todo o exposto, acompanhando em parte a área técnica e o
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o
Egrégio Plenário desta Corte de Contas assim delibere:
1. CONHEÇA do presente Recurso de Reconsideração interposto pelos Srs. João Carlos Coser, Prefeito do Município de Vitória; Ana Maria Petroneto Serpa, Secretária Municipal de Ação
Social, Trabalho e Geração de Renda; Antônio Tarcísio Correia
de Mello, Secretário Municipal de Meio Ambiente; Guilherme
Filgueiras de Carvalho, Secretário Municipal de Esportes; José
Carlos Alves Freitas, Secretário Municipal de Administração; Kleber Perini Frizzera, Secretário Municipal de Desenvolvimento da
Cidade; Luiz Carlos Reblin, Secretário Municipal da Saúde; Maria
Helena Costa Signorelli, Secretária Municipal de Cultura; e Nildete Virgínia Turra Ferreira, Secretária Municipal de Cidadania e
Direitos Humanos, tendo em vista o preenchimento dos requisitos
de admissibilidade;
2. NÃO CONHEÇA do presente Recurso de Reconsideração interposto pelos Srs. José Luiz Capelini Carminati, Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito; e Sandro Roberto Rocha, Secretário
Municipal de Comunicação Social, tendo em vista a ausência dos
requisitos de admissibilidade necessários para seu conhecimento;
3. DECRETE a prescrição da Pretensão punitiva deste Tribunal de Contas, com relação aos itens de irregularidade listados no
Acórdão combatido, nos termos do art. 71 da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012, extinguindo-se o processo com resolução
de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo
Civil em face das razões antes expendidas, à exceção dos itens
1.7 e 1.24, vez que se referem à irregularidades com imputação
de ressarcimento ao erário;
4. ACOLHA A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva ad causum suscitada pelo Sr. João Carlos Coser, ex-Prefeito do Município
de Vitória, relativamente ao item 1.7 do Acórdão TC-252/2007, em
face das razões antes expendidas;
5. AFASTE, pelas razões antes expendidas, acompanhando a área
técnica, a irregularidade constante do item 1.24 do Acórdão
TC-252/2007, tendo em vista posição consolidada desta Corte de
Contas relativa ao teto remuneratório a ser observado quanto aos
Procuradores Municipais;
6. MANTENHA, pelas razões antes expendidas, a responsabilidade do Sr. Kleber Perini Frizzera, Secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade, com relação ao item 1.7 do Acórdão
combatido, nos exatos termos em que restou delineada no Acórdão TC-252/2007, relativamente ao ressarcimento devido.
7. CONHEÇA o presente Recurso de Reconsideração, e, no
mérito, lhe dê PROVIMENTO PARCIAL, considerando-se Regular os atos praticados pelos gestores:
a) Sr. João Carlos Coser, ex-Prefeito do Município de Vitória, relativamente ao exercício de 2005, tendo em vista ao acolhimento
da preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao item 1.7 do
Acórdão TC-252/2007, em face das razões antes expendidas;
b) Sras. Ana Maria Petroneto Serpa, Secretária Municipal de
Ação Social, Trabalho e Geração de Renda; Maria Helena Costa Signorelli, Secretária Municipal de Cultura; e Nildete Virgínia
Turra Ferreira, Secretária Municipal de Cidadania e Direitos Humanos; e os Srs. Antônio Tarcísio Correia de Mello, Secretário
Municipal de Meio Ambiente; Guilherme Filgueiras de Carvalho,
Secretário Municipal de Esportes; José Carlos Alves Freitas, Secretário Municipal de Administração; e Luiz Carlos Reblin, Secre-

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 15 de maio de 2017
tário Municipal da Saúde, tendo em vista a decretação da prescrição da pretensão punitiva em relação às irregularidades listadas
no Acórdão TC-252/2007, que não dizem respeito à imputação de
ressarcimento ao erário.
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 contida no Acórdão TC nº 252/2007, em razão da
mantença da irregularidade relativa ao item 1.7, em que se imputou ressarcimento ao erário.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4298/2007,
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, nos termos do
voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Conhecer o presente Recurso de Reconsideração interposto
pelos Srs. João Carlos Coser, Ana Maria Petroneto Serpa, Antônio
Tarcísio Correia de Mello, Guilherme Filgueiras de Carvalho, José
Carlos Alves Freitas, Kleber Perini Frizzera, Luiz Carlos Reblin, Maria
Helena Costa Signorelli e Nildete Virgínia Turra Ferreira, tendo em
vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade;
2. Não conhecer o presente Recurso de Reconsideração interposto
pelos Srs. José Luiz Capelini Carminati e Sandro Roberto Rocha,
tendo em vista a ausência dos requisitos de admissibilidade necessários para seu conhecimento;
3. Decretar a prescrição da Pretensão punitiva deste Tribunal de Contas, com relação aos itens de irregularidade listados no
Acórdão combatido, nos termos do art. 71 da Lei Complementar
Estadual 621/2012, extinguindo-se o processo com resolução
de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil em face das razões antes expendidas, à exceção dos itens
1.7 e 1.24, vez que se referem à irregularidades com imputação de
ressarcimento ao erário;
4. Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causum
suscitada pelo Sr. João Carlos Coser, ex-Prefeito do Município de Vitória, relativamente ao item 1.7 do Acórdão TC-252/2007, em face
das razões antes expendidas;
5. Afastar a irregularidade constante do item 1.24 do Acórdão
TC-252/2007, tendo em vista posição consolidada desta Corte de
Contas relativa ao teto remuneratório a ser observado quanto aos
Procuradores Municipais;
6. Manter a responsabilidade do Sr. Kleber Perini Frizzera, Secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade, com relação ao item
1.7 do Acórdão combatido, nos exatos termos em que restou delineada no Acórdão TC-252/2007, relativamente ao ressarcimento
devido.
7. Conhecer o presente Recurso de Reconsideração, e, no mérito,
dar provimento parcial, considerando-se regulares os atos praticados pelos seguintes gestores:
7.1 Sr. João Carlos Coser, ex-Prefeito do Município de Vitória, relativamente ao exercício de 2005, tendo em vista ao acolhimento da
preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao item 1.7 do Acórdão
TC-252/2007, em face das razões antes expendidas;
7.2 Sras. Ana Maria Petroneto Serpa, Secretária Municipal de Ação
Social, Trabalho e Geração de Renda; Maria Helena Costa Signorelli, Secretária Municipal de Cultura; e Nildete Virgínia Turra Ferreira, Secretária Municipal de Cidadania e Direitos Humanos; e os
Srs. Antônio Tarcísio Correia de Mello, Secretário Municipal de Meio
Ambiente; Guilherme Filgueiras de Carvalho, Secretário Municipal
de Esportes; José Carlos Alves Freitas, Secretário Municipal de Administração; e Luiz Carlos Reblin, Secretário Municipal da Saúde,
tendo em vista a decretação da prescrição da pretensão punitiva
em relação às irregularidades listadas no Acórdão TC-252/2007,
que não dizem respeito à imputação de ressarcimento ao erário.
8. Encaminhar os autos ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento da decisão contida no Acórdão TC252/2007, em razão da mantença da irregularidade relativa ao item
1.7, em que se imputou ressarcimento ao erário.
Composição
Presentes à sessão plenária de julgamento o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, o senhor conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, relator, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel e Sérgio Manoel Nader Borges. 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
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Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-297/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-5980/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RESPONSÁVEIS - JOSE DAS GRAÇAS PEREIRA E LUCIANO DE
PAIVA ALVES
ADVOGADOS - ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB/ES
15.786), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB/ES 16.046), LIDIANA APARECIDA TEIXEIRA BERNARDES (OAB/ES 19.812), PAULO
REIS FINAMORE SIMONI (OAB/ES 11.583), CRISTINA FERNANDES
KFURI LOPES (OAB/MG 130.226) E RENAN KFURI LOPES (OAB/MG
42.150)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação, formulada pelo
Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, no qual
aponta possíveis indícios de irregularidades cometidas pelo Sr. Luciano de Paiva Alves – Prefeito Municipal, referente ao exercício
de 2015, em razão da atuação do ex-Procurador Geral do Município,
Sr. José das Graças Pereira, na defesa pessoal do Prefeito afastado, quando exercia a função de Procurador Geral.
A área técnica, através da Manifestação Técnica Preliminar – MTP
nº 489/2015, sugeriu a notificação da Prefeita, à época, Sra. Viviane da Rocha Peçanha, para que fosse encaminhada a esta Corte
de Contas a ficha financeira do ex-Procurador Geral do Município,
no período de março a maio do corrente ano, bem como a folha de
pagamento relativa a diárias, tendo sido tal sugestão acolhida pelo
Relator, conforme Decisão DECM nº 1220/2015.
Após a realização de notificação, apresentou a Sra. Viviane da Rocha Peçanha documentação solicitada pela área técnica, com destaque para a cópia do Decreto nº 8.730/2015, referente à exoneração
do Sr. José das Graças Pereira, a partir de 10 de abril de 2015,
tendo sido os autos remetidos para análise do corpo técnico.
Assim, seguindo a sugestão da então 3ª Secretaria de Controle
Externo, o Plenário desta Corte de Contas, por meio da Decisão
Preliminar TC nº 75/2015, determinou a citação dos agentes responsáveis.
Os responsáveis foram devidamente citados, conforme termos de
Citação nº 2224/2015 e 2225/2015, tendo sido apresentada a documentação pertinentes, para efeito de esclarecimento dos fatos,
bem como justificativas quem entenderam cabíveis (fls. 410-520
e 317-354), em consonância com o princípio do contraditório e da
ampla defesa.
Ato contínuo, o Núcleo de Análises Conclusivas – NEC, por meio
da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 01156/2016-8 (fls. 609628), opinou pela improcedência da representação, por entender
que a atuação do Procurador Geral, Sr. José das Graças Pereira, estava em consonância com a Legislação Municipal, vez que a atuação
judicial do Procurador se deu por interesse institucional e não na
defesa pessoal de atos praticados pelo Prefeito Municipal.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos do Parecer, de fls.
632-635, divergiu do entendimento técnico, reiterando a PROCEDÊNCIA da representação, bem como os pedidos formulados na
peça inicial.
Ocorre que a Conselheira em Substituição, Dra. Márcia Jaccoud
Freitas, declarou-se suspeita/impedida, com fundamento no artigo
290, caput, do Regimento Interno, solicitando ao Gabinete da Presidência a redistribuição dos autos.
O Gabinete da Presidência proferiu o Despacho nº 41875/2016-3
(fl. 640), manifestando entendimento de que se houvesse redistribuição da relatoria, na forma ordinária, estaríamos subtraindo
a relatoria do Conselheiro Valci José Ferreira de Souza, via transversa, de forma que apenas sua substituta temporária que está se
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declarando suspeita e/ou impedida.
Desse modo, o entendimento exarado pelo Gabinete da Presidência
determina o deslocamento da relatoria para o Conselheiro Substituto que compuser o mesmo órgão Colegiado do Conselheiro Relator
originário, em consonância com o disposto no artigo 10, § 4º c/c o
artigo 32, § 4º do Regimento Interno desta Corte de Contas.
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 dos autos, verifico que a área técnica opinou pela improcedência da representação, enquanto que o Parquet de Contas
opinou pela procedência da mesma.
Assim, transcreve-se o posicionamento técnico, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 01156/2016-8, verbis:
[...]
3 – DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Dessa forma, diante do preceituado nos artigos 95, inciso I e 99, § 2º, ambos da Lei Complementar 621/2012, bem
como, do disposto no art. 319, da Res. TC 261/2013 conclui-se opinando pela improcedência da Representação.
3.2 Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA ao Representante, na forma do art. 307, § 7º do RITCEES. (g.n.).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer, de fls. 632-635, assim se manifestou, litteris:
[...]
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 621/20121 e no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar
Estadual n.º 451/20082, considerando a notória irregularidade
na postulação jurisdicional (prestação de assistência jurídica) em
desfavor do erário, perpetrada pelo senhor José das Graças Pereira, então Procurador-Geral do Município de Itapemirim, em processo criminal3 em que se busca apurar a responsabilidade do senhor Luciano de Paiva Alves, então Chefe do Executivo Municipal,
diante de robustos indícios de superfaturamento em procedimentos licitatórios, manifesta-se neste feito, data venia o
posicionamento assumido pela Equipe Técnica do Núcleo de
Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, no sentido
da PROCEDÊNCIA da Representação, reiterando-se, destarte, os pedidos constantes na Peça Inicial do procedimento
fiscalizatório oferecido pelo Parquet Especial de Contas, verbis: [...] – g.n.
Assim, necessário é o enfrentamento de mérito de todas as irregularidades indicadas, em razão da divergência instaurada, vejamos:
1. DA ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES APONTADAS.
Tendo em vista a divergência entre a área técnica e Ministério Público Especial de Contas, passo à análise das irregularidades apontadas na presente representação, constantes da Instrução Técnica
Conclusiva - ITC n° 01156/2016-8, abordando item a item, vejamos:
1.1. USO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA
FINS PARTICULARES – DEFESA PARTICULAR DO PREFEITO
AFASTADO.
A representação apontou indício de irregularidade na atuação do
ex-Procurador Geral do Município para fins particulares, notadamente na defesa jurídica do Prefeito Municipal afastado, conforme
ação penal perante a 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Espirito Santo.
Os responsáveis apresentaram justificativas, alegando que a atuação do Procurador Municipal se restringiu à defesa do interesse
público, não havendo qualquer atuação que visasse o interesse particular do Prefeito afastado.
Nesse sentido, alegam os responsáveis que não havia nos autos procuração que autorizasse o Procurador do Município a
atuar na defesa pessoal do Prefeito afastado, não havendo
que se cogitar a possibilidade de atuação do Procurador em
nome do Sr. Luciano de Paiva Alves.
Por fim, sustentou ser descabida a imputação de irregularidades,
vez que o recurso apresentado pelo Procurador Municipal não foi
conhecido justamente pela ausência de legitimidade do interessado, vez que o Procurador, representando os interesses
do Município de Itapemirim, não detinha interesse jurídico em
ação penal em face da pessoa do Prefeito Municipal.
Além disso, nestes casos a jurisprudência tem assentido quanto à
ausência de cometimento de ato de improbidade administrativa,
como se vê do excerto transcrito, verbis:
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DEFESA JUDICIAL DO PREFEITO PROMOVIDA POR PROCURADORES DO MUNICÍPIO. ATUAÇÃO EM DENÚNCIA CRIME
REJEITADA E AÇÃO POPULAR JULGADA IMPROCEDENTE.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE
OS INTERESSES DO MUNICÍPIO E DO PREFEITO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. Não caracteriza ato de
improbidade, nos termos da Lei nº 8.429/92, o exercício da
defesa judicial do prefeito por Procuradores do Município em
processos decorrentes do exercício da função pública, mormente quando nos dois procedimentos em que foi apontada
a irregularidade não foi constatada a existência de ato lesivo aos interesses do Município, tendo em vista que houve
rejeição da denúncia no procedimento criminal e improcedência da ação popular. (Processo: 0166213 -1, Apelação Cível:
166.213-1, de Maringá, 2ª Vara Cíveil, Relator: Juiz Convocado
Fernandes César Zeni) – g.n.
Assim sendo, não vejo cometimento de ato que cause prejuízo
àquela municipalidade, além disso, corroborando com os argumentos apresentados pelos responsáveis, o corpo técnico aduziu, ainda,
que não há elementos que comprovem que a atuação do Procurador Geral Municipal na defesa pessoal do Prefeito afastado, destacando, ainda, que o Sr. Luciano de Paiva Alves
detinha advogado legalmente constituído nos autos, motivo
pelo qual opinou pelo afastamento da irregularidade.
Portanto, encampando o posicionamento técnico, não há qualquer
elemento probatório que justifique o apontamento de irregularidades aos responsáveis, de outro modo, os elementos constantes nos
autos comprovam que a atuação do Procurador Geral do Município
visava apenas à defesa do interesse do Município, visto que o recurso apresentado foi protocolado em nome do Município, não
tendo sido conhecido por ausência de legitimidade, motivo pelo
qual afasto a presente irregularidade em face do Sr. Luciano
de Paiva Alves e do Sr. José das Graças Pereira.
2.2. ADVOCACIA PRIVADA POR PROCURADOR GERAL – CONFLITO DE INTERESSES ENTRE O PREFEITO AFASTADO E O
MUNICÍPIO.
A representação aponta irregularidade cometida pelo Procurador
Geral do Município no exercício da advocacia privada, em infringência ao artigo 29, do Estatuto dos Advogados, pois na condição de
Procurador Geral o exercício das funções advocatícias encontra-se
vinculada à função pública exercida.
Ademais, indica que a atuação no exercício da advocacia privada estaria em conflito com os interesses do próprio Município, resultando em violação ao disposto no artigo 30, do
Estatuto dos Advogados, visto que o processo em questão tratava de afastamento de agente público motivado por suposto desvio
de recursos públicos.
O Sr. José das Graças Pereira apresentou suas justificativas, argumentando que atuou em favor e no interesse do Município, buscando evitar o descumprimento do Princípio da Continuidade da
ação pública, fato que se verifica no recurso apresentado em
nome do Município de Itapemirim e não em nome do Prefeito
Municipal.
O Corpo Técnico considerou que a atuação do Procurador do Município ocorreu dentro dos preceitos legais de sua atuação, buscando
adotar as providências jurídicas necessárias para preservar o interesse público em favor do Município, nos termos em que delineados
pelo artigo 8º, VII, da Lei Complementar Municipal nº 158/2013,
verbis:
[...]
Art. 8º São atribuições do Procurador-Geral do Município:
VII - Representar institucionalmente o Prefeito junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), bem como às Câmaras Especializadas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES);
(g. n.).
Sendo assim, concluiu o corpo técnico que a atuação do Procurador Geral se deu em nome do Município de Itapemirim, pois é o
que se denota dos documentos constantes dos autos, com destaque para o Agravo Regimental relativo à decisão proferida pela
2ª Câmara do Tribunal de Justiça, processo criminal nº 001217712.2014.8.08.0000, em que se verifica que o recurso foi interposto não em nome do Sr. Luciano de Paiva Alves, mas sim,
em nome do Município de Itapemirim.
Diante dos elementos constantes dos autos, em face dos argumentos expendidos, tal qual se verifica do item anterior, entendo que
assiste razão a análise elaborada pelo corpo técnico deste Tribunal
de Contas, pois não há nos autos elementos que demonstrem
atuação do Procurador Geral do Município, no exercício de
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advocacia privada, contrária ao interesse do Município de
Itapemirim.
Ademais, a Lei Complementar Municipal nº 158/2013 autoriza a
atuação do Procurador Municipal, representando o Prefeito, quando se tratar de assunto institucional, motivo pelo qual para
se manter tal irregularidade, isto demandaria um maior conjunto probatório, fato esse que não se verifica nestes autos, pois
a improcedência da representação é manifesta, perceptível “primus
ictus oculi”, resultando no afastamento da irregularidade em face
do Sr. José das Graças Pereira.
Assim sendo, acompanhando o posicionamento técnico, entendo
que não prospera o indicativo de irregularidade da presente representação, motivo pelo qual afasto o indicativo de irregularidade
apontado, em relação ao Sr. José das Graças Pereira.
Por todo o exposto, em face das razões antes expendidas, considerando as disposições contidas nos artigos 95, I e 99, § 2º, ambos
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, bem como no art. 319
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Contas, divergindo
do entendimento do Ministério Público Especial de Contas e acompanho in totum o posicionamento da área técnica, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO, em face das razões antes
expendidas.
VOTO, ainda, no sentido de que seja dada ciência aos interessados
e, após promovidas as comunicações devidas, em não havendo expediente recursal, arquivem os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5980/2015,
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 presente representação, nos termos dos artigos 95,
inciso I e 99, § 2º, ambos da Lei Complementar 621/2012, dando-se ciência aos interessados e arquivando-se os autos após o
trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva:
Composição
Presentes à sessão plenária de deliberação o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, o senhor conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, relator, e os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio Almeida
Pimentel e Sérgio Manoel Nader Borges. 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 EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-299/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6784/2016
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS DE
CARIACICA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - JOÃO FELÍCIO SCÁRDUA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. AUDITORA MÁRCIA JACCOUD FRITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL
DE INVESTIMENTOS DE CARIACICA, referente ao exercício de
2015, sob a responsabilidade do senhor JOÃO FELÍCIO SCÁRDUA.
Nos termos do Relatório Técnico n. 495/2016 (f. 10/15) e da
Instrução Técnica Conclusiva n. 4284/2016 (f. 16/17), a área
técnica opinou pela regularidade da Prestação de Contas, com
quitação à gestora.
Segue a transcrição da parte final do Relatório Técnico (f. 14/15):
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“5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão, no exercício de suas funções como ordenadores de despesas do Fundo Municipal de Investimentos de Cariacica, no exercício de 2015.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC Nº 297/2016, a
análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base
as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa 34/2015.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido que este Egrégio Tribunal de Contas
julgue REGULARES as contas do Sr. João Felício Scárdua, gestor
do Fundo, no exercício de função de ordenador de despesas do
Fundo Municipal de Investimentos de Cariacica no exercício de
2015, na forma do artigo 84, inciso I, da Lei Complementar Estadual 621/2012.”
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 21, da lavra do
Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva, acompanhou a manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que o Relatório de Pontos de Controle (f. 5/7),
emitido pelo sistema Cidades-Web, não relevou inconsistências nas
demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela área técnica,
entendo que as presentes Contas devem ser julgadas regulares.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85 da Lei
Complementar n. 621/2012, acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, proponho VOTO pela REGULARIDADE
da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS DE CARIACICA, relativa ao exercício de 2015, dando-se quitação ao responsável, senhor JOÃO FELÍCIO SCÁRDUA.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6784/2016,
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, julgar regular
a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Investimentos
de Cariacica, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade
do senhor João Felício Scárdua, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos termos da
proposta de decisão da relatora, auditora Márcia Jaccoud Freitas.
Composição
Presentes à sessão plenária de julgamento o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, a senhora auditora Márcia Jaccoud Freitas, relatora, os senhores conselheiros Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, 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
AUDITORA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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

[Outras Decisões - Plenário]
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 01558/2017-6
PROCESSO TC-03532/2001-4
Responsável: Ozair Ribeiro
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Procurador: Luiz Roberto Soares Sarcinelli
PEDIDO DE REVISÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC 0126/2001 –
JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO – DAR
QUITAÇÃO – ARQUIVAR SEM BAIXA DO DÉBITO/ RESPONSABILIDADE – AO MPEC.
O SENHOR CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Os presentes autos tratam de Recurso de Revisão interposto pelo
Sr. Ozair Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Fundão no
exercício de 1999, em face do ACÓRDÃO TC-126/2001 (constante do processo TC-1125/2001 – Recurso de Reconsideração), que
manteve a condenação ao pagamento de multa equivalente a 500
UFIR e, ainda, o condenou a ressarcir ao erário municipal a quantia correspondente a 49.594,07 UFIR, em virtude do pagamento
indevido de sessões extraordinárias aos vereadores, nos termos
do ACÓRDÃO TC-354/2000, exarado às fls.246/249 do processo
TC-1889/2000 (Relatório de Auditoria da Câmara de Fundão).
Considerando a CERTIDÃO DE ÓBITO (fl.50), em nome do Sr. Ozair
Ribeiro, falecimento ocorrido em 20 de fevereiro de 2002;
Considerando o Princípio da pessoalidade da pena, o qual tem total
correção com o princípio da responsabilidade pessoal, que proíbe a
imposição de pena por fato de outrem, normatizado no Regimento
Interno deste Tribunal de Contas em seu artigo 383, e artigo 131 de
nossa Lei Orgânica – LC 621/2012;
Considerando que foi autuado na data de 14 de março de 2005,
Processo de nº 059.05.000079-9, por meio da Promotoria de
Justiça da Comarca de Fundão, Ação Civil Pública c/c Improbidade Administrativa em face de Rachel Rangel Ribeiro e André
Luiz Rangel Ribeiro, sucessores (esposa e filho) do Sr. Ozair Ribeiro
(fls.84/91);
Considerando que foi apresentada CONTESTAÇÃO à Ação Civil
Pública c/c Improbidade Administrativa, referente ao Processo
de nº 059.05.000079-9, (fls.250/272);
Os autos ficaram sob a guarda do Ministério Público de Contas, para
as medidas cabíveis quanto ao acompanhamento do andamento da
referida Ação.
Pois bem. Transcorrido vasto espaço de tempo, o feito recebeu o
Parecer 1258/2017-8 (fls.461/464) do Ministério Público de Contas, da lavra do ilustre Procurador-Geral Luciano Vieira, que ao final
requer:
com fulcro no art. 148 da Lei Complementar 621/2012, seja expedida a devida QUITAÇÃO a Ozair Ribeiro, com relação à multa
pecuniária aplicada; e,
seja determinado o arquivamento dos autos, conforme art. 330,
inciso IV do RITCEES, sem baixa do débito/responsabilidade,
devolvendo-se previamente os autos à Secretaria do Ministério Público de contas para os devidos registros no sistema de cobrança
do E-TCEES.
Considerando os argumentos bem expostos no parecer acima mencionado, no sentido de que em decorrência do tempo transcorrido,
pode-se depreender que a partir da preclusão recursal (20/06/2001)
até a presente data, sem a adoção de qualquer providência pelo
então Prefeito Municipal, restou consumada a decadência para
inscrição do débito em Dívida Ativa, o que inviabiliza a propositura da ação de execução fiscal;
Considerando ainda, que o Ministério Público Contas não considera
a possibilidade de monitoramento da atuação do Ministério Público
Estadual, como também considera inviável a atuação do Executivo
Municipal, em razão do decurso do tempo para a cobrança do débito imputado, entende, portanto, o digno Procurador que não subsiste razão para a persistência deste processo de monitoramento
de execução, o qual deverá ser arquivado, sem a baixa do débito,
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;
Considerando que fora tão somente expedido o Parecer nº
1429/2006 da Procuradoria de Justiça de Contas (fl.59), pela extinção da sanção pecuniária aplicada ao ordenador de despesas,
em virtude do seu falecimento, sem, contudo, emissão de voto do
Conselheiro Relator e Acórdão nesse sentido; VOTO pela QUITAÇÃO a OZAIR RIBEIRO, com relação à multa pecuniária que lhe
fora imposta;
VOTO, ainda, com fundamento no art. 288, § 4º, c/c o artigo 330,
IV, ambos do RITCEES – Res. 261/2013, pelo ARQUIVAMENTO do
feito, sem baixa do débito/responsabilidade, subscrevendo,
portanto, os termos do Parecer do digno Procurador-Geral, Luciano
Vieira.
Que os presentes autos retornem à Secretaria do Ministério
Público de Contas, conforme o solicitado.
DECISÃO
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Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 03532/20014, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 13ª sessão ordinária, realizada no dia dois de maio de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do vice-presidente, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
DAR QUITAÇÃO ao Senhor Ozair Ribeiro, em relação à multa
que lhe fora imposta.
ARQUIVAR o feito, nos termos do artigo 288, § 4º, c/c o artigo
330, IV, ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Contas,
sem baixa do débito/responsabilidade.
Remeter os autos à Secretaria Geral do Ministério Público de
Contas, conforme o solicitado.
Sala das Sessões, 02 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 01601/2017-9
PROCESSO TC-00904/2017-4
Consulente: Alencar Marim
CONSULTA – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O SR. RELATOR, CONSELHEIRO JOSÉ ANTONIO PIMENTEL:
Trata-se de expediente encaminhado a esta Corte de Contas em
20/01/2017, sob o protocolo nº 00587/2017-1, pelo Prefeito de
Barra de São Francisco, Sr. Alencar Marim, o qual foi autuado como
Consulta, formulada, em síntese, nos seguintes termos:
(...)
Se há possibilidade de CESSÃO DE SERVIDORES pertencentes ao
quadro de pessoal do Município de Barra de São Francisco – ES, a
outros órgãos de esfera pública distinta, tal como a Polícia Civil e/
ou ao Fórum de Justiça da Comarca;
Se é permitida a CESSÃO tão somente de SERVIDORES EFETIVOS;
Se é vedado ou não a CESSÃO de SERVIDORES CONTRATADOS EM
CARÁTER TEMPORÁRIO, de qualquer natureza;
Se é permitida ou não a CESSÃO de ocupantes de CARGOS EM
COMISSÃO;
Se é permitida ou não a CESSÃO de ESTAGIÁRIOS;
Se é permitida a CESSÃO para entidades privadas;
Se são requisitos para a cessão de SERVIDOR EFETIVO municipal a
órgão de esfera pública distinta:
Demonstração do caráter excepcional da cessão;
Demonstração do relevante interesse público local na cessão do
servidor efetivo;
Existência de autorização legislativa para o Chefe do Poder editar
ato regularizando a cessão;
Desoneração do Município dos custos com remuneração e encargos
sociais do servidor cedido, que devem ser suportados pelo órgão ou
entidade cessionária;
Atendimento ao disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 101/00
quando, excepcionalmente, os custos sejam suportados pelo Município (autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual e convênio, acordo, ajuste ou congênere específico;
Exclusivamente servidores efetivos, vedada a cessão de servidores contratados em caráter temporário, de qualquer natureza, e de
ocupantes de cargo em comissão;
Formalização por instrumento adequado para cada situação (convênio, portaria, resolução);
Prazo da cessão estabelecido no ato, sendo vedada a cessão por
prazo determinado;
Cessão não poderá configurar burla ao instituto do concurso público
na unidade cessionária;
Assegurar ao servidor cedido seu aproveitamento, em cargos com
atribuições compatíveis com o seu cargo efetivo. (..)”
Em seguida, foi o feito encaminhado à unidade técnica competente
para a devida análise.
A 8ª SCE – Secretaria de Controle Externo, por meio da Instrução
Técnica de Consulta 00016/2017, manifestou-se pelo não conhecimento da presente consulta, por não estarem presentes requisitos de admissibilidade previstos no artigo 122 da Lei Complementar 621/2012, nos seguintes termos:
“ (...)
Em relação ao requisito exigido pelo exposto no artigo 122, § 1º,
III, verifica-se que a consulta contém a indicação precisa da
dúvida ou controvérsia suscitada.
No que se refere ao que impõe o artigo 122, caput, da LOTCEES,
não foram trazidos aos autos os dispositivos sobre os quais pairam as dúvidas, no entanto, depreende-se que se trata do artigo
1º da Lei Municipal 267/2011 e do artigo 95, inc. I e II, da LC
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004/1991 que institui o Regime Jurídico Único daquele Município.
Verifica-se que a presente consulta não atende o disposto no inciso
IV, § 1º, do artigo 122, da LOTCEES, uma vez que se refere exclusivamente a caso concreto, cuidando de realidade específica
do Município de Barra de São Francisco.
Constata-se que o objeto da presente consulta até possui relevância jurídica, econômica, social na esfera da municipalidade,
mas não tem repercussão no âmbito da administração pública de
outras esferas de governo, conforme exige o § 2º do artigo 122 da
legislação aplicada:
Art. 122 [...]
§ 2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da consulta
dependerá da relevância jurídica, econômica, social ou da repercussão da matéria no âmbito da administração pública,
com conteúdo que possa ter reflexos sobre a administração direta e
indireta do Estado ou dos Municípios. [grifo nosso]
Resta comprovado que o feito se encontra devidamente instruído com parecer do órgão de assistência técnica e/ou jurídica da
autoridade consulente, em observância ao disposto no art. 122, §
1º, V, da LOTCEES.
Assim, uma vez que não foram atendidas todas as formalidades
previstas em lei, opina-se pelo não conhecimento da presente
consulta.”
Nos termos regimentais, manifestou-se o Ministério Público Especial de Contas, PPJC 925/2017, fl. 74, que acompanhou in totum
a instrução técnica, pelo não conhecimento da consulta apresentada.
Analisando o requerimento de consulta apresentada verifica-se a
mesma não atende aos requisitos elencados na Lei Orgânica e Regimento Interno desta Casa de Contas para o seu conhecimento.
Por todo o exposto, a equipe técnica e o corpo ministerial opinam
pelo não conhecimento da presente consulta em razão do não
preenchimento dos requisitos de admissibilidade no § 1º, inciso IV,
e § 2º do artigo 122, da Lei Complementar nº 621/2012.
Diante do exposto, sem mais a acrescentar, com fundamento no
artigo 122 da Lei Complementar 621/2012, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO da presente consulta, pois ausentes os requisitos
de admissibilidade para o regular prosseguimento do feito, com o
consequente ARQUIVAMENTO dos autos.
Em 02 de maio de 2016.
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-00904/20174, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 13ª sessão ordinária, realizada no dia dois de maio de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, que integra esta
Decisão, NÃO CONHECER da presente consulta, pois ausentes
os requisitos de admissibilidade para o regular prosseguimento do
feito, com o consequente arquivamento dos autos.
Sala das Sessões, 2 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 01604/2017-2
PROCESSO TC-10344/2016-5
Consulente: Sebastião Fosse
CONSULTA – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL
DE JERÔNIOMO MONTEIRO – 1) NÃO CONHECER – 2) ARQUIVAR – 3) DAR CIÊNCIA.
O SR. RELATOR, CONSELHEIRO DOMINGOS AGUSTO TAUFNER:
VOTO
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Consulta formulada pelo Sr. Sebastião
Fosse, Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, que indagou sobre
a seguinte questão:
Em caso de sentença judicial que determinasse a concessão do reajuste salarial de servidores públicos;
Em caso de o gasto com pessoal ter sido ultrapassado o limite legal
de 54%, estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
Em caso de a sentença fosse prolatada no período dos últimos 06
meses de mandato;
Questiona-se:
O Município poderia ser penalizado e o Chefe do Poder Executivo
teria as contas reprovadas?
2) como procederia o pagamento, se a receita estivesse, comprovadamente, em evidente queda?
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A consulta foi analisada pela SecexRecursos - Secretaria de Controle Externo de Recursos, que elaborou a Instrução Técnica de
Consulta – ITC nº 00003/2017, onde em síntese opinou pelo não
conhecimento da presente consulta.
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas em Parecer
de lavra Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva,
opinou pelo não conhecimento da presente consulta em face da ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 122, §1º,
incisos IV e V da Lei Complementar nº 621/2012.
FUNDAMENTAÇÃO
Devemos aqui destacar inicialmente o que prescreve o art. 122, §1º
e seus incisos da LC 621/2012:
Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às dúvidas
suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares
concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:
§ 1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades:
I - ser subscrita por autoridade legitimada;
II - referir-se à matéria de competência do Tribunal de Contas;
III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada;
IV - não se referir apenas a caso concreto;
V - estar instruída com parecer do órgão de assistência técnica e/ou jurídica da autoridade consulente.
Observo que a presente consulta, embora tenha sido subscrita por
autoridade legitimada, que tem como objeto matéria de competência do Tribunal, pois trata
da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal e possui indicação
precisa de dúvida ou controvérsia suscitada, a teor do disposto nos
incisos I, II e III do artigo 122 da Lei Complementar nº 621/2012,
tem-se que a mesma refere-se a caso concreto e não se encontra
instruída com o parecer do órgão de assistência técnica e/ou jurídica da autoridade consulente, faltando-lhe assim as condições de
admissibilidade previstas nos incisos IV e V do § 1º do artigo 122
do mesmo diploma legal.
DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público de Contas, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO
da presente Consulta formulada pelo Sr. Sebastião Fosse, Prefeito
Municipal de Jerônimo Monteiro por referir-se a caso concreto e não
estar devidamente instruída com o parecer do órgão de assistência
técnica e/ou jurídica da autoridade consulente contrariando, assim,
o que determina o art. 122, § 1º incisos IV e V da Lei Complementar nº 621/2012.
VOTO ainda pelo ARQUIVAMENTO da presente Consulta, nos termos do artigo 123 da Lei Complementar 621/2012.
Dê-se ciência ao consulente do teor da Decisão.
Vitória-ES, 02 de maio de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-10344/20165, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 13ª sessão ordinária, realizada no dia dois de maio de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro Domingos Augusto Taufner, que integra esta Decisão,
Não conhecer da presente Consulta formulada pelo Sr. Sebastião
Fosse, Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro por referir-se a caso
concreto e não estar devidamente instruída com o parecer do órgão
de assistência técnica e/ou jurídica da autoridade consulente contrariando, assim, o que determina o art. 122, § 1º incisos IV e V da
Lei Complementar nº 621/2012;
Arquivar a presente Consulta, nos termos do artigo 123 da Lei
Complementar 621/2012.
Dar ciência ao consulente do teor desta Decisão.
Sala das Sessões, 3 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 01608/2017-1
PROCESSO TC-12177/2015-1
Responsáveis: Viviane da Rocha Peçanha, Fernando Pinheiro da
Silva, Flávio da Silva Ribeiro, José Geraldo Oliveira, Sandra Peçanha
de Almeida.
Procurador: Fernando Alves Ambrósio.
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
– JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM – 1) REJEITAR PRELIMINAR – 2) CONVERTER EM TCE
– 3) REJEITAR ALEGAÇÕES DE JUSTIFICATIVAS – 4) NOTIFICAR - PRAZO: 30 DIAS.

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 15 de maio de 2017
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO
MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Representação, apresentada pelo
Sr. Luciano de Paiva Alves, Prefeito Municipal de Itapemirim,
subscrita pelo Sr. Daniel Perrelli Lança, Procurador Geral do Município de Itapemirim, relatando supostas irregularidades na contratação da empresa Piaçu Empreendimentos Artísticos Ltda, (Processo Administrativo nº 13.977/2015), a fim de prestar serviços de
locação de arquibancada para o evento XII CONFABANI – Concurso
Nacional de Fanfarras e Bandas de Itapemirim.
A área técnica, a através da Manifestação Técnica Preliminar MTP
878/2015, sugeriu o não conhecimento da presente Representação, tendo em vista o descumprimento do artigo 177, inciso IV, do
RITCEES, já que ausentes a qualificação e o endereço dos representantes.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos do Parecer 6525/2015,
opinou pela expedição de notificação aos representantes, a fim de
os mesmos apresentem os documentos necessários à regularização
da representação.
Em cumprimento aos termos da Decisão Monocrática Preliminar
DECM 2306/2015, os responsáveis foram notificados, trazendo aos
autos a documentação, de folhas 131/135, que, analisada pela área
técnica, nos termos da Manifestação Técnica MT 93/2016, sugeriu
o conhecimento da representação, bem como a expedição de notificação à Prefeitura Municipal de Itapemirim para que encaminhasse
cópia do Processo Administrativo nº 13.977/2015 e do processo de
pagamento dele decorrente.
Ato contínuo, nos termos da Decisão Monocrática 00526/2016-6,
acatando o entendimento da área técnica, foi recebida a representação e determinado a realização de notificação do Prefeito Municipal de Itapemirim.
Devidamente notificada, a responsável, Senhora Viviane da Rocha
Peçanha, Prefeita em Exercício do Município de Itapemirim, apresentou documentação, de folhas 160/279, tendo a área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Inicial ITI 00433/2016-3, apontado
indícios de irregularidades.
Na sequência, o Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, nos
termos do Voto 01484/2016-8, da Eminente Conselheira Relatora,
à época, Dra. Márcia Jaccoud Freitas, determinou a CITAÇÃO dos
agentes responsáveis, sendo emitidos os Termos de Citação respectivos.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram documentações que foram acostadas às folhas 338/379 e 382/415, tendo a área técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva
04357/2016-3, opinado pela procedência da presente representação, em razão da manutenção das irregularidades indicada nos
itens 3.1 e 3.3, pela conversão dos autos em Tomada de Contas
Especial, pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da parecerista suscitada, pela rejeição das razões de justificativas apresentadas, bem como pela irregularidade das contas dos gestores,
imputando-se o respectivo ressarcimento ao erário.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, nos termos do Parecer
00291/2016-1, anuiu com os argumentos fáticos e jurídicos da área
técnica, pugnando no mesmo sentido.
Cumpre informar que foram realizados pregões nas Sessões Ordinárias de 11 e 18/04/2017, em atendimento aos pedidos de sustentações orais do Sr. José Geraldo Oliveira e das Sras. Fernanda
Pinheiro da Silva, Viviane da Rocha Peçanha e Sandra Peçanha de
Almeida, contudo, nenhuns dos solicitantes se apresentaram para
tal finalidade.
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 dos autos, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pela procedência da
presente representação, bem como pela conversão dos autos em
Tomadas de Contas Especial.
Assim, transcreve-se o entendimento da área técnica, nos termos
da Instrução Técnica Conclusiva 04357/2016-3, verbis:
[...]
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1. Por todo o exposto e com base no inciso II, do artigo 95 c/c
o artigo 99, § 2º, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sugere-se que seja reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente
representação, tendo em vista o reconhecimento das irre-
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gularidades descritas nos itens 1 e 3 da ITI 00433/2016,
conforme segue:
3.1. Ausência de licitação (item 1 da ITI 00433/2016)
Base legal: infringência ao art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal de 1988 e ao art. 2º, caput, da Lei nº 8.666/93.
Responsáveis: Viviane da Rocha Peçanha – Prefeita Municipal e
Fernanda Pinheiro da Silva – Subprocuradora Geral.
3.3. Ausência de motivação suficiente para a contratação de
objeto (item 3 da ITI 00433/2016)
Base legal: infringência ao art. 45, § 2º, da Constituição Estadual de 1989.
Responsáveis: Viviane da Rocha Peçanha – Prefeita Municipal,
Sandra Peçanha de Almeida – Secretária Municipal de Cultura e
José Geraldo Oliveira – Servidor Público Municipal.
Ressarcimento: no valor de R$4.990,00 (quatro mil e novecentos e noventa reais), equivalentes a 1.857,02 VRTE.
4.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV,
do Regimento Interno desta Corte de Contas, conclui-se opinando por:
4.2.1. Preliminarmente, sugere-se a conversão dos presentes
autos em TOMADA DE CONTAS ESPECIAL em face da existência
de DANO AO ERÁRIO, presentificado no item 3.3 desta Instrução
Técnica Conclusiva, no valor de R$4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais), equivalentes a 1.857,02 VRTE, na
forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012, ressaltando que os responsáveis já foram devidamente citados quanto
à possibilidade de ressarcimento;
4.2.2. Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da parecerista jurídico suscitada pela Sra. Fernanda Pinheiro da Silva,
Subprocuradora Geral do Município, na forma do item 2.1 desta
Instrução Técnica Conclusiva;
4.2.3. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares
as contas da Senhora Viviane da Rocha Peçanha, Prefeita Municipal no exercício de 2015, em razão do cometimento da infração
disposta no item 3.1, e da infração que causou dano injustificado
ao erário disposta no item 3.3 desta Instrução Técnica Conclusiva,
condenando-a ao ressarcimento solidário com Sandra Peçanha de Almeida e José Geraldo Oliveira do valor equivalente
a 1.857,02 VRTE ao Erário Municipal, com amparo no artigo 84,
inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.4. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as
contas de Fernanda Pinheiro da Silva, Subprocuradora Geral,
no exercício de 2015, em razão do cometimento da infração disposta no item 3.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar
621/2012;
4.2.5. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares
as contas de Sandra Peçanha de Almeida, Secretária Municipal de Cultura no exercício de 2015, em razão do cometimento da
infração que causou dano injustificado ao erário disposto nos itens
3.3 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-a ao ressarcimento solidário com Viviane da Rocha Peçanha e José
Geraldo Oliveira do valor equivalente a 1.857,02 VRTE ao Erário
Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar 621/2012;
4.2.6. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as
contas de José Geraldo Oliveira – Servidor Público - em razão
do cometimento da infração que causou dano injustificado ao erário
disposto nos itens 3.3 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-a ao ressarcimento solidário com Viviane da Rocha
Peçanha e Sandra Peçanha de Almeida do valor equivalente
a 1.857,02 VRTE ao Erário Municipal, com amparo no artigo 84,
inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.3. Cumpre informar que foi requerido pelos Senhores José
Geraldo Oliveira, Fernanda Pinheiro da Silva, Viviane da Rocha Peçanha e Sandra Peçanha de Almeida a realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL na forma prevista no artigo 327 da Resolução TC 261/2013.
4.4 Sugere-se, ainda, que seja dada CIÊNCIA ao Representante do teor da decisão final a ser proferida conforme art.
307, § 7º, da Resolução TC 261/2013. – (g.n.).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas, acompanhou na íntegra a área técnica, conforme os termos do Parecer
00291/2016-1.
Assim, antes de adentrar ao mérito, no que se refere às irregularidades constatadas pela área técnica e pelo douto representante
do Parquet de Contas, se faz necessária a abordagem da preliminar
suscitada pela Sra. Fernanda Pinheiro da Silva, Subprocuradora
Geral do Município.
1. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAU-
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SAM DA SUBPROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM:
Verifica-se da análise dos autos que a Sra. Fernanda Pinheiro da
Silva, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam para
figurar nos presentes autos, informando, em síntese, que o advogado público, quando chamado a dar uma consulta jurídica nos
autos de um processo administrativo, emite parecer meramente
opinativo.
Alega a defendente que, em razão de ter sugerido mal, não lhe
pode ser atribuída responsabilidade, sem que haja comprovação
indiscutível de que agiu dolosamente, informando, também, que
“a função do Consultor Jurídico ou do Procurador de determinado
órgão jurídico da Administração é de, quando consultado, emitir
uma peça técnico-jurídica proporcional à realidade dos fatos e dos
documentos que lhe forem apresentados, respaldado por embasamentos legais. Se é a melhor orientação ou não, não está sob
censura este ponto, pois compete ao advogado, com vínculo público
emitir um juízo de valor autêntico, lastreado em fundamentos jurídicos compatíveis com raciocínio desenvolvido, sem aberrações ou
atrocidades”.
Dessa forma, a responsabilização dos advogados públicos não
pode ser excluída a priori, pois o ordenamento jurídico não é
condescendente com a irresponsabilidade absoluta, devendo suas condutas serem analisadas no caso concreto.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva nº 04357/2016-3,
em síntese, considerou que não assiste razão a responsável, argumentando o seguinte, verbis:
[...]
Destaca-se que apenas estamos tratando da possibilidade jurídica de imputação de responsabilidade solidária do parecerista jurídico juntamente com o gestor público, quando na hipótese restar adequadamente demonstrado que houve erro grosseiro
ou não estiver devidamente fundamentado; quando não defende
tese jurídica aceitável; e/ou quando não está alicerçado em entendimento doutrinário ou jurisprudencial.
No entanto, a análise de tais requisitos autorizadores da imputação de responsabilidade solidária se confunde com a
análise de mérito da própria irregularidade imputada, de
forma que a imputação de responsabilidade e possível aplicação da respectiva sanção administrativa em relação à defendente somente será analisada quando for enfrentado o
mérito da irregularidade imputada. (g.n.)
Cabe ressaltar que a Sra. Fernanda Pinheiro da Silva, Subprocuradora Geral da Prefeitura de Itapemirim, opinou pela possibilidade
de dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, inciso II, da
Lei nº 8.666/93, não apontando a violação de lei e de jurisprudência, visto que os elementos constantes dos autos exigiam a realização de certame.
Por fim, registra-se que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é de autorizar o Tribunal de Contas a responsabilizar os advogados públicos, sendo tal responsabilização restrita, reduzindo-se
o âmbito desse sancionamento apenas para os casos de culpa e erro grosseiro.
Obviamente, o dolo e a má-fé, por certo, devem ser responsabilizados, não havendo posicionamento em contrário para não se admitir
a responsabilização, sendo certo que não é qualquer ato negligente ou imprudente que deve levar à responsabilização.
Desta maneira, a posição do STF é no sentido de que a autoridade não se vincula à opinião emitida quando é facultativa,
ficando, entretanto, obrigada a realizar o ato tal como submetido à
consultoria na hipótese vinculada ou de parecer obrigatório.
Assim, para efeito de caracterização da responsabilidade da parecerista, necessário é a comprovação do nexo de causalidade
que aponta no quanto a manifestação do parecerista concorreu para o ato causador de prejuízos ao erário.
De minha parte, entendo que é possível sim a imputação de responsabilidade ao Parecerista, observadas as condições aqui postas,
sendo certo que a imputação ou não de responsabilidade é matéria
de mérito que ali deve ser enfrentada.
Desta maneira, da análise da situação posta, vejo que assiste razão a área técnica e ao douto representante do Parquet de Contas,
quanto ao afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva, motivo pelo qual acompanho tal posicionamento e deixo de
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
Sra. Fernanda Pinheiro da Silva, Subprocuradora Geral da
Prefeitura de Itapemirim.
Assim, passo à análise das irregularidades mantidas pela área técnica, constantes da Instrução Técnica Conclusiva nº 04357/2016-3,
conforme descritas a seguir:
2. ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES:
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2.1. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO (ITEM 1 DA ITI 00433/2016 E
3.1 DA ITC Nº 4357/2016-3).
Base legal: Infringência ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988 e ao art. 2º, caput, da Lei nº 8.666/93.
Responsáveis: Viviane da Rocha Peçanha – Prefeita Municipal e
Fernanda Pinheiro da Silva – Subprocuradora Geral
Das alegações de defesa apresentadas pela Sra. Viviane da Rocha
Peçanha, verifica-se que a defendente alega, em síntese, que “o
parecer jurídico opinando pela possibilidade de dispensa de licitação, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 trouxe em
si fundamentos jurídicos que a induziram a autorizar a contratação,
eis que demonstravam a segurança jurídica da contratação naqueles moldes, a regularidade e a legalidade da mesma”.
Alega, também, que a afirmativa de que “teria se configurado fracionamento de despesas na contratação não se sustenta, visto que
o fracionamento somente se caracteriza quando se divide uma despesa, que já se sabe programada e pretendida, para utilizar modalidade de licitação inferior à recomendada pela legislação para o total
da despesa, ou para efetuar contratação direta”.
Ademais, segundo a defendente “o fracionamento traria em si o
caráter doloso na sua execução, pois que deliberadamente se decide por dividir o objeto inicial da licitação, visando, com isto, irrefutavelmente, utilizar uma modalidade de licitação mais favorável
em termos financeiros ou de tempo de procedimento, em relação
à prevista em lei”.
Afirmou, ainda, que “a contratação de arquibancadas com 05 (cinco) degraus para atender programação de verão em local de praia,
em janeiro de 2015; de outro, a contratação de arquibancadas com
04 (quatro) degraus para serem instaladas em ruas do centro da
cidade para atender ao evento XII CONFABANI, em junho de 2015”,
não se mostra irregular.
Por fim, alega a defendente que os serviços são de idêntica natureza, com propósitos inteiramente distintos entre si, “atendendo inteiramente a condição prevista no artigo 24, inciso II, da Lei
8.666/93, ou seja, não se referem a parcelas de um mesmo serviço
que pudesse ser realizado de uma só vez, assim como não se enquadra na classificação de serviços de mesma natureza que pudessem ser realizados conjunta e concomitantemente”.
Lado outro, a defesa apresentada pela Sra. Fernanda Pinheiro da
Silva, em síntese, alega que “a situação em comento não pode ser
considerada como fracionamento de despesa, que é vedado pela Lei
nº 8.666/93 em seu art. 23, § 5º, visto que a realização de vários
procedimentos licitatórios em um mesmo exercício não caracteriza,
por si só, o fracionamento indevido da despesa, que traria em si o
caráter doloso na sua execução”.
Aduz a defendente que os serviços são de idêntica natureza, contudo, com “propósitos inteiramente distintos entre si, atendendo
inteiramente a condição prevista no artigo 24, inciso II, da Lei
8.666/93, ou seja, não se referem a parcelas de um mesmo serviço
que pudesse ser realizado de uma só vez, assim como não se enquadra na classificação de serviços de mesma natureza que pudessem ser realizados conjunta e concomitantemente”.
A subscritora da ITC nº 4357/2016-3 entendeu que a presente irregularidade deve ser mantida, em razão da contratação da empresa
Piaçu Empreendimentos Artísticos Ltda, para prestar serviços de
locação de arquibancadas, por dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei de Licitações.
Ocorre que o artigo 24, inciso II, da Lei nº 8666/93, assim dispõe,
verbis:
Art. 24.  É dispensável a licitação:
[...]
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por
cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que
não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só
vez. - (g.n).
Neste contexto, constato que a subscritora da ITC entendeu “que
houve fracionamento ilegal de despesas, pois não era cabível contratação por dispensa de licitação no presente caso,
com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei de Licitações, uma vez que já
havia contratação de objeto de mesma natureza naquele exercício
financeiro”.
Desse modo, entendo que assiste razão a área técnica e ao douto representante do Parquet de Contas, adotando como razão de
decidir a posição da área técnica, motivo pelo qual mantenho a
presente irregularidade.
2.2. AUSÊNCIA DE TRÊS ORÇAMENTOS VÁLIDOS PARA A ESTIMATIVA DE PREÇOS (ITEM 2 DA ITI 00433/2016 E 3.2 DA
ITC Nº 4357/2016-3).

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 15 de maio de 2017
Base legal: infringência aos artigos 7º, § 2º, inciso II; e 40, § 2º,
inciso II, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Viviane da Rocha Peçanha – Prefeita Municipal,
Flávio da Silva Ribeiro – Controlador-Geral e José Geraldo Oliveira – Servidor Público Municipal.
A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC, em síntese, argumentou que se “o orçamento apresentado pela empresa fosse o
de menor preço, não haveria qualquer impedimento jurídico ou legal para sua contratação por esse motivo, visto que suas atividades
econômicas não são totalmente discrepantes do objeto do certame
e sua aptidão poderia ser aferida por meio de comprovantes das
contratações anteriores nos outros municípios”.
Dessa forma, entendeu a subscritora da ITC que “restou prejudicada a análise da suposta irregularidade de ausência de três orçamentos válidos para a estimativa de preços, tendo em vista a
validade da proposta apresentada pela empresa S. P. Machado ME,
totalizando três orçamentos válidos no processo licitatório”.
Assim sendo, entendo que assiste razão a área técnica e ao douto
representante do Parquet de Contas, quanto ao afastamento da
irregularidade, motivo pelo qual acompanho tal entendimento e
afasto a presente irregularidade.
2.3. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA A CONTRATAÇÃO DE OBJETO (ITEM 3 DA ITI 00433/2016 E 3.3 DA
ITC Nº 4357/2016-3).
Base legal: infringência ao art. 45, § 2º, da Constituição Estadual de 1989.
Responsáveis: Viviane da Rocha Peçanha – Prefeita Municipal,
Sandra Peçanha de Almeida – Secretária Municipal de Cultura e
José Geraldo Oliveira – Servidor Público Municipal.
Devidamente citados, as Sras. Viviane da Rocha Peçanha, Sandra Peçanha de Almeida e o Sr. José Geraldo Oliveira, apresentaram suas alegações de defesas colacionadas às folhas 338379 e 382-415, sendo que a subscritora da Instrução Técnica Conclusiva - ITC constatou que as defesas possuem idêntico teor, tendo
as mesmas sido analisadas conjuntamente, vejamos:
[...]
O Termo de Referência/Projeto Básico nº 00330/2015 mostra com
clareza a motivação do Município de Itapemirim para a contratação
pretendida, não sendo possível comparar a contratação de locação
de arquibancadas de janeiro de 2015 com a de junho de 2015.
Além de datas inteiramente distintas, não se trata do mesmo objeto, sendo uma com 05 degraus e outra com 04, exatamente porque
a primeira visava evento majoritariamente para jovens e adultos,
enquanto a segunda incluía crianças de todas as idades; a primeira
tinha por objetivo atender evento de verão, cuja situação é inteiramente distinta do asfalto da segunda contratação.
As contratações não se referem a parcelas de um mesmo serviço
que pudesse ser realizado de uma só vez, e não se enquadra na
classificação de serviços de mesma natureza que pudessem ser realizados conjunta e concomitantemente, até mesmo em razão da
distinção do objeto, do local da prestação e do período de realização.
Salientam ainda, que haveria equívoco da ITI 00433/2016 ao multiplicar o preço da contratação ocorrida em janeiro/2015 de R$133,00
(cento e trinta e três reais) o metro de arquibancada por 20 (vinte)
metros necessários na contratação de junho/2015, obtendo o valor
de R$2.660,00 (dois mil, seiscentos e sessenta reais), para ao final
afirmar que houve uma contratação a maior no valor de R$4.990,00
(quatro mil novecentos e noventa reais).
O equívoco não estaria somente na tentativa de comparar preços
para objetos diferentes, mas também em considerar o valor de apenas um dia (R$133,00), quando pelo menos deveria tê-lo feito para
dois dias (R$133,00x2 = R$266,00), do que resultaria o total de
R$5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais), reduzindo a diferença para menos de 1.000 VRTEs.
Assim, restaria comprovado o equívoco da ITI, uma vez que a contratação encontra-se regularmente justificada e motivada na forma
como se apresentou inicialmente, inexistindo qualquer irregularidade na contratação que resultasse em prejuízo ao erário municipal.
Pelo contrário, alegam que todo o procedimento para a contratação
se deu de forma regular, atendendo a todas as determinações legais pertinentes, estando o preço rigorosamente dentro do valor de
mercado para a ocasião e para a região onde se encontra localizado
o município.
Assim, afirmam que não praticaram nenhum ato administrativo
contrário ao disposto na legislação de regência, pelos quais poderiam ser responsabilizados, pois o processo e o procedimento
guardam inegável consonância com a lei.
A subscritora da ITC ressaltou que “a indevida contratação por dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei de Licita-
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ções, foi tratada no item 3.1 desta ITC, restando para este item o
tema acerca da ausência de demonstração de motivos por parte da
administração pública para escolha técnica do objeto”.
Assim, transcreve-se o teor do Termo de Referência/Projeto Básico
nº 000330/2015 que especificou o objeto, verbis:
LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA. 20 (vinte) metros de arquibancada, com 04 (quatro) degraus de altura, em ferro tubular com espessura de nó mínimo de 03 milímetros, soldado,
com diâmetro de tubo de no mínimo 02. Piso dos degraus em
madeira perfeitamente encaixados na estrutura pintada em
tinta zarcão anticorrosiva, com laudo técnico atualizado devidamente acompanhado da anotação de responsabilidade
técnica (ART). – g.n.
Em sua análise, a subscritora da ITC fez as seguintes considerações, litteris:
Compulsando os autos, verifica-se que o valor pago pelo Município
de Itapemirim nesta contratação foi de R$382,50 o metro de arquibancada. Ocorre que em contratações anteriores, o Município
utilizou estruturas semelhantes para atender outros eventos pelo
valor de R$133,00 o metro de arquibancada.
Como se verifica da narrativa da irregularidade e das justificativas
apresentadas, o cerne da questão é a escolha de solução mais
onerosa para a administração pública sem a necessária justificativa.
A ITI 00433/2016 demonstrou que eventos anteriores realizados
pelo Município de Itapemirim utilizaram estruturas semelhantes por
valores mais baixos, atendendo perfeitamente aos eventos, sendo
que tais arquibancadas continham mais degraus, incluíam tendas e
coberturas, também eram amparadas por ferro tubular, e estavam
acompanhadas de laudo técnico.
Desse modo, constata-se que as descrições dos serviços eram similares, de maneira que não se justifica a discrepância de preços.
Diante disso, caberia aos responsáveis apontar especificamente
qual era a real necessidade da estrutura indicada no termo de referência. Alegar que eram eventos com características e complexidade distintas não auxilia na compreensão do real motivo de os
preços serem tão diversos dos usualmente praticados.
Assim, observa-se que a omissão dos agentes públicos em justificar
a escolha de objeto mais oneroso para a administração pública, não
indicando as razões técnicas que levaram a contratação de serviço
mais dispendioso, enseja em responsabilização dos agentes.
Ressalta-se ainda que alegação de que o valor de R$133,00
o metro de arquibancada correspondia a 01 (um) dia de
evento e o valor R$ 382,50 o metro de arquibancada a 02
(dois) dias de evento não prospera, visto que ambas as estruturas foram utilizadas para 02 (dois) dias do evento CONFABANI, nos anos de 2014 e 2015, conforme consta das fls.
06 e 278, mantendo-se, portanto, o cálculo constante da ITI
004433/2016. – (.g.n.).
Desse modo, entendeu a área técnica pela manutenção da irregularidade, bem como a imputação de ressarcimento aos
respectivos gestores.
Assim sendo, verifico como bem opinou a área técnica, o fato de
ter sido autorizado a contratação de objeto mais oneroso à municipalidade, sem motivação suficiente e sem a elaboração do termo
de referência solicitando o aluguel de arquibancadas mais caras,
contribuiu para que houvesse desperdício de recursos públicos.
Desta forma, entendo que assiste razão a área técnica e ao douto
representante do Parquet de Contas, motivo pelo qual mantenho
a presente irregularidade, bem como o respectivo ressarcimento, no valor de R$ 4.990,00 (quatro mil e novecentos e
noventa reais), equivalente a 1.857,02 VRTE’s.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012, assim preceitua, verbis:
Art. 87. Verificada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou
ao Relator:
[...]
§ 1º O responsável cuja defesa for rejeitada pelo Tribunal
será cientificado para, em novo e improrrogável prazo estabelecido no Regimento Interno, recolher a importância devida.
(g.n.).
Registre-se que a presente representação já fora recebida e conhecida, conforme nos termos da Decisão Monocrática Preliminar
– DECM nº 526/2016-6, prolatada por este Relator (fls. 149-150).
3. DO DISPOSITIVO:
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 assim delibere:
1. Rejeite a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da
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parecerista jurídico, suscitada pela Sra. Fernanda Pinheiro da
Silva, Subprocuradora Geral do Município de Itapemirim, nos termos do item 1 desta decisão;
2. Converta os presentes autos em Tomada de Contas Especial,
em face da existência de dano ao erário, presentificado no item
2.3 desta decisão (item 3 da ITI 00433/2016 e 3.3 da ITC nº
4357/2016-3), no valor de R$ 4.990,00 (quatro mil e novecentos
e noventa reais) equivalentes a 1.857,02 VRTE’s, na forma do
artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
3. Rejeite as razões de justificativas apresentadas pelas Sras. Viviane da Rocha Peçanha, Prefeita Municipal, e Sandra Peçanha
de Almeida, Secretária Municipal de Cultura e pelo Sr. José Geraldo Oliveira, Servidor Público Municipal, em razão da prática da
irregularidade, contida no item 2.3 (item 3 da ITI 00433/2016 e 3.3
da ITC nº 4357/2016-3) desta decisão, promovendo-se a notificação dos gestores para que recolham a importância que lhes é imputada solidariamente, no prazo de 30 dias, oportunidade em que
as contas poderão ser julgadas regulares com ressalva, na forma
do § 1º, do artigo 87, da Lei Complementar Estadual 621/2012, não
cabendo recurso desta decisão preliminar;
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, sejam os autos encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento do ressarcimento imputado e da multa aplicada.
É como voto.
Vitória, 02 de maio de 2017.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-12177/20151, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 13ª sessão ordinária, realizada no dia dois de maio de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, que integra
esta Decisão:
Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da
parecerista jurídico, suscitada pela Sra. Fernanda Pinheiro da
Silva, subprocuradora geral do Município de Itapemirim, nos termos do item 1 desta decisão.
Converter os presentes autos em Tomada de Contas Especial,
em face da existência de dano ao erário, presentificado no item
2.3 do voto do relator (item 3 da ITI 00433/2016 e 3.3 da ITC nº
4357/2016-3), no valor de R$ 4.990,00 (quatro mil e novecentos
e noventa reais), equivalentes a 1.857,02 VRTE’s, na forma do
artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelas Sras. Viviane da Rocha Peçanha, prefeita municipal, e Sandra Peçanha de Almeida, secretária municipal de cultura, e pelo Sr. José
Geraldo Oliveira, servidor público municipal, em razão da prática
da irregularidade, contida no item 2.3 (item 3 da ITI 00433/2016
e 3.3 da ITC nº 4357/2016-3) do voto do relator, promovendo-se
a notificação dos gestores para que recolham a importância que
lhes é imputada solidariamente, no prazo de 30 (trinta) dias,
oportunidade em que as contas poderão ser julgadas regulares com
ressalva, na forma do § 1º, do artigo 87, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, não cabendo recurso desta decisão preliminar.
Promovidas as comunicações devidas, em não havendo expediente
recursal, encaminhar os autos ao Ministério Público Especial de
Contas, para acompanhamento do ressarcimento imputado e da
multa aplicada.
Fica o senhor responsável ciente de que:
a) a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente,
saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas
regulares com ressalva e lhes dará quitação;
b) não ocorrendo o recolhimento tempestivo da importância devida,
o Tribunal julgará o mérito das contas, nos termos dos artigos 87
a 89 da Lei Complementar nº 621/2012, aplicando-lhe as sanções
cabíveis;
c) não cabe recurso da decisão preliminar que converte o processo
em tomada de contas especial e rejeita as alegações de defesa, nos
termos do artigo 398 do Regimento Interno deste Tribunal.
Sala das Sessões, 2 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 01441/2017-8
PROCESSO TC-00205/2017-1
Responsável: Paulo César Hartung Gomes
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO - ACOMPANHAMENTO
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(JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016) – RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL 3º QUADRIMESTRE – JURISDICIONADO: GOVERNO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ALERTAR – ENCAMINHAR AO MPEC
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos do Relatório de Acompanhamento da
Gestão Fiscal do Governo do Estado do Espírito Santo, relativo ao
período de janeiro a dezembro de 2016, sob a responsabilidade
de: PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES, Governador, período de
01/01/2016 a 31/12/2016; 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
19/08/2016 (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
19/08/2016 a 31/12/2016 (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 31/12/2016.
A Secretaria de Controle Externo de Macroavaliação Governamental
(SecexGoverno), através do Relatório de Acompanhamento nº
00002/2017-5, 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; acompanhamento da gestão orçamentária e o monitoramento de
decisões anteriores, manifestando ao final com determinações e
sugestão de realização de levantamento.
Na sequência, a Manifestação Técnica nº 00304/2017-5 emitida pela Secretaria de Controle Externo de Macroavaliação Governamental, por meio do Secretário de Controle Externo, acompanhou
os mesmos fundamentos e determinações do Relatório de Acompanhamento nº 00002/2017-5.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos compreendem o período de janeiro a dezembro
de 2016 e tem como objetivo avaliar a execução orçamentária do
Estado no exercício de 2016, tendo como referência o Relatório
Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 6º bimestre e o
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do 3º quadrimestre, no tocante
ao cumprimento das disposições da LDO de 2016, da LOA de 2016,
PPA 2016-2019 e da LRF, com ênfase no artigo 59 da LRF, especialmente com relação às alterações orçamentárias, a execução das
receitas e despesas, atingimento das metas de Resultado Primário
e Nominal estabelecidas na LDO e limites constitucionais, emitindo
alerta se necessário.
Esta decisão refere-se tão somente ao Alerta, nos termos do
que preconiza LRF preconiza o artigo 59, § 1º, inciso II, portanto,
neste momento, me restringirei somente à análise da despesa total
com pessoal, para fins de apuração do limite da LRF - RGF do 3º
quadrimestre de 2016 (setembro a dezembro de 2016). As
demais questões suscitadas neste processo serão resolvidas após
parecer do Ministério Público de Contas e submetidas à apreciação
do Plenário em sessão plenária futura.
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, § 1º,
inciso II, que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, devendo emitir alerta aos Poderes ou órgãos públicos
quando constatarem que o montante da despesa total com pessoal
ultrapassou 90% do limite:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e
do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta
Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;
§ 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos
dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão
referido no art. 20
Também o art. 220, inciso I da Resolução nº 261/2013 do TCEES,
Regimento Interno, dispõe que no presente caso o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas relativas à responsabilidade na gestão fiscal estabelecidas na Lei Complementar Federal
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nº 101/2000.
A Secretaria de Controle Externo de Macroavaliação Governamental
(SecexGoverno), identificou:
Quanto a Despesa Total com Pessoal constatou-se divergência na apuração do percentual: o publicado pelo Poder Executivo,
relativo ao 3º quadrimestre de 2016, evidencia o percentual de
43,33%, porém, o apurado pelo TCEES foi de 44,98% em decorrência da metodologia usada pelo TCEES se basear na Resolução TC
189/2003, a Decisão Plenária TC 006/2001 e precedentes firmados
por este Tribunal de Contas, situação que está pendente da “regra
de transição” a ser deliberada pelo Plenário. Assim, o percentual da
despesa total com pessoal apurado pelo TCEES e o publicado pelo
Poder Executivo são inferiores ao limite Legal (49,00%) e ao limite
Prudencial (46,55%). Contudo, o apurado pelo TCEES encontra-se acima do “limite” de Alerta (44,10%), correspondente a 90% (noventa por cento) do limite legal estabelecido
na LRF, devendo ser emitido “ALERTA” ao Poder Executivo,
conforme determina o inciso II do § 1º do art. 59 da LRF.
(vide seção 3.10).
São os fundamentos, decido:
DECISÃO
Ante o exposto, corroboro a manifestação exarada pela Área Técnica e VOTO para que este Egrégio Plenário emita com fundamento no inciso II do § 1º do art. 59 da Lei Complementar 101/00,
ALERTA ao Poder Executivo Estadual de que o percentual da despesa total com pessoal, apurado pelo TCEES em 44,96% no 3º
quadrimestre de 2016, encontra-se acima do “limite” de Alerta
(44,10%), correspondente a 90% (noventa por cento) do limite
legal estabelecido na LRF.
Por fim, determino remessa dos presentes autos ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer ao Relatório de Acompanhamento nº 00002/2017-5 e Manifestação Técnica nº
00304/2017, apresentados pela SecexGoverno, após o retorno
dos autos a este gabinete.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-205/20171, DECIDE o plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 11ª sessão ordinária, realizada no dia dezoito de abril
de dois mil e dezessete, nos termos do voto do relator, conselheiro
Domingos Augusto Taufner:
Emitir PARECER DE ALERTA ao Poder Executivo Estadual de que
o percentual da despesa total com pessoal para fins de apuração do
limite, apurado pelo TCEES em 44,96% no 3º quadrimestre
de 2016, encontra-se acima do “limite” de Alerta (44,10%), correspondente a 90% (noventa por cento) do limite legal estabelecido
na LRF.
Por fim, sejam remetidos os presentes autos ao MPEC para emissão
de parecer.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 01440/2017-3
PROCESSO TC-01166/2017-5
Responsável: Elda Márcia Moraes Spedo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3° QUADRIMESTRE DE
2016) – JURISDICIONADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ALERTAR – ARQUIVAR
O SR. RELATOR CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal referente
ao 3º Quadrimestre de 2016, do Ministério Público do Estado do
Espírito Santo, de responsabilidade dos senhores Eder Pontes da
Silva (período: 01/01/2016 a 30/04/2016) e Elda Márcia Moraes
Spedo (período 01/05/2016 a 31/12/2016)
Na análise da Secretaria de Controle Externo de Macroavaliação
Governamental (SecexGoverno), através do Relatório Técnico
nº 00188/2017-4 e Manifestação Técnica nº 00426/2017-1,
verificou-se que o percentual de 1,84% publicado pelo Ministério
Público Estadual, é o mesmo apurado pelo TCEES, sendo inferior ao
limite Legal (2,00%) e ao limite Prudencial (1,90%). Contudo, atingiu o “limite” de Alerta (1,80%) correspondente a 90% (noventa
por cento) do limite legal estabelecido na LRF, devendo ser emitido
“ALERTA”, conforme determina o inciso II do § 1º do art. 59 da Lei
Complementar 101/00.
Também observou-se, em 31/12/2016, a disponibilidade de caixa
líquida antes da inscrição em restos a pagar não processados e
restos a pagar empenhados e não liquidados do exercício; a avaliação da transparência da gestão fiscal quanto aos quesitos avaliados
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relativos à Transparência previstos na LRF.
Verificou ainda o cumprimento da deliberação constante da Decisão TC 1776/2016 – Plenário nos autos do Processo TC 943/2016,
possibilitando a conclusão do monitoramento quanto a sua determinação.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no art. 54 da Lei
Complementar 101/2000 (LRF), que ao final de cada quadrimestre
será emitido pela Procuradora-geral de Justiça do Estado do Espírito
Santo o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) contendo os demonstrativos definidos no art. 55.
O art. 3º da Resolução TC-162/2001, por sua vez, definiu a respeito
da remessa de cópia do RGF a esta Corte de Contas, estipulando,
como prazo de envio do relatório ao Tribunal de Contas, até 35 dias
após o encerramento do período correspondente.
As conferências e análises realizadas no Relatório de Gestão Fiscal do Ministério Público Estadual, referente ao 3º quadrimestre
de 2016, constatou que o Ministério Público Estadual publicou o
referido Relatório de Gestão Fiscal, no Diário Oficial do Estado,
dentro do prazo estabelecido pelo artigo 55, §2º, da LRF e Portaria STN nº 533/2014 e encaminhou a cópia de sua publicação
ao TCEES, dentro do prazo estabelecido na Resolução TCEES nº
162/01.
No relatório em exame, apurou-se que o percentual da despesa
total com pessoal, para fins de apuração do limite, foi de
1,84%, publicado pelo Ministério Público Estadual, é o mesmo verificado pelo TCEES.
Nesse sentido, esta decisão refere-se tão somente a emissão
do Alerta, portanto, neste momento, me restringirei somente à
análise da despesa total com pessoal, para fins de apuração do limite da LRF - RGF do 3º quadrimestre de 2016 (setembro a dezembro de 2016). As demais questões suscitadas neste processo
serão resolvidas após o parecer do Ministério Público de Contas e
submetidas à apreciação do Plenário em sessão plenária futura.
O art. 220, inciso I da Resolução nº 261/2013 do TCEES, Regimento
Interno, dispõe que no presente caso o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas relativas à responsabilidade na gestão fiscal estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 101/2000
- Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF
A LRF preconiza no artigo 59, § 1º, inciso II, que o Tribunal de
Contas fiscalizará o cumprimento das normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, devendo emitir
alerta aos Poderes ou órgãos públicos quando constatarem que o
montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% do limite:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e
do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta
Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;
§ 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos
dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão
referido no art. 20
Nesse sentido, verificado que o percentual da despesa total com
pessoal, para fins de apuração do limite, foi de 1,84%, inferior ao limite Legal (2,00%) e ao limite Prudencial (1,90%), contudo atingindo o “limite” de Alerta (1,80%) correspondente a 90%
(noventa por cento) do limite legal estabelecido na LRF, devendo
ser emitido “ALERTA”, conforme determina o inciso II do § 1º do art.
59 da Lei Complementar 101/00.
São os fundamentos, decido:
DECISÃO
Ante ao exposto, corroborando com a manifestação exarada pela
Área Técnica, VOTO para este Egrégio Plenário emita PARECER DE
ALERTA ao Ministério Público Estadual, quanto ao percentual da
despesa total com pessoal para fins de apuração do “limite” de Alerta, que atingiu 1,84%, acima do limite de 1,80%, correspondente
a 90% (noventa por cento) do limite legal estabelecido na LRF, nos
termos do art. 59, §1º, II, notificando o responsável.
Após, determino a remessa dos presentes autos ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer ao Relatório Técnico
nº 00188/2017-4 e Manifestação Técnica nº 00426/2017-1,
apresentados pela SecexGoverno, em seguida o retorno desses autos ao gabinete do relator.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-1166/20175, DECIDE o plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
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Santo, na 11ª sessão ordinária, realizada no dia dezoito de abril
de dois mil e dezessete, nos termos do voto do relator, conselheiro
Domingos Augusto Taufner:
Emitir PARECER DE ALERTA ao Ministério Público do Estado do
Espírito Santo quanto ao percentual da despesa total com pessoal
para fins de apuração do “limite” de Alerta, que atingiu 1,84% acima do limite de 1,80%, correspondente a 90% (noventa por cento)
do limite legal estabelecido na LRF.
Por fim, sejam remetidos os presentes autos ao MPEC para emissão
de parecer.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-236/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-1979/2010
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO
PRETO
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - AUDITORIA
RESPONSÁVEL - CLÁUDIA MARTINS BASTOS
ADVOGADOS - LUISA PAIVA MAGNAGO (OAB/ES 12.455) E PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB/ES 17.169)
EMENTA: AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2009 – AFASTAR A
RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO AOS ITENS 3.2.2, 3.2.3 E
3.2.4 – ACOLHER RAZÕES DE JUSTIFICATIVA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam estes autos de Relatórios de Auditoria Ordinária realizada
na Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, referente ao exercício
de 2009, sob a responsabilidade da senhora Cláudia Martins Bastos,
Prefeita Municipal.
Em cumprimento ao Plano de Auditoria 11/2009, a 6ª Controladoria Técnica elaborou o Relatório de Auditoria Ordinária RA-E
062/2010 (fls. 05-38), em que foram apontados indícios de irregularidades elencados na Instrução Técnica Inicial ITI 284/2011
(fls. 372-386).
O então Conselheiro Relator Elcy de Souza votou no sentido de que
os autos fossem baixados em diligência, às folhas 391 a 404 (Item
5.1 do Relatório de Auditoria Ordinária 6ª CT Nº 62/2010), o que foi
ratificado pela Decisão TC 02106/2011 (fls. 405).
Segue o Relatório de Diligência RD-E 08/2011 que se fez acompanhar de documentos encartados as fls. 422/604 e a Instrução
Técnica Inicial ITI 1013/2011 (fls. 606-624), em substituição à
ITI 284/2011, onde elenca supostas irregularidades.
Foi a responsável, senhora Claudia Martins Bastos, devidamente
citada (Decisão Preliminar TC 108/2012 e Termo de Citação nº
283/2012, fls. 632 e 633), e apresentou tempestivamente suas
justificativas, por meio de advogado constituído, como se verifica
às fls. 646/686 e documentos anexos.
Por despacho às fls. 1279 foram os autos encaminhados à Área
Técnica para elaboração de instrução técnica conclusiva, em junho
de 2012.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 5284/2013 (fls.
1280-1325) contendo a análise técnica das alegações de defesa da
responsável, concluindo pela manutenção dos indícios de irregularidades onde exclui tão somente a ausência de controle interno, a
conversão do processo em Tomada de Contas Especial, na forma
do art. 57, inciso IV da Lei Complementar 621/2012, pagamentos
indevidos totalizando R$ 1.055.022,60 (um milhão, cinquenta e
cinco mil e vinte e dois reais e sessenta centavos) equivalentes
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a 547.494,85 VRTE a serem ressarcidos aos cofres municipais,
multa e determinações.
O Ministério Público Especial de Contas, na lavra do Procurador de
Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, acolheu o opinamento técnico por meio do parecer PJC 3528/2014-1 (fls. 1328-1330).
Em sequência, verifiquei a necessidade de uma análise mais atenta
quanto ao gasto com combustíveis realizado no exercício auditado
de 2009, para tanto solicitei à área técnica que procedesse a uma
diligência a fim de informar o gasto efetivo com combustíveis da
Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto nos exercícios de 2007
a 2012 (fls.1332).
A 3ª SECEX em atendimento à determinação emitiu a Manifestação Técnica de Chefia 88/2014-2 (fls. 1333 -1334) onde apura
os valores solicitados.
Por ocasião do julgamento, o patrono da responsável compareceu
à 4ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara na data de 25/02/2015,
e apresentou sustentação oral, tendo sido as razões reduzidas a
termo, conforme fls. 1381-1388, e documentos vistos às fls. 13941530.
Os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, este emitiu a Manifestação Técnica de Defesa 00214/2016-1 (fls. 1532-1553), onde conclui pela manutenção da irregularidade dos atos ali elencados, contudo acolheu
parcialmente as justificativas em relação ao item referente aos gastos com combustíveis modificando o valor do ressarcimento para
17.439,88 VRTE.
O Ministério Público Especial de Contas, na lavra do Procurador de
Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, acolheu o opinamento técnico por meio do parecer PJC 28/2016-1 (fls. 1555-1556).
Assim, vieram os autos a este Gabinete para emissão voto em 05
de maio de 2016, fls.1557.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A Instrução Técnica Inicial ITI 1013/2011 apontou os seguintes indicativos de irregularidades:
1. NÃO FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO OU CONGÊNERE PARA
AS TRANSFERENCIAS DE SUBVENÇÃO SOCIAL
Base Legal: Artigos art. 38. parágrafo único e 60, parágrafo único
c/c o art. 116, todos da Lei nº 8.666/93.
2. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE JURÍDICA
Base Legal: artigo 37, caput, da CRF/88
3. AUSENCIA DE LICITAÇÃO NAS CONTRATAÇOES CELEBRADAS PELAS COMISSÕES ORGANIZADORAS DOS EVENTOS:
Base Legal: artigo 37, caput, XXI, da CF/88, arts. 2º e 54 da Lei nº
8.666/93 e art. 2º da Lei nº 4.717/65.
4. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO
Base Legal: Artigo 7º, § 2º, II, art. 40, § 2º, II e art. 43, da Lei de
Licitações
5. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO
Base legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Eficiência, e Princípio da Obrigatoriedade dos Concursos Públicos contido no artigo 37, caput e II, da CRF/88.
6. AUSENCIA DO ATO DE RATIFICAÇAO NOS PROCESSOS DE
DISPENSA E INEXIGIBILIDADE
Base Legal: Infringência ao artigo 26, “caput”, da Lei nº 8.666/93.
7. AUSENCIA DE CONTROLE DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL
Base Legal: Infringência ao artigo 63, § 2º, III, da Lei nº 4.320/64e
aos artigos 66 e 67, “caput” e §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93.
8. RECEBIMENTO INCOSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO
Base Legal: Artigo 39, §4º, da Constituição Federal.
9. AUSENCIA DE CONTROLE INTERNO
Base Legal: caput do Artigo 70 da Constituição Estadual do Espírito
Santo.
Corroboro com a manutenção das irregularidades e hipótese de
ressarcimento, conforme análise exposta na Instrução Técnica Conclusiva ITC 5284/2013 (fls. 1280-1325) e na Manifestação Técnica
de Defesa 00214/2016-1 (fls. 1532-1553):
Da Instrução Técnica Conclusiva ITC 5284/2013:
[...]
1 ANALISE DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES DESCRITOS NA ITI 1013/2011
1.1. Não formalização de convênio ou congênere para as
transferências de subvenção social
Base Legal: artigo 38 parágrafo único e art. 60, parágrafo único
c/c o art. 116, todos da Lei nº 8.666/93.
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Processo

Objeto

Lei Autorizativa VALOR: (R$)

2.721/2008

repasse de
verba pública à
Santa Casa de
Misericórdia de
Guaçuí.

Lei nº 689 de
16/04/2009
retroagindo seus
efeitos a janeiro
de 2009

48.090,00

A Lei Municipal nº 689/2009 autorizou a concessão de repasse financeiro à Santa Casa de Guaçuí, localizada no Município vizinho
de Dores do Rio Preto.
Não obstante a lei expressamente se referir a repasse financeiro,
entendeu a auditoria que a natureza jurídica desta transferência reveste-se da qualidade de subvenção social, por força do disposto no
artigo 12, §3º, I e 16 da Lei n. 4.320/64 e diante das características
e objetivos da instituição ora beneficiada, empresa privada sem fins
lucrativos, voltada para a prestação de assistência médica.
Contudo, não se verificou nos autos a formalização do convênio
ou instrumento congênere, no Processo nº 2721/2009 capaz de
disciplinar o repasse a entidade beneficiada. O artigo 60, parágrafo
único da Lei nº 8.666/93, dispõe que é nulo e de nenhum efeito
contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras
de pronto pagamento, aplicando-se por analogia a mesma obrigatoriedade no que diz respeito à formalização de um convênio, por
força do disposto no artigo 116, da mesma lei.
Igualmente, imperiosa é a necessidade de um plano de trabalho, no
qual devem ser explicitados, dentre outros aspectos, os objetivos
que se pretende atingir, os cronogramas de atividades, as metas a
serem alcançadas, de maneira a demonstrar o interesse mútuo dos
partícipes e o alcance dos objetivos perseguidos, o que também
não foi observado no repasse em comento.
Diante de todo o exposto, entende-se pela violação dos artigos artigo 60, parágrafo único c/c/ art. 116, todos da Lei nº 8.666/93 em
razão da não formalização de um Convênio ou instrumento congênere para a concessão de subvenção social.
Justificativas:
A luz do disposto no artigo 62, da Lei 8.666/93 a administradora
alega que a obrigatoriedade de formalização dos contratos é facultativa nos casos em que a administração puder substituí-lo por
outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.
Informa que o valor repassado à Santa Casa de Misericórdia totalizou R$48.090,00, portanto, dentro do limite de R$ 80.000,00
instituído pelo artigo 23, da Lei 8.666/93, fato que autorizaria a
substituição do contrato por outro instrumento, como as notas de
empenho encartadas nos presentes autos.
Ressalta que o parágrafo único do artigo 60 foi “abordado equivocadamente pelos Auditores desse Tribunal uma vez que o processo
em questão não se trata de contrato verbal e, ainda que o fosse,
deveria obediência ao parágrafo único do artigo 59 da mesma Lei.”.
Finaliza, ressaltando que a Lei 4.320/64 não menciona a obrigatoriedade de celebração de termo contratual, tão somente, de prestação de contas, e que este Tribunal tratou de confirmar a regularidade sob o prisma da aplicação dos recursos públicos (fls. 646/650).
Análise:
Com base na narrativa acima disposta, depreende-se que por meio
da Lei nº 689/2009 o Município de Dores do Rio Preto repassou o
valor de R$48.090,00 (R$4.809,00 mensais) à Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí sem que houvesse qualquer tipo de convênio
ou instrumento congênere regulando o repasse da aludida verba
pública.
Em sede de manifestações de defesa, a administradora alega não
haver previsão legal para a formalização do termo de convênio, a
luz da lei 4.320/64 e que o referido termo poderia ser substituído
por outros instrumentos hábeis, como no presente caso, a nota de
empenho.
Sem embargo, em se tratando de convênios ou de qualquer ajustamento em que exista a persecução de interesse comum e mútua
colaboração sempre haverá, para os partícipes, a obrigatoriedade
de formalização de convênio ou instrumento equivalente, nos moldes dispostos no artigo 116 da lei 8.666/93. Isto porque o referido
termo deverá ser capaz de demonstrar, claramente, o objeto os
objetivos perseguidos, os planos de trabalho, as metas traçadas
pelos convenentes, as condições para a efetivação dos repasses, os
cronogramas, etc.
Por isso mesmo, infere-se que a nota de empenho - diante de sua
própria natureza - jamais terá o condão de substituir o termo de
convênio, sobretudo em face da ausência de expressa disposição
dos direitos e obrigações assumidas pelas partes convenentes em
seu conteúdo.
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Tais deveres e obrigações não se findam com a transferência da
quantia prevista à instituição sem fins lucrativos; ao contrário: a
partir do repasse inicia-se para o administrador a tarefa de fiscalizar, acompanhar e exigir do convenente o regular cumprimento das
cláusulas e condições estabelecidas entre as partes.
Nos autos, a defendente também questionou a possível imputação
de irregularidade, com base na infringência ao artigo 60, parágrafo
único, da Lei 8.666/93, que trata da contratação verbal. Aduz, em
essência, que tal dispositivo de lei foi abordado equivocadamente,
uma vez que o processo em questão não se tratava de contrato
verbal.
Não obstante, pede-se vênia para discordar do entendimento exarado, uma vez que não tendo sido encartado a estes autos o aludido
termo de convênio ou instrumento congênere, devidamente hábil
por parte da defesa e, diante da efetiva realização do repasse financeiro à Santa Casa de Misericórdia, somente nos resta deduzir
pela constatação de contratação verbal e a consequente violação à
regra instituída no artigo 60, ora sob análise.
E, em se tratando de áreas básicas como a saúde, é preciso que
sejam estabelecidas claramente as responsabilidades, os objetivos
e as metas perseguidas pela administração.
Todavia, nem mesmo a lei municipal ou processo de pagamento
fazem qualquer menção acerca dos citados temas. Neste último
(fls.38/89) é possível identificar – tão somente, a nota de empenho, ofício do secretário de saúde e as notas de liquidação e pagamento, seguidos da cópia de cheques, nos valores de R$4.809,00.
Deste modo, pela ausência total de critérios previamente estabelecidos, a Administradora não há como comprovar que o repasse da
verba transferida à Santa Casa de Misericórdia de Guaçui atingiu
integralmente os propósitos, objetivos e metas, nem permitiu o
ateste da devida utilização dos recursos públicos.
Por todo o exposto, mantém-se a irregularidade, diante da infringência ao artigo 38 parágrafo único e art. 60, parágrafo único
c/c o art. 116, todos da Lei nº 8.666/93.
1.2. Ausência de capacidade jurídica
Base Legal: artigo 37, caput, da CRF/88.
De posse dos autos, verifica-se que o município de Dores do Rio
Preto repassou recursos públicos a diversas comissões de festas,
grupos sem personalidade jurídica própria, e como tal, não são consideradas pessoa jurídica de direito público ou mesmo de direito
privado;
Nesse sentido, impõe ressaltar que somente a União, Estados, Distrito Federal e Municípios compõem a Administração Direta Estatal,
não possuindo as comissões, a luz do artigo 41, Código Civil Brasileiro, personalidade jurídica de direito público interno:
Art. 41: São pessoas jurídicas de direito público interno:
I - a União;
II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;
III - os Municípios;
IV - as autarquias;
V - as demais entidades de caráter público criadas por lei.
Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas
de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado,
regem-se, no que couber, quanto ao seu funcionamento,pelas normas deste Código.
De igual forma, também não se verifica a existência de personalidade jurídica de direito privado:
Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito
privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro,
precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por
que passar o ato constitutivo.
Nesta esteira, infere-se que sem a personalidade jurídica, as comissões de festas também não possuem capacidade jurídica própria
e competência para praticar atos administrativos; qualificam-se
como um grupo constituído por membros da sociedade, de composição precária e prazo determinado, voltado para o alcance de
determinado objetivo, sem a vinculação aos regramentos impostos
às pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Nesse passo, entende-se possível às comissões, o exercício da função de assessoramento da administração, sem a discricionariedade
para tomar decisões, movimentar verbas públicas ou mesmo contratar bens e serviços.
Por derradeiro, os atos praticados por autoridade incompetente
consubstanciados nas contratações celebradas pelas Comissões
Organizadoras são NULOS e ilegais, diante da ausência de competência (elemento vinculado e requisito do ato administrativo) e de
capacidade jurídica da comissão de festas, responsável pela prática
dos aludidos atos.
Justificativas:
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Alega a defendente, fls. 650/652 dos autos, que a defesa do item
restou prejudicada em face da ausência de menção dos processos
os quais se referem à ausência de capacidade jurídica.
Não obstante, passa a discorrer do tema, ressaltando que mesmo
reconhecendo que algumas associações não possuem personalidade jurídica, o direito brasileiro lhes permite ajuizar ações ou serem
demandadas em juízo, conforme artigo 12, inciso VII, do Código de
Processo Civil, tratando a própria Lei de reconhecer-lhe personalidade jurídica.
Nesse caso, no âmbito Administrativo, tratando-se de Comissão
Organizadora, constituída por servidores públicos, formalizada por
meio de Decreto, conforme os processos citados no item seguinte,
tem-se a sociedade de fato, uma vez que consubstancia-se na indicação formal de servidores do Município, com objetivo comum e
devidamente regulamentado.
Ressaltamos que a utilização das Comissões Organizadoras são
práticas comuns, usuais e reiteradas em todas as prefeituras do
Estado, sendo assim consideradas em diversos processos desta
própria Corte de Contas.
Diante da inexistência de indicação de qual (is) processo (s) trata
o presente item, e, em decorrência, quais atos foram considerados
nulos e ilegais pelos auditores, cerceando sua defesa, e, uma vez
que as Comissões Organizadoras tratadas no item seguinte foram
devidamente designadas pela Prefeita Municipal por meio do Decreto, concluo pela inexistência de qualquer irregularidade, bem
como pela ausência de qualquer ilegalidade ou nulidade dos atos
praticados pelas mesmas, uma vez que sua competência se deu por
meio dos citados Decretos.”
Análise:
Segundo as alegações apresentadas, a defesa deste item estaria
prejudicada em face da ausência de menção expressa de quais processos se referia a Instrução Técnica Inicial.
Sem embargo, em que pese à narrativa apresentada, o tema central abordado neste item, qual seja, a constituição de diversas comissões de festas por parte do Município de Dores do Rio Preto, no
exercício de 2009 – encontram-se devidamente dispostas e identificadas na peça citatória.
Importa ressaltar que o administrador se defende da Instrução Técnica Inicial, peça única e consolidada; desta forma, como os itens
que tratam da contratação de comissões encontram-se sequencialmente descritos neste documento, a identificação das comissões
criadas pela Municipalidade é plenamente possível e encontram-se
devidamente dispostas no item imediatamente posterior, seguida
dos números dos processos, dos valores repassados e das festas
realizadas, senão vejamos:
Processo
955/2009

1450/2009

408/2009

581/2009

Empenho
1978
TOTAL:

Objeto
repasse de verba pública à comissão organizadora da 45ª festa de
emancipação política do
município
complementação de repasse de verba pública
para a comissão da 45ª
festa de emancipação
política do município
repasse de verba pública à comissão organizadora do VIII carnaval
nas montanhas
elevar para o repasse
de verba pública à comissão organizadora
do VIII carnaval nas
montanhas
Repasse para a comissão organizadora da
festa do pé quente

Formalização Data
Decreto nº
de 03 a
1.965/2009
05/04/2009

Valor (R$)
50.000,00

de não mencionar o nome das comissões criadas pela sua própria
administração, passa a justificar a existência das mesmas, fazendo menção a sua composição “constituída por servidores públicos,
formalizada por meio de Decreto,” e ainda: “tem-se a sociedade
de fato, uma vez que consubstancia-se na indicação formal de servidores do Município, com objetivo comum e devidamente regulamentado.”
Superada a questão, cumpre mencionar que a falta de personalidade jurídica impede a prática individual de qualquer ato administrativo formal pelas comissões de festas, em nome do Município;
prova do alegado se verifica na análise dos contratos celebrados e
gerenciados por estas comissões os quais tem como contratante o
Município de Dores do Rio Preto, fato que demonstra a intermediação indevida e a ausência de personalidade jurídica das mesmas
(fls. 696 e ss.).
Deste modo, a existência de Decreto do Poder Executivo não é capaz de legitimar o repasse financeiro a comissões destituídas de
personalidade jurídica, nem tampouco autorizar a adoção de práticas comerciais desvinculadas das regras de direito público – dentre
as quais se insere o dever de licitar.
Finalmente, a alegação de que a criação de comissões de festas
trata-se de prática habitual, frequentemente utilizada por outros
municípios não elide e sequer atenua a irregularidade praticada,
não sendo possível chancelar uma conduta manifestamente irregular em face da irregularidade de outrem.
Por todo o exposto, mantém-se a irregularidade.
1.3. Ausência de licitação nas contratações celebradas pelas
comissões organizadoras dos eventos:
Base Legal: artigo 37, caput, XXI, da CF/88, arts. 2º e 54 da Lei
nº 8.666/93 e art. 2º da Lei nº 4.717/65.
Processo
955/2009

1450/2009

408/2009

581/2009

Empenho
1978
TOTAL:

Decreto nº.
1.975/2009

de 03 a
05/02/2009

3.000,00

decreto nº.
1.946/2009

de 21 a
24/02/2009

65.000,00

decreto nº.
1.952/2009

de 21 a
24/02/2009

7.000,00

12.000,00
137.000,00

Com efeito, forçoso seria crer que ao defendente não fosse possível
identificar quais seriam essas comissões de festas, sobretudo diante do contexto apresentado e diante da narrativa disposta em suas
próprias alegações de defesa que assim menciona: “tratando-se de
Comissão Organizadora, constituída por servidores públicos, formalizada por meio de Decreto, conforme os processos citados no
item seguinte”. E mais adiante: [...] as Comissões Organizadoras tratadas no item seguinte foram devidamente designadas
pela Prefeita Municipal por meio do Decreto.
Tal fato poderia, inclusive, soar como estratégia de defesa, no intuito de afastar a irregularidade sem que fosse necessário aprofundar-se na análise de mérito e sem que fosse encartado aos autos
qualquer documento capaz de afastar o indício de irregularidade.
Prova da total ausência de prejuízo para a defesa também pode
ser identificada na própria justificativa da defendente, que apesar
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Objeto
repasse de verba pública
à comissão organizadora da 45ª festa de
emancipação política do
município
complementação de repasse de verba pública
para a comissão da 45ª
festa de emancipação política do município
repasse de verba pública
à comissão organizadora
do VIII carnaval nas montanhas
elevar para o repasse de
verba pública à comissão
organizadora do VIII carnaval nas montanhas
Repasse para a comissão
organizadora da festa do
pé quente

Formalização
Decreto nº
1.965/2009

Data
de 03 a
05/04/2009

Valor (R$)
50.000,00

Decreto nº.
1.975/2009

de 03 a
05/02/2009

3.000,00

decreto nº.
1.946/2009

de 21 a
24/02/2009

65.000,00

decreto nº.
1.952/2009

de 21 a
24/02/2009

7.000,00

12.000,00
137.000,00

Por meio do Decreto nº 1.965 formalizado em 11 de março de
2009, a administração instituiu a Comissão Organizadora da “45ª
FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO” no processo
administrativo nº 955/2009, tendo se limitado a tratar da composição de seus membros.
Do mesmo modo, o Decreto nº 1.946 de 02/02/2009 instituindo a
“Comissão de Organização do ”III CARNAVAL NAS MONTANHAS”,
formalizado pelo Processo nº 408/2009 o qual abordava, tão somente, a composição da mesma.
Tais Decretos não regulamentavam as atribuições e poderes das
Comissões, suas limitações e obrigações legais, sendo omissos
também no que tange as atribuições da Comissão, ficando livres
para agir de acordo com a sua conveniência e oportunidade.
Nesse passo, verificou-se que as citadas Comissões de Festas movimentavam recursos, tomavam decisões e promoviam contratações
diretas, em total descompasso com o disposto na lei vigente, especialmente, ao disposto na lei de licitações e ao princípio geral da
obrigatoriedade de licitação previsto no artigo 37, XXI, da CRFB e
no artigo 2º da Lei nº 8.666/93, segundo os quais:
“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.” (g.n.)
Ademais, observa-se que foram repassados às comissões organizadoras os valores de R$72.000,00 para o Carnaval e R$ 53.000,00
para a Festa de Emancipação, consoante se verifica nas fichas financeiras das Comissões Organizadoras, fato que comprova a movimentação financeira das mesmas, em descompasso com o regime
jurídico-administrativo. Adiante, vislumbra-se algumas contratações diretas realizadas:
- ausência de licitação para a contratação da empresa A.C.O. Silva
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– ME, quando da realização do VIII Carnaval nas Montanhas, cujo
objeto referia-se a shows artísticos, sonorização e luz, conforme NF
222, no valor total de R$42.000,00.
- ausência de licitação para a contratação Motoclube de Alegre,
quando da realização da 45ª. Festa de Emancipação do Município
de Dores do Rio Preto, cujo objeto referia-se à organização, premiação e realização do 5º. Motocross das Montanhas, conforme
comprovante no valor total de R$10.000,00.
- Ausência de licitação para a contratação da firma A.C.O. Silva –
ME, quando da realização da 45ª. Festa de Emancipação do Município de Dores do Rio Preto, cujo objeto referia-se a shows artísticos,
sonorização e luz, conforme NF 232, no valor total de R$38.000,00.
Nesse passo, conclui-se ter sido ofendido também o Princípio da
Legalidade que rege a Administração Pública, previsto no artigo 37,
“caput”, da CRFB, segundo o qual, só é dado à Administração Pública agir de acordo com o previsto em Lei.
Diante do todo o exposto, entende-se por irregular todas as contratações realizadas pelas Comissões de Festas do Município, pelo
descumprimento do disposto nos artigos 37, caput e inciso XXI, da
CRFB/88, artigos 2º e 54 da Lei nº 8.666/93 e artigo 2º da Lei nº
4.717/65.
Justificativas:
Relata que os decretos que instituíram as comissões organizadoras
indicam a composição dos membros e suas funções, a finalidade a
qual cada comissão se destina, a data de realização, autorização
para abertura de conta específica, indicação do valor, forma de pagamento, prazo para a prestação de contas e indicação de que a
Comissão não perceberá remuneração pelas atividades realizadas,
consideradas como relevante serviço prestado ao Município.
Assim, conclui que os citados Decretos trouxeram todas as informações necessárias e pertinentes a cada caso.
Em seguida, informa que as comissões organizadoras eram responsáveis pelas contratações e pagamentos dos materiais e serviços
destinados à correta condução das festividades, as quais, somadas,
resultaram no total exposto pelos auditores e que entendem assemelharem as aquisições realizadas por suprimento de fundos.
Ressalta que tais comissões detinham determinado grau de autonomia, a fim de proporcionar agilidade para aquisições e contratações
que poderiam resultar em atrasos e mesmo prejudicar o evento.
Assim, alega que o cumprimento dos princípios regentes da Administração seriam comprovados por ocasião da prestação de contas.
Que as comissões detinham encargos de seleção de shows artísticos e de “fornecimentos ajustados com empresas” para as festividades, mas que os contratos eram celebrados em nome da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto.
Que a escolha dos mesmos obedeceu critério de aceitação pública
pela comunidade local, uma vez que os grupos já tinham renome
regional e em alguns casos nacional, como o caso do cantor Wilson
Sideral, atendendo ao previsto na Lei de Licitações.
As contratações diretas foram ajustadas com os próprios artistas
que possuem empresas próprias ou com empresas que detinham
representação exclusiva, nos moldes do artigo 25, da lei 8.666/93.
Que a comissão observou os aspectos de legalidade na contratação
direta de artistas e shows, como a contratação de valores correntes
no meio artístico (valor praticado em apresentações no interior do
Estado do ES), a consagração do artista, a disponibilidade financeira, a representação exclusiva da banda.
Que a empresa detinha regularidade fiscal, de forma que as condições de contratação haviam sido atendidas; Que não houve o
rigorosismo formal da exigência de parecer jurídico ou técnico para
a contratação; Que os contratos 05 e 10/2009 foram cumpridos
integralmente.
Do mesmo modo, quanto a contratação do Motoclube de Alegre,
afirmando que o contratado era o único na região que realizava
MotoCross, compreendendo a organização e execução de todo o
evento de Motocross.
Atesta também que os auditores fazem menção ao empenho nº
1978 sem, contudo, indicar qualquer irregularidade ou juntar ao
processo qualquer documentação referente ao mesmo.
Portanto, pode-se concluir que os valores contratados foram de
pequeno vulto, com as exceções devidamente justificadas, fato
que se soma à justificativa da área técnica acerca da regularidade
das prestações de contas, as quais foram consideradas “de acordo
com os objetivos das respectivas festas, obedecendo ao que reza o
caput do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo, no
que tange à finalidade e ao interesse público dos gastos efetuados”.
Análise:
Segundo relata a equipe técnica, o poder executivo – por meio de
suas comissões de festas – movimentavam recursos, tomavam decisões e promoviam contratações diretas, prescindindo, todavia, do
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regular procedimento licitatório. Tal conduta contraria o artigo 37,
caput e inciso XXI, da CRFB, e o artigo 2º da Lei nº 8.666/93, uma
vez que toda e qualquer verba pública deve ser regida pelas regras
de direito público, dentre as quais se inserem o dever de licitar.
É sabido que os processos de contratação pública exigem a adoção
de ritos e procedimentos mais complexos e duradouros, os quais,
muitas vezes, comprometem a celeridade das aquisições e dos serviços ofertados. Por isso mesmo, exige-se do administrador alto
grau de planejamento e organização administrativa, a fim de evitar
prejuízos e, sobretudo, falhas e inexecuções de projetos.
Todavia, o que se viu na prática foi a criação de comissões de festas com o proposito de viabilizar contratações que demandariam
procedimentos licitatórios - os quais não foram realizados, seja por
desinteresse da administração, seja pela ausência de planejamento
adequado.
Desse modo, as comissões de festa atuavam como mera facilitadoras e intermediadoras, em flagrante burla ao procedimento licitatório e aos princípios constitucionais e administrativos.
Como agravante, verifica-se que as contratações foram realizadas
por comissões de festas – “entidades” sem personalidade jurídica,
constituídas por grupos de servidores municipais, que atuam como
representantes diretos do Poder Executivo Municipal, agindo em
nome do administrador, como se ele o fosse. (fls. 689 e ss.)
Nessa vertente, essas comissões atuaram – ainda que ilegalmente,
como representantes de um ente público municipal, razão pela qual
se submetem às regras de direito público. Por todo o exposto, não
poderão, de modo algum, eximir-se do procedimento licitatório.
Oportunizada a defesa, verificou-se que a administradora optou por
descrever o aspecto e as características das contratações realizadas, o teor do Decreto, a composição, finalidade e responsabilidade
das comissões e as vantagens da contratação. Tais alegações não
são capazes de elidir a irregularidade sob análise, sobretudo, por
não ter sido apresentada motivação capaz de justificar a ausência
de licitação, questão central abordado neste item.
Alegou-se, também, que tais contratações poderiam assemelham-se às aquisições por suprimento de fundos. Sem embargo, há de
se ressaltar, a imensa discrepância entre a transferência de recursos públicos para comissões imbuídas na elaboração de eventos
festivos e o procedimento de suprimento de fundos.
Cumpre esclarecer que o suprimento de fundos, ou adiantamento, volta-se para a satisfação de uma despesa eventual, sigilosa
ou de pequeno vulto, e que não puderam aguardar o processo
normal de licitação. Trata-se de uma exceção à regra e não uma
faculdade para o administrador que, devendo formalizar os procedimentos licitatórios opta, discricionária e indevidamente, pela
aquisição direta, através das comissões de festa.
Não é demais ressaltar que tais comissões, juntas, movimentaram
R$137.000,00, valor que não seria passível de ser despendido por
meio de suprimento de fundos.
No que tange a contratação do Motoclube de Alegre, impõe ressaltar que se o mesmo era o único na região hábil a ser contratado,
caberia à municipalidade promover o procedimento de dispensa,
e não transferir à comissão a tarefa de contratá-la em seu nome.
Tais condutas pecam pela total ausência de legalidade e possibilidade jurídica e somente evidenciam a falta de compromisso da
gestora pública com a legalidade procedimental.
Diante de todo o exposto, mantém-se a irregularidade quanto
aos responsáveis citados, em face do descumprimento do artigo 37,
inciso XXI, da CRFB/88 c/c o artigo 2º, da lei 8.666/1993.
1.4. Ausência de orçamento prévio
Base Legal: Artigo 7º, § 2º, II, art. 40, § 2º, II e art. 43, da Lei
de Licitações
Convite nº 001/2009;
Convite nº 005/2009;
Convite nº 006/2009.
Processo nº 2721/2009
Comissões de Festa do Município: Comissão organizadora da 45ª
festa de emancipação política do Município; Comissão organizadora
do VIII carnaval nas montanhas; Comissão organizadora da festa
do pé quente.
De posse dos procedimentos acima dispostos, a Equipe Técnica não
identificou os orçamentos prévios, conforme determina a Lei Federal nº 8.666/93.
Todavia, a busca pelo preço de mercado é requisito indisponível
e irrefutável; para o administrador, haverá a obrigação legal de
apresentar os orçamentos prévios, acompanhados das justificativas
necessárias, os quais, obviamente, deverão ser realizados ANTES
da entrega do convite, a fim de as empresas pesquisadas demonstrassem os valores de mercado desvinculados do processo de contratação.
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Do mesmo modo, nos processos de prestação de contas da Santa
Casa de Misericórdia e também das Comissões de Festas, verificou-se a ausência de orçamentos prévios nos aludidos processos, não
tendo sido localizado documentação que ratificasse a cautela do
administrador, no que tange à verificação dos preços de mercado.
Desta feita, a conduta do administrador público impossibilitou a realização da análise de competitividade e vantajosidade, não sendo
possível atestar se os gastos foram efetuados da melhor forma e
com os melhores preços, tal como preconiza a legislação vigente.
Neste sentido, encontram-se os dispositivos legais adiante citados:
Art. 7º  As licitações para a execução de obras e para a prestação
de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à
seguinte seqüência:
I - projeto básico;
II - projeto executivo;
III - execução das obras e serviços.
§ 1º:  A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida
da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a
execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela
Administração.
§ 2º:  As obras e os serviços somente poderão ser licitados
quando: (grifo nosso)
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e
disponível para exame dos interessados em participar do processo
licitatório;
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários; (grifo
nosso)
...
Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em
série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de
que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento
da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
...
§ 2o  Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
...
II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços
unitários
Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos
seguintes procedimentos:
...
IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no
mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os
constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser
devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a
desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;
Justificativas:
A fim de comprovar a existência de orçamentos prévios, a defendente faz encartar aos autos os documentos que demonstram a
consonância dos valores contratados com os praticados no mercado, bem como o contrato de gestão antigo que foi utilizado como
base comparativa de preços.
Ressalta que os técnicos não identificaram irregularidades na liquidação do convite 006/2009, indicando que os mesmos se encontravam de acordo com as exigências contidas na Lei 4.320/64. Do
mesmo modo quanto aos convites 001 e 005/2009.
Resta claro que o Setor de Compras poderia e, digamos até, deveria, como forma de conferir maior transparência ao procedimento,
anexar aos autos as planilhas com os valores orçados previamente
no mercado, o que não ocorreu. Entretanto, consta documento assinado pela própria Chefe do Setor de Compras da Prefeitura indicando que o orçamento prévio fora realizado e ainda o valor médio
encontrado.
Portanto, o requisito referente ao orçamento prévio foi atendido,
restando pendente as informações específicas às cotações realizadas, o que consiste em erro meramente formal, não restando
prejudicada a prestação de contas.
Análise:
Sobressai dos autos a ausência de orçamento prévio para subsidiar
as aquisições e bens e serviços na Prefeitura de Dores do Rio Preto.
Manuseando os documentos não se identifica a pesquisa de preços,
fato que impossibilitou justificar o valor das contratações decorrentes dos Convites nº 001/2009, 005/2009, 006/2009 e Processo nº
2721/2009, bem como as despesas realizadas pelas comissões de
festas formalizadas pelo Município no exercício de 2009, no total de
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R$137.000,00.
Em sua alegações de defesa, a gestora pública justifica a criação
das citadas comissões de festas sob a ótica da celeridade processual; sem embargo, não há qualquer menção sobre o ganho de
economicidade e qualidade dos serviços contratados pelas mesmas.
Tais contratações - além de realizadas por comissões destituídas
de personalidade jurídica - não foram capazes de demonstrar se os
preços contratados estavam compatíveis com os praticados no mercado, seja através da busca em sites especializados, de orçamentos
junto a empresas do ramo, de índices obtidos junto a instituições de
pesquisas, por meio de outras licitações, etc.
Assim, temos que o processo de licitação foi indevidamente substituído pela contratação direta efetivada pelas comissões de festas.
(fls. 148 e ss.)
Do mesmo modo, no que tange aos convites nº 001/2009,
005/2009, 006/2009 e a prestação de contas do repasse concedido
à Santa Casa de Misericórdia (Processo nº 2721/2009) as quais
não foram precedidas das pesquisas de preços.
Como prova do alegado, cumpre destacar o processo nº 1831/2009
atinente ao Convite 006/2009. Verifica-se nos autos, devidamente paginados, uma planilha elaborada pela Municipalidade, constando o valor estimado para o transporte de alunos. Todavia, os
dados apresentados não se fazem acompanhar de orçamento de
empresas ou de qualquer outro documento capaz de justificar a
origem dos respectivos valores, não havendo como atestar sua validade. Mesmo assim, o processo seguiu seu rumo normalmente,
passando, inclusive, pelo crivo da assessoria jurídica (fls. 989/9902
c/c fl. 1007).
Idêntico procedimento foi observado no processo nº 1631/2009,
Convite 05/2009; em seu teor, verifica-se o despacho da senhora
Gilda de Fátima Toledo, chefe da Divisão de Compras atestando o
custo da contratação sem, contudo, apresentar qualquer documentação que comprovasse os valores alegados, (fls. 905/906):
“Informo que o Processo nº 1.631/2009, de 27/04/2009, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, solicitando a contratação de empresa de Assessoria Técnica, Contábil e Financeira,
objetivando atender a demanda de serviços desta Prefeitura Municipal, diária e presencial, pelo período de 06 (seis) meses, terá um
custo aproximado de R$30.000,00 (trinta mil reais) e depende de
Processo Licitatório na modalidade Convite.
Atenciosamente,
Gilda de Fátima Toledo
Chefe de Divisão de Compras”
Seguindo o rito disposto acima, também o processo nº 0067/2009,
Convite 01/2009 não apresentou cotações ou pesquisa de preços; a chefe de compras afirma, tão somente, que a assessoria ao
Gabinete da Prefeita e todos às Secretarias Municipais, pelo período
de 11 (onze) meses, terá um custo aproximado de R$75.000,00,
sem, contudo, demonstrar sua base de pesquisa. Por todo o exposto, infere-se não ser possível legitimar os valores das presentes
contratações. (fls. 790/791).
Finalmente, quanto aos processos de pagamento da Santa Casa
de Misericórdia constata-se o encarte das notas fiscais, destituídas de orçamentos capazes de justificar os valores contratados pelo
referido Hospital, contrariando, não somente, o dever de prestação
de contas, mas especialmente, o interesse público.
Resta citar que nenhuma documentação encartada ou obtida ulteriormente aos autos terá o condão de afastar a necessidade de
orçamentos para a composição dos preços de mercado no momento da execução do procedimento. Igualmente, de nada acrescentam as declarações acerca da regularidade de liquidação das
despesas, posto ser outro o tema tratado neste item.
Deste modo, mantém-se a irregularidade, em face da ausência
de documentos capazes de comprovar a efetiva formação de preços, na aquisição de bens e serviços.
1.5. Usurpação de função pública e violação ao princípio do
concurso público
Base legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Eficiência, e Princípio da Obrigatoriedade dos Concursos Públicos contido no artigo 37, caput e II, da CRF/88.
Convites 001/2009 e 005/2009
Verificou-se a Equipe Técnica que as aludidas contratações foram
efetuadas em desobediência ao disposto no artigo 37, caput, e inciso II, da CRF/88. Ressalta a Equipe que existiam cargos efetivos
no plano de carreiras da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto,
com atribuições para executar os mesmos serviços licitados.
Com efeito, tem-se que diante da Lei Complementar nº 006/2002
(que dispõe sobre o plano de carreiras e define o sistema de vencimentos dos servidores públicos municipais), Lei Complementar
nº 10/2008 (dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitu-
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ra Municipal de Dores do Rio Preto) e do Decreto nº 1.274/2002
do Executivo Municipal, entende-se que os serviços poderiam ser
executados por servidores efetivos da Prefeitura, conforme se demonstra os artigos 24, alíneas “a” usque “p”, da Lei Complementar
nº 10/2008, artigo 5º, § 1º e 2º e artigo 11, da Lei Complementar
06/2002, artigo 3º, do Decreto nº 1.274/2002.
Ademais, destaca-se que o anexo I, a que se refere o parágrafo 1º,
do artigo 5º, da Lei Complementar nº 06/2002 estão discriminados
os cargos de advogado e contador. Tais cargos possuem suas respectivas atribuições relacionadas no Decreto nº 1.274/2002, não
sendo lícito serem realizadas por empresas particulares, consoante
se verifica nos objetos discriminatórios dos contratos nºs 02/2009
(advogado) e 05/2009 (contador).
Por todo o exposto, entende-se que os objetos supramencionados
possuem uma descrição igual ou mesmo similar às atribuições dos
cargos citados, não se estabelecendo a especificação de tarefas e
ações, de forma a se depreender que tais tarefas são rotineiras da
Administração Municipal.
Destaca-se, ainda, que as referidas contratações não se referiam a
serviços específicos, estranhos ao dia a dia da administração e que
demandassem notórios conhecimentos na área de atuação.
Deste modo, o ordenador de despesas viola a exigência legal para
provimento de cargos públicos, que, por força expressa de disposição constitucional, deve estar submetido ao princípio da legalidade
e impessoalidade pública.
Neste sentido é a manifestação do TCU, disposta em julgado publicado no DOU de 27.03.2006, p. 77, Acórdão 561/2006, bem o
Parecer Consulta 35/2005 do Tribunal de Contas do ES.
Por conseguinte, tem-se por irregular as referidas contratações para
o desempenho de tarefas rotineiras, durante o exercício de 2009,
em desatendimento à Estrutura Administrativa, ao Plano de Carreira previstos em Lei Complementar e ao Decreto nº 1.274/2002,
produzindo a consequente burla aos Princípios da Legalidade, da
Impessoalidade e da Eficiência no artigo 37, caput, da CF/88 e ao
Princípio da Obrigatoriedade dos Concursos Públicos contido no inciso II, do mesmo artigo.
Justificativas:
Alega a defendente que não existem servidores nomeados para os
citados cargos, seja por concurso público ou por cargo em comissão. Ressalta que essa necessidade foi verificada desde a posse da
Prefeita, no exercício de 2009 e que a contratação das assessorias
foi realizada como forma de subsidiar as necessidades da administração e atender o interesse público.
Em contrapartida e paralelamente, alega que foi iniciado um “árduo
desempenho por parte da Prefeitura em realizar concurso público
para provimento de cargos em questão”, resultou no edital de Concurso Público nº 001/2012, constante no sitio da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto.
Finalmente, ressalta que tornou-se necessária as contratações de
assessoria jurídica e assessoria técnica, contábil e financeira como
forma de viabilizar o andamento do serviço público bem como assessorar os serviços prestados pelos técnicos.
Em seguida, passa a defesa a narrar a conduta praticada sob o
prisma dos princípios dispostos no artigo 37, caput da CRF/88. Nesse passo, e sob o aspecto do princípio da legalidade, alega que a
constituição permite as contratações de servidores comissionados,
temporários, concessões, permissões e terceirizações;
Que a contratação de consultoria tem sido objeto das mais diversas
interpretações, e que muitas decisões apontam para a necessidade
de um tratamento específico, em cada caso em concreto, evitando
generalizar a proibição quando o órgão dispuser dessa categoria de
profissionais.
Assim, entende ser da própria lavra do TCU que em se tratando de
serviços advocatícios rotineiros, a contratação de empresa que os
preste à Administração é o caminho mais adequado.
Alega que essa prática é largamente utilizada em diversos municípios do Estado do ES, não havendo a constatação de irregularidade
nesse fato, não obstante haver muitas vezes, advogados em seus
quadros de pessoal.
Por tal razão, praticamente todos os municípios do estado recorrem
às assessorias contábeis, na certeza de que, por meio delas serão
cumpridas as exigências legais bem como não serão penalizadas
quando da auditagem de suas contas, além de auxiliar os setores
responsáveis. Nesses termos, ressalta a interpretação do artigo 13,
§3º, da lei 8.666/93, de onde se extrai a previsão legal para a contratação de serviços de assessoria, por meio de licitação, quando
não for o caso de inexigibilidade ou dispensa.
Em seguida, relata que o serviço profissional exige habilitação específica para a sua prestação (capacitação para o exercício da atividade, com habilidades não disponíveis para qualquer profissional).
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Assim, as empresas especializadas dispõem de profissionais com
especialização no desempenho de determinadas tarefas de forma a
obter o atendimento as exigências pertinentes ao serviço em cuja
especialização se insere.
Finalmente, atesta que o artigo 13 comporta interpretação ampliativa para casos assemelhados. “As hipóteses foram ali previstas em
termos genéricos, de molde a atingir outras situações que delas se
aproximam.” Nesse passo, entende possível de ser inserto as consultorias como serviço técnico especializado.
No que tange ao princípio da impessoalidade, assevera que “não
houve promoção pessoal de agente ou autoridade diante da realização de licitação pública (convite) com a finalidade de atendimento
ao interesse público até que se concluíssem os atos inerentes ao
concurso público realizado no município.”
Já para o princípio da eficiência, aduz que a Prefeitura de Dores do
Rio Preto se baseou no alcance do interesse público. Alega que tanto o Parecer Consulta nº 35/2005 como o Acórdão 561/2006 citados pelos auditores não se revestem da excepcionalidade conferida
a este caso em concreto. “No caso do acordão, não visualizamos
qualquer semelhança da matéria lá tratada com o trazido na ITI.”,
em especial pela ausência de servidores efetivos nos cargos de nível superior de advogado e contador.
Ressalta que o juízo de admissibilidade no interesse dessa contratação está dentro do poder discricionário do administrador e são
caracterizados, muitas vezes, por circunstâncias particulares.
Por fim, alega que a própria área técnica tratou de confirmar que
não houve irregularidade na liquidação dos serviços originários dos
convites em questão.
Análise:
Alega o defendente que as contratações das consultorias se deram
em função da vacância dos cargos de provimento efetivo na Municipalidade, sendo necessária a contratação de profissionais especializados, em especial, da área contábil e jurídica, para assessorar o
Poder Executivo Municipal.
Nos autos, não foram anexados qualquer documentação capaz de
comprovar a vacância dos cargos de contador e advogado, na época
citada.
Por outro lado, a lista de vagas disponibilizadas no edital de concurso público nº 0001/2012 retratam a demanda de servidores no
exercício de 2012, não refletindo, necessariamente, a demanda do
exercício de 2009. Tal procedimento, apenas evidencia a inércia do
executivo municipal que somente deu início ao processo de contratação de servidores efetivos em 2012, ou seja, quatro anos após a
contratação sob análise.
Acerca de tais fatos, e de posse dos relatórios referentes aos maiores pagamentos por credor disponível no sistema SISALD e atinentes ao exercício de 2008 vislumbra-se que tais vínculos já existiam
em 2008 e - coincidentemente, com as mesmas empresas contratadas mediante procedimento licitatório em 2009, quais sejam,
Pimentel & Silva Advogados Associados, no valor de R$38.100,00 e
Apoio, Assessoria e Consultoria SC, no valor de R$54.400,00.
Todos esses fatos, aliado à inércia administrativa, consumam, inequivocamente, a irregularidade praticada, sobretudo diante da manifesta transferência de atribuições próprias e privativas de servidores efetivos a empresas terceirizadas, contrariando a regra de provimento de cargos públicos inserta na Carta Magna Federal. Adiante, as tarefas indevidamente desempenhadas pelas contratadas:
Convite 001/2009
Contratado: Pimentel & Silva Advogados Associados (899 e ss.)
Contrato 002/2009
Objeto: prestação de serviços advocatícios, em especial a prestação de assessoria jurídica e administrativa, compreendendo:
a) Defesa dos direitos e interesses do Município, administrativa e
judicialmente com mandato específico, neste Município e em outro
onde se faça necessário, inclusive perante as Instancias Judiciais
Superiores e Órgãos Administrativos das esferas municipais, estadual e federal;
b) Pareceres e opiniões de interesse e a pedido do Prefeito Municipal.
c) Pareceres nos procedimentos administrativos
d) Assessoria às Secretarias Municipais
e) Elaboração de Projetos de Lei, Leis para sanção, Decretos, Portarias, Contratos e outros.
Convite 005/2009
Contratado: Apoio Assessoria e Consultoria SC Ltda. (982 e ss.)
Contrato 29/2009
Objeto: prestação de serviços técnicos contábeis e financeiros.
Assessoria contábil
Acompanhamento de: convênios e suas prestações de contas; aplicação dos recursos da educação; recursos da saúde; gastos com
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pessoal; limites da LRF; gastos com a educação e seus limites;
gastos com a saúde e seus limite e a prestação de assessoria diária
e presencial, em local reservado e devidamente adaptado, na Prefeitura Municipal.
Deste modo, o desempenho de tarefas próprias e rotineiras da administração por empresas privadas, evidencia total descompasso
com o disposto na Constituição Federal.
A perpetuação de tais práticas nos órgãos públicos vem contribuindo para um estado de total dependência do poder público com relação às empresas de consultoria e assessoria, fazendo com que,
muitas vezes, a gestão pública pare de investir e fomentar seu
quadro permanente de servidor, em total prejuízo a continuidade
dos serviços e a eficiência do órgão e o fomento à especialidade dos
servidores de carreira.
Acerca da hipótese de previsibilidade da contratação de consultorias por meio da regra inserta no artigo 13 de lei 8.666/93, há de
se destacar total incompatibilidade, em especial porque o referido
artigo exige – ademais da notória especialização não comprovada
nestes autos – a singularidade dos serviços a serem prestados.
Deste modo, a lei não permite a contratação de consultorias para a
realização de serviços rotineiros, os quais são constitucionalmente
atribuídos aos servidores de carreira.
Nessa vertente, temos o seguinte posicionamento do Tribunal de
Contas de Minas Gerais:
Contratação pública – Inexigibilidade – Serviços técnicos –
Notória especialização – Singularidade dos serviços – Comprovação de ambos – Súmula nº 106 – TCE/MG
“Nas contratações de serviços técnicos celebradas pela Administração com fundamento no artigo 25, inciso II, combinado com o
art. 13 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, é indispensável
a comprovação tanto da notória especialização dos profissionais ou empresas contratadas como da singularidade dos
serviços a serem prestados, os quais, por sua especificidade, diferem dos que, habitualmente, são afetos à Administração”. (TCE/
MG, Súmula nº 106, publicada no DOE de 22.10.2008, p. 40, mantida no DOE de 05.05.2011, p. 08.) (g.n.)
Para a realização de serviços rotineiros e cotidianos, do dia a dia
da administração, presume-se o total domínio por parte do órgão
público, não sendo possível classificá-los como singulares, passíveis
de contratação particular, conforme se verifica in verbis:
Licitação. Singularidade não caracterizada. Para se caracterizar a singularidade, os serviços não podem ser corriqueiros, comuns.” (TCE-SP, Rel. Cons. Cláudio Ferraz, in Roque Citadini, ob.supra, pág. 179.)
Contratação
pública
–
Inexigibilidade
–
Singularidade
–
Conceito
–
TCU
De acordo com o TCU, [...] singularidade, [...] significa complexidade e especificidade. Dessa forma, a natureza singular não deve ser
compreendida como ausência de pluralidade de sujeitos em condições de executar o objeto, mas sim como uma situação diferenciada e sofisticada a exigir acentuado nível de segurança e cuidado”.
(Grifamos.) (TCU, Acordão nº 1.074/2013, Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, DOU de 08.05.2013.)
Contratação pública – Inexigibilidade – Serviços de natureza
singular/Profissional de notória especialização – Singularidade do objeto – Hipóteses que não se inserem no âmbito da
discricionariedade da Administração – TJ/SP
Sobre as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, o TJ/
SP decidiu que “essas hipóteses excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitação não se inserem no âmbito da discricionariedade da administração, mas se as sujeitam a um rigoroso regime
jurídico e, particularmente, no caso de inexigibilidade nas hipóteses
de notória especialização e singularidade do objeto”. Dessa forma,
“(...) não basta que o profissional contratado seja de notória especialização. E preciso que o serviço esteja compreendido entre aqueles numerados e, sobretudo, seja de natureza singular”. Assim, “é
necessário aliar, portanto, a notoriedade do contratado ao tipo de
serviço e, no caso concreto, às especificidades”. (TJ/SP, Apelação
Cível com Revisão nº 846.446-5/2-00, Rel. Magalhães Coelho, j.
em 27.01.2009.)
Ademais, tem-se que diante de expressa determinação constitucional, inexiste discricionariedade para o administrador. Por essa
razão, conduta impessoal, eficiente e legal para o legislador pátrio
se fará por meio da celebração de concurso público e da capacitação de servidores, nos moldes dispostos no artigo 37, caput, II c/c
39, §º7, da CRF/88.
Finalmente, a alegação de que as contratações de consultoria são
praticadas por outros municípios não tem o condão de afastar ou
sequer atenuar a irregularidade praticada, sobretudo diante do
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caso em concreto, ora sob análise.
Face ao exposto, mantém-se a irregularidade.
1.6. Ausência do ato de ratificação nos processos de dispensa e inexigibilidade
Base Legal: Infringência ao artigo 26, “caput”, da Lei nº 8.666/93.
A Equipe solicitou a listagem dos contratos firmados, tendo sido
verificado duas contratações decorrentes de procedimentos de dispensa e uma de inexigibilidade de licitação ocorridos em 2009, as
quais encontram-se dispostas a seguir:
DISPENSAS:
PROCESSO

OBJETO

1632/09
Contrato:
23/09 vigência:
15/05/09 à
31/12/09

JUSTIFICATIVA
art. 24, V, da
Lei nº 8.666/93
(licitação deserta)

Aquisição de
combustíveis, lubrificantes e filtros
para as diversas
secretarias municipais
1636/09
Aquisição de
art. 24, v, da lei
Contrato: 30/09 Combustíveis, Lu- nº 8.666/93 (librificantes e filtros citação deserta)
vigência:
15/05/09 à
para as Secretarias
do Município na
31/12/09
Região do Distrito
de Pedra Menina

CONTRATA DO

VALOR: R$

Auto Posto Fron- 1.365.941,64
teira Ltda.

Auto Posto Pedra Menina

88.377,00

INEXIGIBILIDADE:
PROCESSO
nº. 0800/2009
contratos:
1 8 / 2 0 0 9 ;
19/2009
e
21/2009

OBJETO

JUSTIFICATIVA
serviços de rea- art. 25, caput,
lização de exa- da lei nº
mes laborato8.666/93 (licitariais à pacientes ção deserta)
encaminhados
pela secretaria
municipal de
saúde e saneamento

CONTRATADOS
Laboratório Sabin
Ltda; Lab. Análises
Clínicas Fumian &
Silva Ltda; Lab. de
Análises Clínicas
Laborclin Ltda Vigência: 06/05/09 a
31/12/09

VALOR: R$
15.697,98

Compulsando os procedimentos de inexigibilidade e de dispensa
acima descritos, verificou-se que a administração eximiu-se de
atender uma das exigências formais dispostas no artigo 26, caput,
da lei 8.666/93, qual seja, a publicação do ato de ratificação emitido pela autoridade superior, condição sine qua non para a eficácia
dos atos.
Deste modo, entendeu a equipe pelo descumprimento dos preceitos
trazidos pelo artigo 26, “caput”, da Lei 8.666/93 e princípios da legalidade e publicidade estampados no artigo 37, caput, da CRF/88.
Justificativas:
A defendente discorda do entendimento técnico e atesta que encartou aos autos, os atos de dispensa publicados na imprensa oficial, devidamente ratificados, constando, inclusive, nos autos do
processo TC 1979/2010, fls. 312/331, bem como os resumos dos
contratos.
Do mesmo modo, foi anexado publicação do ato de inexigibilidade
na imprensa oficial, da lavra da Prefeita de Dores do Rio Preto,
constituindo-se a ratificação dos atos praticados pela Comissão de
Licitação bem como as publicações dos contratos.
Assim, ainda que as citadas publicações não houvessem ocorrido,
a falta das mesmas não invalidaria o ato de contratar, conforme
entendimento exarado pela própria doutrina.
Nesse passo, restou comprovada que a irregularidade não ocorreu
e mesmo que ocorresse, tal falha, a mesma não repercutiria no
processo, nem macularia seu teor, traduzindo-se em erro formal,
sem consequências gravosas para a administração.
Análise:
As folhas 1102 e seguintes destes autos verifica-se a publicação do
resultado final das contratações por dispensas nº 01 e 02 de 2009
(processos 1632/09 e 1636/09) e por inexigibilidade nº01/2009.
Procedendo a análise desses documentos, infere-se que no teor da
publicação dos processos de dispensa existe a deliberação da prefeita, acerca da contratação ora sob análise, nos seguintes moldes:
“O Município de Dores do Rio Preto (ES), através da Comissão Permanente de Licitação, [...] deliberou pela DISPENSA DE LICITAÇÃO
para a contratação da empresa [...]
JAIRO VIANA DA SILVA – Pregoeiro
Ratifico a decisão da C.P.L.
Claudia Martins Bastos
Prefeita Municipal”
Assim, é possível concluir que apesar de realizado por via transversa, o ato de ratificação encontrava-se inserto na publicação dos
processos de dispensas. Todavia, da forma como foram realizadas,
estas ratificações não são capazes de sustentar, seguramente, a
autoria das condutas; em outras palavras, temos que dada à precariedade do ato de publicação - que não depende de assinatura
do administrador público para sua inserção no mundo jurídico tais atos poderiam vir a suscitar questionamentos futuros, inclusive
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quando a sua autoria.
Sem embargo, opta por aceitar o ato de ratificação, afastando o
indício de irregularidade quanto aos processos de dispensa, sugerindo ao administrador público que os futuros atos de ratificação
sejam concretizados formalmente, através de despacho nos autos,
a fim de afastar qualquer irregularidade ou questionamentos ulteriores nos procedimentos administrativos.
Já quanto à ausência de ratificação nos processos de inexigibilidade, vislumbrou-se a ausência tanto de despacho de ratificação
formal, quanto de menção expressa no ato de publicação da inexigibilidade, conforme disposto a seguir:
A Prefeita Municipal de Dores do Rio Preto (ES), torna público a
HOMOLOGAÇÃO do Edital de Inexigibilidade nº 01/2009 [...]
Claudia Martins Bastos
Prefeita Municipal
Por derradeiro, a ausência de ratificação expressa, seja por meio de
despacho contido nos autos ou através do ato de publicação (como
realizado para os processos de dispensa) compromete o atendimento do disposto no artigo 26, caput da Lei 8.666/93 que expressamente determina a necessidade da ratificação pela autoridade
superior, conforme disposto in verbis:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso
III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas
no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto
no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco)
dias, como condição para a eficácia dos atos. (g.n.)
Deste modo, opta por afastar a irregularidade quanto à ausência
de ratificação nos processos de dispensa de licitação, mantendo,
todavia, a irregularidade quanto ao processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2009.
1.7. Ausência de controle dos gastos com combustível
Base Legal: Infringência ao artigo 63, § 2º, III, da Lei nº 4.320/64e
aos artigos 66 e 67, “caput” e §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93.
No exercício em análise o Município realizou a aquisição de combustíveis e derivados de petróleo por intermédio dos seguintes instrumentos:
Contrato
Contratado
23/2009 Auto Posto Fronteira
30/2009 Auto Posto Pedra
Menina Ltda.
TOTAL:

Processo
1632/2009
1636/2009

Valor
933.452,12
100.570,48
1.034.022,60

Analisando os processos de pagamento referentes aos Contratos 23
e 30 de assinados no dia 06 de maio de 2009, que tiveram por objeto a aquisição de combustíveis e derivados de petróleo detectamos
a ausência de controle dos gastos com combustível e lubrificantes.
Nas notas fiscais apresentadas nos processos de pagamento, as
quais, pelo grande volume, trouxemos apenas algumas a título de
ilustração, consta apenas a quantidade total em litros e o valor
global dos abastecimentos, sem destacar os veículos abastecidos e
suas respectivas placas, a quilometragem antes do abastecimento,
a data e hora, bem como a assinatura dos condutores, apresentando assim, deficiência na identificação de elementos para a liquidação da despesa.
Com base nesses documentos a Equipe de Auditoria solicitou os
cupons fiscais que atestassem os abastecimentos. Dentro desta
amostra analisada, detectamos cupons com a mesma hora de abastecimento e mesmo valor e também desprovidos de informações
como: placas, quilometragem antes do abastecimento, a data e
hora, bem como a assinatura dos condutores.
Dessa forma restou infringido o artigo 63, parágrafo 2º, III, da Lei
nº 4.320/64, pelo qual:
Art.63, §2º, III: A liquidação da despesa por fornecimentos feitos
ou serviços prestados terá por base os comprovantes da entrega de
material ou da prestação efetiva do serviço.
Para que ocorra um eficiente controle na execução destes contratos
é necessário que haja um controle individualizado para cada veículo
e máquina que consuma os derivados do petróleo, com o respectivo
controle de quilometragem ou de horas trabalhadas, o demonstrativo de consumo de combustíveis e lubrificantes, mencionando
a quantidade comprada, o valor e a data e hora da realização da
despesa.
Cumpre ainda frisar o descumprimento das Cláusulas Contratuais
previstas nos Contratos 023/2009 e 030/2009, senão vejamos:
A Cláusula sexta dos Contratos dispõe o seguinte:
II – Compete a contratante:
c) designar servidores responsáveis pelo acompanhamento e entrega dos produtos adquiridos.
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A fim de verificar a obediência a esta Cláusula a Equipe solicitou a
apresentação do ato de designação de servidor responsável pela
execução contratual, tendo a administração informado acerca de
sua inexistência. Dada a relevância dos valores gastos, configura-se no mínimo temerosa e irregular a ausência de designação de
fiscal dos contratos.
Ressalta-se que a desobediência ao estabelecido nos contratos
acarreta infringência aos artigos 66 e 67 e §§ da Lei de Licitações
e Contratos, pela qual:
Art. 66.   O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993, respondendo cada uma pelas
conseqüências de inexecução total ou parcial do contrato.
Art. 67.   A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente
designado, permitida a contratação de terceiros para assistir o representante da administração e subsidiar o representante da administração de informações pertinentes a essa atribuição.
§ 1º: O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
§ 2º: As decisões e providências que ultrapassarem a competência
do representante deverão ser solicitadas aos superiores do representante em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
Mediante a listagem de pagamentos feitos aos contratados no exercício em análise requerida pela equipe, verificou-se um total geral
pago no valor de R$ 933.452,12 (novecentos e trinta e três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos) ao Auto Posto
Fronteira Ltda. e um total geral pago no valor de R$ 100.570,48
(cem mil e quinhentos e cinquenta e setenta reais e quarenta e
oito centavos) ao Auto Posto Pedra Menina Ltda. perfazendo no
exercício de 2009 um total de R$ 1.034.022,60 (um milhão trinta e
quatro mil e vinte e dois reais e sessenta).
Diante de todo o exposto, entende-se pela na inexistência de controle nos abastecimentos por parte da administração consubstanciando na ausência de elementos capazes de propiciar a liquidação das despesas, tendo sido desobedecidos os artigos 63, § 2º,
III, da Lei nº 4.320/64 e artigos 66, “caput” e 67, §§ 1º e 2º,
da Lei nº 8.666/93, sendo passível de ressarcimento o valor de
R$1.034.022,60 equivalentes a 536.597,09 VRTE.
Justificativas:
Alega a defendente que os cupons fiscais são documentos padronizados e cuja emissão é de responsabilidade das contratadas, não
havendo informações particulares de todos os veículos atendidos,
de utilidade pública ou mesmo de particulares.
Atesta que:
“O fato de haverem cupons com a mesma indicação de dia/hora e
valor confirma, apenas, que havia mais de um veículo utilizando-se
do objeto contratado. Confirma ainda que as informações prestadas
eram indicadas nos cupons fiscais, em desacordo com a própria
afirmação dos Auditores.”
As informações citadas pelos Auditores como placa, quilometragem
antes do abastecimento, data e hora, e assinatura dos condutores,
não compunham também as notas fiscais uma vez que as mesmas
eram emitidas pelas Contratadas, não havendo esta obrigatoriedade prevista contratualmente.
O que poderia ser feito, no caso, seria a compilação destas informações pelos próprios condutores, em separado, por veículo e por
aquisição.
Em verdade, o controle, da maneira citada, não foi realizado. Certamente, a sua realização serviria de base ao responsável pelo recebimento das notas fiscais.
Ocorre que, mesmo não efetivado da maneira citada pelos Auditores, o controle de gastos com combustível foi sim realizado pela
Prefeitura, conforme notas fiscais atestadas por servidor municipal
(indicando o recebimento do acordo), comprovando a entrega do
material de forma quantitativa e qualitativa, anexadas pelos Auditores às fls. 341/346 do processo TC 1979/2010.
No exercício de 2009 a Prefeitura possuía o total de 45 veículos
e que nos contratos celebrados verificou-se que consta de forma
específica, a quantidade estimada de gasolina comum, álcool, óleo
diesel, dentre outros, necessárias a cada secretaria e ao gabinete
da prefeita, aproveitando o momento, a defendente faz juntar aos
autos o controle de gastos mês a mês de cada uma.
Em seguida, conclui que a quantidade estimada em cada contrato
levou em consideração o número de veículos pertencentes à Prefeitura na época.
Informa que o documento hábil para a comprovação da entrega
do material é a nota fiscal devidamente atestada e que não há na

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 15 de maio de 2017
lei a forma como esse documento deva se apresentar, cabendo a
administração decidir. Assim, entende que não há irregularidade a
luz da lei 4.320/64.
Ressalta que da leitura do texto disposto na ITI, pode-se deduzir que “havendo um controle individualizado com descritivo mais
aprofundado, apesar de representarem uma peça puramente formal, os Auditores estariam satisfeitos.” E alega que “a lei não exige
nenhum controle individualizado, podendo isso estar presente ou
não.”
Alega que a expressão utilizada pela área técnica “elementos capazes” se referem à prova material – não apenas formal, de que os
materiais foram entregues e questionam quais seriam essas provas
materiais.
A falta de lógica dos Auditores é absoluta. Num momento manifestam-se dispostos a aceitar a efetiva entrega do material caso
houvesse controle puramente formal – individualizado.
No momento seguinte, manifestaram-se por uma não efetiva entrega – com base na ‘superficialidade’ dos cupons e notas fiscais,
cuja natureza é estritamente formal e não faz prova material e concreta de que os materiais foram efetivamente apresentados.
A prova material e concreta encontra-se na quantidade de veículos
utilizados pela Prefeitura e na notoriedade de que esses veículos
foram utilizados, pelos servidores que se serviram dos veículos,
bem como da população que identificam tais veículos nas vias do
município. Não haveria como os mesmos continuarem servindo a
Administração e à população de Dores do Rio Preto sem que tivessem usufruindo do fornecimento contratado.
Acerca da possibilidade de ressarcimento aduz que “no caso em
questão, não houve dano ou lesão ao Município, pois foi integralmente realizada, conforme era seu desejo, o fornecimento acordado – como comprovam as notas fiscais atestadas.”
Afirma que “não houve ilícito e muito menos lesão ao Erário ou
dano de qualquer natureza aos Cofres Públicos.”
Assevera que as notas fiscais apresentadas especificam o tipo de
combustível, a quantidade, valor unitário e valor total. Constam
ainda à quais cupons fiscais se referem. Os contratos firmados ainda indicam a quantidade necessária, por Secretaria, de cada tipo de
combustível e demais materiais.
Do mesmo modo, elas apresentam o ateste do responsável pelo
recebimento.
Em seguida, a defendente reconhece a precariedade do sistema
de controle municipal, concordando que a ausência de tal controle
pode levar a gastos desnecessários e que não serão identificados
pelo gestor. Apresenta, brevemente, os mecanismos de controle
que a administração pretende adotar, ressaltando que designação
formal de servidor responsável pela execução contratual ainda não
foi realizada.
Informa que com as ações acima citadas, a irregularidade constatada pela auditoria estará inteiramente sanada.
Quanto a designação formal de servidor responsável pela execução contratual prevista na cláusula sexta, contratos 23 e 30/2009,
alega que na verdade esta não foi realizada, em que pese haver
servidor responsável, senhora Sueli Moraes dos Reis, tal como descrito na nota.
Ressalta que a designação prevista na cláusula sexta não faz menção à citada designação dever ser realizada formalmente, por meio
de ato de designação, não resultando, por consequência, em infringência aos artigos 66 e 67 e parágrafos da lei de licitações, ainda
que a lei trate da expressão “especialmente designados” e não “formalmente designados”.
Outrossim, assevera que a Prefeitura pretende em conjunto com os
atos citados após nomeação de servidor efetivo que será designado, realizá-la de maneira formal.
Por fim, conclui que não houve desperdício ou desvirtuamento dos
recursos públicos uma vez que os serviços foram prestados de
acordo com as necessidades da administração e com o disposto em
seus contratos e que a ausência de designação formal não maculou
o procedimento e sua fiscalização.
Análise:
Versa o item sobre a ausência de documentação hábil para comprovar a efetiva e regular liquidação e utilização dos combustíveis
adquiridos pela Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto.
Instada a manifestar-se nos autos, a defendente faz juntar o controle de gastos mês a mês confeccionado pela Prefeitura Municipal.
Não obstante, e ao que se parece, as referidas listagens não foram
disponibilizadas aos auditores por ocasião dos trabalhos in loco;
tais documentos também não foram encartados aos respectivos
processos de pagamento e devidamente paginados. Deste modo,
não é possível concluir que tenham sido utilizadas como prova de
regularidade na liquidação e, muito menos, que realmente existiam
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há época dos fatos.
Os citados documentos (fls. 1168/1229) também não apresentam
dados do veículo abastecido, rota, objetivo do percurso, dados do
condutor, etc, de tal sorte que não há nos autos qualquer garantia
de que os recursos foram utilizados em atendimento ao interesse público.
Em suas alegações, a defendente sustenta que os documentos emitidos pelo posto de combustíveis são padronizados e de responsabilidade da contratada, não sendo possível, deste modo, obter todas
as informações necessárias pela Prefeitura.
Sem embargo, o recibo emitido pelo posto de combustível deve ser
preenchido com os dados mínimos da despesa, tais como o modelo
e placa do veículo, a data e hora do abastecimento, a quantidade de
litros, o valor e a assinatura do condutor responsável.
Todas essas informações fazem parte de prática cotidiana, usual,
plenamente adotada por este segmento de mercado e, por isso
mesmo, não podem ser consideradas como obstáculo à contratada.
Ademais do recibo, também é necessário que o administrador público providencie controle próprio dos gastos de combustível. Nessa
vertente, assiste, em parte, razão à defendente quando alega não
ser a nota fiscal o documento hábil para identificar cada abastecimento, individualmente, realizado pela frota municipal.
Para a comprovação de tais despesas exige-se um controle capaz
de acompanhar a execução contratual concomitante à realização
das despesas, que vão desde o preenchimento dos recibos de abastecimento até os registros de entrada e saída da frota, com a identificação da rota percorrida, seguida de quilometragem e justificativas; não se pretende, com isso, exigir provas materiais da entrega
do produto, tal como interpretado pela defesa; o que se visa é identificar e com propriedade – quem utilizou o combustível, para onde
foi e para que foi; comprovando assim, através de controle formal,
a legítima utilização dos recursos públicos municipais.
Portanto, temerosa é a presunção de que a simples emissão de
notas fiscais acompanhadas de um carimbo do servidor seria suficiente para legitimar o controle de frota de 46 veículos e por via de
regra, a liquidação e utilização dos produtos.
Assim, o controle de gasto de combustível não se limitará à comprovação do recebimento do produto; imperiosa, também - e até
mais do que a liquidação - é a comprovação de que lhe foi dada a
destinação devida, que o combustível tenha sido utilizado para fins
legítimos, afastando qualquer possiblidade de uso para fins particulares.
Por isso mesmo, não procede a alegação da defesa de que “havendo um controle individualizado com descritivo mais aprofundado,
apesar de representarem uma peça puramente formal, os Auditores estariam satisfeitos” (g.n.). Ao contrário do alegado, o
norte de uma gestão não se volta para a satisfação de exigências
formuladas por auditores ou órgãos de controle externo; o que se
pretende é a satisfação da sociedade através de um controle
transparente, sendo a regularidade formal o meio de se comprovar
a efetiva prestação dos serviços, obrigação natural a todo aquele
que administra bens e dinheiros públicos.
Tal entendimento vai ao encontro dos princípios vigentes e aos fundamentos dispostos na Lei 8.666/93, que ao disciplinar sobre compras, tratou de estabelecer a especificação completa do bem e de
viabilizar o controle e recebimento dos mesmos, confiando esta tarefa a uma comissão de no mínimo três membros, senão vejamos:
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I - a especificação completa do bem a ser adquirido [...];
II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas
em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será
obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação;
§ 8o O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, para a modalidade de convite, deverá ser
confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros.
A estes dispositivos, cumpre combinar o entendimento disposto no
artigo 67, o qual não deixa dúvidas acerca da necessidade não de
um controle qualquer, mas de controle efetivo de combustível:
Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
§ 1º. O representante da Administração anotará em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados. (g.n.)
Assim, o gestor público – em última instancia, tem o dever de bem
fiscalizar os contratos por ele celebrados, sendo incorreto inferir
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que se trata de mero poder discricionário. Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas da União, ora colacionada:
Contratação pública – Contrato – Fiscalização – Execução do contrato – Acompanhamento – Dever da Administração – TCU
Como é cediço, no âmbito dos contratos administrativos, a Administração tem o dever de acompanhar a perfeita execução do contrato,
não podendo assumir a posição passiva de aguardar que o contratado cumpra todas as suas obrigações contratuais”. (TCU, Acórdão nº
381/2009, Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, DOU de 13.03.2009.)
Acerca do disposto no artigo 67 do Estatuto Legal das Licitações, leciona o Professor Lucas Rocha Furtado com sua costumeira proficiência que:
Em decorrência da supremacia do interesse público, não pode a Administração assumir posição passiva e aguardar que o contratado cumpra todas as suas obrigações contratuais. Não pode
a Administração esperar o fim do termo do contrato para verificar se
seu objetivo foi efetivamente alcançado, se seu objeto foi cumprido.
Durante a própria execução do contrato; deverá ser verificado
se o contratado está cumprindo todas as etapas e fases do
contrato. Essa forma de agir preventiva apenas benefícios traz
para a Administração (grifamos).
A fiscalização do contrato, além de norma de observância obrigatória,
reveste-se de medida salutar para a gestão dos contratos, sobre este
aspecto, vale mais uma vez trazer a sempre oportuna lição de Lucas
Rocha Furtado, in verbis:
Em relação à questão jurídica, a primeira observação é no sentido de
que a Administração Pública tem o dever de fiscalizar a execução dos contratos por ela firmados. Em face desse poder-dever
da Administração, ela deverá designar representante (agente) para promover esse acompanhamento, nos termos do art.
67 da Lei nº 8.666/93. Esse representante deverá anotar tanto
o cumprimento do objeto (ou partes do objeto) do contrato, como
eventuais falhas ou irregularidades na sua execução.
[...]. Cabe a ele tão somente promover as anotações necessárias, o mais detalhadamente possível, de modo a permitir que
a autoridade competente determine a aplicação de penalidades, ou suste o pagamento a ser realizado. É importante observar, contudo, que a ausência de fiscalização ou a má fiscalização não eximem o contratado das suas responsabilidades
perante a Administração Pública.
Igualmente relevante observar que a figura do fiscal do contrato não
deve ser confundida com a do gestor do contrato. [...] (g.n.)
Desta forma, e com a devida vênia, as exigências de controle efetivo
cercam-se de total razoabilidade e coerência, não sendo possível à
administração prescindir-se dele.
E não sendo possível legitimar essas despesas, o Tribunal de Contas
da União tem entendido ser necessário o ressarcimento integral do
valor despendido, uma vez que compete ao administrador o ônus
da prova:
“Em diversas assentadas, tem o TCU entendido que, não havendo a possibilidade de comprovar a execução regular de um
convênio, dadas as inconsistências na prestação de contas e
irregularidade na execução financeira, atribui-se o debito total ao responsável. A posição da Corte de Contas é absolutamente
coerente com sua missão de julgar aqueles que estão sujeitos ao dever constitucional de prestar contas, pois, do contrário, em não sendo
possível apurar a execução do objeto, o TCU presumisse que tivesse
sido executado regularmente, não havia necessidade de controle para
a aferir a regularidade das contas, e, portanto, poder-se-ia prescindir
dele.” (g.n.)
Do mesmo modo, o Acórdão 591/2009 também do TCU, adiante descrito:
[Recurso de reconsideração. Responsabilidade. Meras alegações, desacompanhadas do necessário suporte documental. O ônus da comprovação da regular aplicação dos recursos é do gestor. Negativa de
provimento].
[...]
4. [...], quanto à defesa do recorrente, concordo com a unidade técnica que meras alegações, desacompanhadas do necessário suporte
documental, de pouco aproveitam [...] [ao] responsável, já que não
permitem descaracterizar o débito apurado na presente tomada de
contas especial. A jurisprudência pacífica nesta Corte de Contas é no sentido de que compete ao gestor comprovar a boa
e regular aplicação dos recursos públicos, cabendo-lhe o ônus
da prova. Esse entendimento está assentado nos seguintes julgados:
Acórdãos TCU nºs 11/1997-Plenário; 87/1997-2ª Câmara; [...] (g.n.)
Igualmente, o Mandado de Segurança 20.335/83DF julgado pelo STF:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO ARTIGO 53 DO DECRETO-LEI 199/67. A MULTA PREVISTA NO ARTIGO 53 DO DECRETO-LEI 199/67 NÃO TEM NATUREZA
DE SANÇÃO DISCIPLINAR. IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES RELADiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

TIVAS A CERCEAMENTO DE DEFESA. EM DIREITO FINANCEIRO,
CABE AO ORDENADOR DE DESPESAS PROVAR QUE NÃO E RESPONSÁVEL PELAS INFRAÇÕES, QUE LHE SÃO IMPUTADAS, DAS
LEIS E REGULAMENTOS NA APLICAÇÃO DO DINHEIRO PÚBLICO.
COINCIDENCIA, AO CONTRARIO DO QUE FOI ALEGADO, ENTRE A
ACUSAÇÃO E A CONDENAÇÃO, NO TOCANTE A IRREGULARIDADE DA
LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. (g.n.)
Comparte de tal entendimento o Acórdão nº 366/2010 proferido por
este Tribunal de Contas, acerca dos atos de gestão da Prefeitura Municipal de Iúna, que determinou o ressarcimento integral do
contrato, tendo em vista a impossibilidade de comprovação do bom e
regular emprego das despesas de combustíveis:
ACÓRDÃO TC - 366/2010
PROCESSO - TC-971/2008
INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2007
RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2007 - PREFEITO:
ROGÉRIO CRUZ SILVA - ATOS IRREGULARES - RESSARCIMENTO - MULTA.
Ausência de liquidação das despesas de consumo de combustível - infringência aos artigos 62 e 63, caput, e § 2º, da Lei
nº 4.320/64, e ao artigo 67, caput, da Lei nº 8.666/93, sendo
passível de devolução o valor de R$1.600.315,14, correspondente a 912.692,56 VRTE (novecentos e dose mil seiscentos e noventa e dois VRTE e cinquenta e seis centésimos). (g.n.)
Face ao exposto, mantém-se a irregularidade, sendo passível
de ressarcimento a quantia de R$1.034.022,60, equivalente a
536.597,09 VRTE.
1.8. Recebimento inconstitucional de férias e 13º salário
Base Legal: Artigo 39, §4º, da Constituição Federal.
A Lei nº 669 de 22/09/2008 fixou os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito para o mandato 2008/2012 em R$ 7.000,00 (sete mil reais) e
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) respectivamente, ficando
assegurado o direito à revisão geral anual dos subsídios citados na
mencionada Lei, a título de recomposição de perda inflacionária. Esta
mesma lei fixou ainda o subsídio dos Secretários Municipais em R$
2.000,00 (dois mil reais).
Entretanto, na análise das fichas financeiras de pagamento da Prefeita, Sra. Cláudia Martins Bastos, do Vice-Prefeito, Sr. Sebastião Ivano
Nunes, verificou-se que ao subsídio de ambos foi acrescido de férias
remuneradas, décimo terceiro salário o que é vedado pela Constituição da República Federativa do Brasil.
Não obstante ao que reza a Constituição Federal, a própria Lei Municipal nº 669/2008 de Fixação da Remuneração destes Agentes Políticos
para o mandato 2009/2012, em seu artigo 4º, veda a concessão de
13º Salário, Férias Remuneradas e 1/3 de férias para Prefeito e Vice-Prefeito.
Dispõe o artigo 39, §4º, da CRFB:
§ 4º - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio,
verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido,
em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (g.n)
No que tange aos Secretários Municipais e segundo o entendimento
desta Corte de Contas (Parecer Consulta TC – 008/2003) verificou-se
a possibilidade de tal percepção das verbas remuneratórias desde que
haja lei municipal específica autorizando a concessão dos aludidos
benefícios. Contudo, inexiste lei disciplinando a matéria, no município
de Dores do Rio Preto.
De acordo com a tabela abaixo, a Equipe Técnica evidenciou o valor
real que deveria ter sido pago como subsídio à Prefeita, ao Vice-Prefeito e aos Secretários Municipais no exercício de 2009.
CARGO

NOME

PGTO DEVIDO

Prefeito
Vice-Prefeito
Sec. Agricultura
Chefe Gabinete

Cláudia M. Bastos
Sebastião I.Nunes
Ailson José Silva

84.000,00
42.000,00
24.000,00

DESIGNAÇÃO DO
PGTO INDEVIDO
91.037,06 13º Salário
45.500,00 13º Salário
26.000,00 13º Salário

Gustavo B. Silva

24.000,00

26.000,00 13º Salário

2.000,00

Sec. Educação

Maria A. Moreti
Pinheiro

24.000,00

13º Salário
28.666,67 Rescisão
Férias Prop.
Rescisão
1/3 Férias
Rescisão
13º Salário
22.533,34 Rescisão
Férias Prop.
Rescisão
1/3 Férias
Rescisão

2.000,00

Sec. Cultura
Esporte Turismo.

Maria Goretti
S.Oliveira

18.866,67

VR PAGO

VR A DEVOLVER
7.000,00
3.500,00
2.000,00

2.000,00
666,67
1.666,67
1.500,00
500,00
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27.110,00

13º Salário
27.130,44 1/3 Férias
2008/09
29.110,00 13º Salário

2.000,00

Viviane S Faria

24.000,00

26.000,00 13º Salário

2.000,00

Rodrigo S da Silva

24.186,00

26.186,00 13º Salário

2.000,00
31.500,00

Sec. Saúde

Ronei Renan
Costa

24.463,78

Sec. Adm.e
Fin.
Sec. A. Social
Sec.Obras
TOTAL

Sebastião Braga

2.000,00
666,66

Destarte, foi acrescido um valor total irregular e passível de ressarcimento ao erário na ordem de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) a mais recebido pelos Agentes Políticos listados na
tabela anterior, equivalente a 16.346,65 VRTE´s, sendo a VRTE
de 2009 no valor de R$ 1,9270.
Justificativas:
Corrobora a defendente quanto ao pagamento indevido de 13º salário à prefeita e vice-prefeito do município de Dores do Rio Preto,
alegando tratar-se de equívoco cometido pelo setor responsável.
Alega que a responsável já procedeu a devolução do valor indevido.
Face ao exposto, requer seja saneado o item, diante da inexistência
de má-fé, devidamente comprovada.
No que tange aos benefícios percebidos pelos secretários municipais, ressalta que os auditores citam o entendimento da Corte de
Contas – Parecer Consulta TC 008/2003 que verifica a possibilidade
de percepção dos mesmos, uma vez se tratarem de agentes políticos, submetidos à regulamentação destinados aos cargos de confiança, desde que previsto por Lei Municipal. Para tanto, faz anexar
a Lei Municipal nº 335/90 que dispõe sobre a matéria no âmbito do
Município de Dores do Rio Preto, para os funcionários municipais,
dentre os quais se encontram adstritos os secretários municipais.
Portanto, conclui que o valor acrescido apresentado na ITI, com exceção do valor restabelecido pela prefeita e vice-prefeito é regular
e devido.
Análise:
Acerca dos pagamentos efetuados pela prefeita municipal e pelo
vice-prefeito, verifica-se que os comprovantes foram devidamente
anexados aos autos, quitando o valor pago indevidamente pela Municipalidade aos agentes políticos.
Sem embargo, independentemente de dolo ou culpa, o fato apurado apresentava-se irregular, tendo sido identificado, tão somente,
por ocasião da auditoria ordinária, instaurada por esta Corte de
Contas.
Por isso mesmo, e em que pese o pronto pagamento dos agentes
políticos, o mesmo não é capaz de afastar a conduta irregular praticada no exercício de 2009, razão pela qual, o ressarcimento põe
termo à dívida, mas não à irregularidade praticada.
Com relação aos valores pagos a título de férias e décimo terceiro
salário aos secretários municipais, infere-se que a Lei Municipal nº
335/1990 apresentada pela defesa não se presta a regularizar a
conduta, haja vista que a citada lei versa sobre os direitos e deveres dos servidores públicos municipais, não se atendo aos cargos de
natureza política, como no caso dos secretários municipais.
Destaca-se, inclusive, que nas folhas 1243/1244 (onde consta a
cópia parcial da referida lei) inexiste qualquer menção a possíveis
direitos dos secretários municipais.
Deste modo, permanece a ausência de norma legal capaz de autorizar a concessão dos referidos benefícios, mantendo-se como irregular a conduta praticada pelo ordenador de despesas. Comparte
de tal entendimento, os seguintes Tribunais e julgados:
Ementa: RECURSO DE REVISTA. PEDIDO DE FÉRIAS ACRESCIDAS
DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SECRETÁRIO MUNICIPAL. AGENTE POLÍTICO. INAPLICABILIDADE DO
ART. 39, § 3º, DA CF. Cumpre registrar, inicialmente, que a questão
relativa à competência desta Justiça Especializada não foi objeto de
pronunciamento pelo Regional, tampouco de insurgência recursal,
o que restringe o exame do recurso ao aspecto meritório (OJ 62
da SDI-1/TST). Discute-se, na presente demanda, se os direitos
assegurados aos trabalhadores pelo art. 7º da CF seriam aplicáveis ao agente político, como é o caso do Reclamante, Secretário
Municipal. A pretensão decorre do disposto no art. 39, § 3º, da
CF, que enumera os direitos trabalhistas assegurados aos servidores ocupantes de cargo público, entre os quais as férias e o 13º
salário pleiteados nesta ação. Todavia, a própria Constituição
Federal (§ 4º do art. 39) distingue os Secretários Municipais
dos demais ocupantes de cargo público (referidos no § 3º
do mesmo dispositivo constitucional), ao lhes fixar a forma de
remuneração por subsídio em parcela única, vedado o acréscimo
de qualquer gratificação, adicional, prêmio, verba de representação
ou outra espécie remuneratória. Não bastasse, o entendimento que
vem se consolidando nesta Corte é no sentido de que o provimento
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de cargo em comissão, autorizado pelo art. 37 , inc. II , da Constituição da República, no âmbito das pessoas jurídicas de direito
público, depende do preenchimento de determinados requisitos
previstos em lei e ostenta natureza administrativa, não se sujeitando à incidência da CLT . Precedentes. Recurso de revista não
conhecido. TST - RECURSO DE REVISTA RR 352003220065150029
35200-32.2006.5.15.0029.
Nessa mesma esteira, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS - AGENTES POLÍTICOS - REQUERIMENTO
DE TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO - CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO SEU
DEFERIMENTO - DEFERIMENTO - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO CONFIRMADA. - Presentes os pressupostos do art. 273, do
C.P.C., deve o requerimento de tutela antecipada ser deferido. - No
exame do requerimento, deve o Juiz valer-se do princípio do livre
convencimento. - Se, em princípio, os Secretários Municipais,
tidos como agentes políticos, não se enquadram no conceito
de ‘trabalhador’ ou ‘servidor público’, tal como preceituado pela Constituição da República (arts. 7º, inciso VIII, e
39, § 3º), é de se conceder a tutela antecipada pretendida, para o fim de se suspender a concessão de gratificação
natalina aos referidos agentes. - Agravo desprovido. (TJ-MG 106940805009600011 MG 1.0694.08.050096-0/001 1) (g.n.)
Por todo o exposto, mantém-se a irregularidade, sendo passível de ressarcimento o valor de R$21.000,00 equivalentes a
10.897,76VRTE.
1.9. Ausência de Controle Interno
Base Legal: caput do Artigo 70 da Constituição Estadual do Espírito Santo.
Procedendo a análise acerca da existência de norma disciplinando
o sistema de controle interno na Prefeitura Municipal de Dores do
Rio Preto, a Equipe de Auditoria verificou inexistir norma legal regulamentando o controle interno no Poder Legislativo, em atenção
aos artigos 70 da CF/88 e 70 da Constituição do Estado do Espírito
Santo.
A legislação em vigor impõe aos entes federativos a necessidade de
criação de órgão responsável pelo controle interno das administrações públicas. Por meio de tal medida, quis o legislador pátrio proporcionar mecanismos capazes de acompanhar e fiscalizar a gestão
pública assegurando maior fidedignidade, segurança e integridade dos registros, atos e decisões. Adiante, os aludidos dispositivos
constitucionais:
Art. 70, da CRF/88.
“A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle
interno de cada Poder.”
Art. 70 da Constituição Estadual do ES.
“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.”
Do mesmo modo, descumpre a administração o disposto na Lei
Complementar 32/93:
Art. 86: 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 de governo e dos orçamentos do Estado e dos Municípios;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira
e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e
municipal, 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 do Estado e dos Municípios;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Art. 87: No apoio ao controle externo, os órgãos integrantes do
sistema de controle interno deverão exercer, dentre outras, as seguintes atividades:
I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do
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Tribunal de Contas, programação trimestral, de auditorias contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades
administrativas sob seu controle, enviando ao Tribunal de Contas
os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno;
II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer;
III - alertar, formalmente, a auditoria administrativa competente
para que instaure Tomada de Contas, sempre que tiver conhecimento de qualquer das ocorrências referidas no caput do art. 51.
Justificativas:
Atesta o defendente que:
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por meio da Resolução TC nº 227/2011 dispôs sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, aprovando o “Guia de orientação para implantação
do sistema de controle interno da administração pública”, inclusive
estabelecendo prazos.
Os parágrafos 1º e 2º do artigo 3º da citada Resolução concede
prazo de 30 dias, contados de sua publicação, para envio ao TCEES
da cópia da lei instituidora do citado sistema, bem como 90 (noventa) dias após a publicação da aludida lei para envio do plano de
ação para sua implantação, acompanhado do ato de nomeação do
responsável pela Unidade Central de Controle Interno e informações contidas no parágrafo único do artigo 10.
Em atendimento ao exposto na Resolução o município de Dores do
Rio Preto criou o Sistema de Controle Interno do Município por meio
da Lei nº746/2012, bem como nomeou o Controlador Geral Interno por meio do Decreto nº 2203/2012 (Anexo X) Anexamos ainda
cópia do Ofício da Prefeitura de Dores do Rio Preto, protocolado
neste Tribunal de Contas, encaminhando os documentos exigidos e
a publicação da Lei.
Análise:
Cuida o presente tópico da ausência de controle interno. Acerca do
tema, cabe citar que o mesmo encontra-se previsto constitucionalmente e compreende a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade
e economicidade, levadas a efeito em toda a Administração direta
e indireta, por força dos artigos 70 e 74 da Constituição Federal e
artigos 76 c/c 77 da Constituição Estadual, bem como do artigo 45
da LOM.
Oportunizada defesa, o justificante alegou que o município de Dores do Rio Preto - em atendimento ao exposto na Resolução TC nº
227/2011, criou o Sistema de Controle Interno do Município por
meio da Lei nº 746/2012, bem como nomeou o Controlador Geral
Interno por meio do Decreto nº 2203/2012.
Contudo, as medidas adotadas ulteriormente, nos exercícios de
2011 e 2012, não têm o condão de suprir a ausência do sistema de
controle interno no decorrer do exercício de 2009.
Não obstante, cumpre asseverar que o presente Relatório de Auditoria refere-se ao exercício de 2009, período financeiro em que o
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo optou, através da
Resolução 227/2011, tão somente por orientar os jurisdicionados
quanto à necessidade de implementação do controle interno, nos
moldes do que dispõe os artigos 70 e 74 da Constituição Federal e
o art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000.
Remetendo-nos à Resolução TC 227/2011, vê se que foi assinado o prazo de 6 meses, a partir de 05/09/2011 (data da última
republicação no Diário Oficial), para a implantação do sistema de
controle interno, sob pena de serem julgadas as contas ou de ser
emitido parecer prévio contrário à sua aprovação, conforme art. 2º,
vejamos:
Art. 2°. Determinar aos Poderes e órgãos do Estado e dos Municípios do Espírito Santo, que ainda não tenham implantado sistema
de controle interno, que o façam no prazo de 6 (seis) meses a
contar da publicação desta Resolução, mediante lei específica, observando as recomendações apresentadas no Guia mencionado no
artigo anterior.
Parágrafo único. A falta de instituição e manutenção do sistema
de controle interno poderá ensejar a irregularidade das contas e/ou
a emissão de parecer prévio contrário à sua aprovação, sem prejuízo das penalidades previstas em lei ao respectivo responsável, por
omissão no seu dever legal.
No entanto, a fixação do referido prazo por Resolução não exime à
Administração da observância dos artigos 70 e 74, da Constituição
Federal, advindos desde 05/10/1988, bem como o artigo 59, da Lei
Complementar Federal 101/2000, conforme ressalta o art. 14, da
Resolução TC 227/2011:
Art. 14. Os prazos estabelecidos, nesta Resolução, para implementação do sistema de controle interno não eximem os Poderes e
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Órgãos, referidos no caput do art. 3º, de observarem a legislação
vigente na execução das respectivas atividades.
Consta, ainda, que o prazo estabelecido no artigo 2º supratranscrito foi alterado pela Resolução TC nº 257, de 7 de março de 2013,
senão vejamos:
Art. 1°. Os dispositivos da Resolução TC n° 227, de 25 de agosto
de 2011, a seguir enumerados, passam a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 2°. Determinar aos Poderes e órgãos do Estado e dos Municípios do Espírito Santo, que ainda não tenham implantado sistema
de controle interno, que o façam até o mês de agosto/2013, mediante lei específica, observando as recomendações apresentadas
no Guia mencionado no artigo anterior.
Por derradeiro cumpre citar a Instrução Normativa nº 27, de 18 de
julho de 2013, que em seu artigo 1º dispõe que:
Art. 1° - No exame das Prestações de Contas Anuais referentes ao
exercício de 2012, excepcionalmente não serão objeto de análise
técnica, os documentos exigidos no § 2º do artigo 72, §3º do artigo
76 e §2º do artigo 82 da LC 621/2012.
Dessa forma, embora se verifique que a irregularidade está configurada, entende-se que deva ser relevada neste exercício,
em face do novo prazo concedido por esta Corte aos entes públicos
para a implantação do seu controle interno.
Por todo o exposto, resta determinação à Prefeitura Municipal de
Dores do Rio Preto para que proceda à implantação de seu sistema
de controle interno, nos termos e prazos propostos pela Resolução
TC 227/2011, que estabelece o Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública Estadual e Municipal, alterada pela Resolução TC 257/2013.
Nestes termos, opta-se por converter a irregularidade em determinação, nos moldes do artigo 1º, XXVI, da Lei Complementar
621/2012.
2 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
2.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos
que versam sobre o Relatório de Auditoria Ordinária RA-O
62/2010 na Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, relativo ao exercício de 2009, de responsabilidade da senhora Claudia
Martins Bastos, entende-se que devem ser mantidas as irregularidades analisadas nos seguintes itens desta Instrução Técnica
Conclusiva:
2.1.1. Não formalização de convênio ou congênere para as
transferências de subvenção social (item 1.1. da ITC)
Base Legal: artigo 38 parágrafo único e art. 60, parágrafo único
c/c o art. 116, todos da Lei nº 8.666/93.
2.1.2. Ausência de capacidade jurídica (item 1.2. da ITC)
Base Legal: artigo 37, caput, da CRF/88.
2.1.3. Ausência de licitação nas contratações celebradas pelas comissões organizadoras dos eventos (item 1.3. da ITC)
Base Legal: artigo 37, caput, XXI, da CF/88, arts. 2º e 54 da Lei
nº 8.666/93 e art. 2º da Lei nº 4.717/65.
2.1.4. Ausência de orçamento prévio (item 1.4. da ITC)
Base Legal: Artigo 7º, § 2º, II, art. 40, § 2º, II e art. 43, da Lei
de Licitações
2.1.5. Usurpação de função pública e violação ao princípio do
concurso público (item 1.5. da ITC)
Base legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Eficiência, e Princípio da Obrigatoriedade dos Concursos Públicos contido no artigo 37, caput e II, da CRF/88.
2.1.6. Ausência do ato de ratificação nos processos de dispensa e inexigibilidade (item 1.6. da ITC)
Base Legal: Infringência ao artigo 26, “caput”, da Lei nº 8.666/93.
2.1.7. Ausência de controle dos gastos com combustível
(item 1.7. da ITC)
Base Legal: Infringência ao artigo 63, § 2º, III, da Lei nº 4.320/64e
aos artigos 66 e 67, “caput” e §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93.
Ressarcimento: R$1.034.022,60, equivalente a 536.597,09VRTE.
2.1.8. Recebimento inconstitucional de férias e 13º salário
(item 1.8 da ITC)
Base Legal: Artigo 39, §4º, da Constituição Federal.
Ressarcimento: R$21.000,00 equivalentes a 10.897,76VRTE.
2.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, da Res. TC
261/2013, conclui-se opinando por:
2.2.1. Converter, preliminarmente, os presentes autos em tomada de contas especial em face da existência de dano ao
erário, presentificado nos itens 2.1.7 e 2.1.8, no valor total de
R$1.055.022,60 equivalente a 547.494,86 VRTE, na forma do
artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012 e 317 da Resolução 261/2013 ressaltando que o responsável já foi devidamente
citado quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo 162 da Resolução TCE182/2002 vigente há época e Termo de
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Citação disposto nestes autos.
2.2.2. Julgar irregulares as contas da senhora Cláudia Martins Bastos – Prefeita Municipal de Dores do Rio Preto no
exercício de 2009, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 e 2.1.8 desta Instrução Técnica Conclusiva e pelo cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário disposto nos itens 2.1.7 e 2.1.8, condenando-a ao ressarcimento ao erário público municipal no valor
de R$1.055.022,60 equivalente a 547.494,86 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, e “e” da Lei Complementar
621/2012;
2.2.3 Aplicação de multa a senhora Cláudia Martins Bastos com
amparo nos artigos 62 da LC 32/93 e 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por ser tratar de pretensão punitiva e
ser esta a legislação aplicável à época dos fatos apurados;
2.3.4 Determinar, com amparo no inciso III, do artigo 57 e artigo
1º, inciso XXXVI, da Lei Complementar 621/2012 à atual gestão da
Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto que:
2.3.4.1 proceda à implantação de um sistema adequado de controle e fiscalização dos contratos, nos moldes do artigo 67, caput e
§1º, da lei 8.666/93;
2.3.4.2 proceda à rescisão os contratos de consultoria contábil
e jurídica para o desempenho de atividades rotineiras e comuns,
cujas atribuições são próprias dos servidores de carreira, e que
porventura ainda estejam em vigor na administração pública.
2.3.4.3 promova a implantação de sistema de controle interno nos
moldes do estabelecido na Resolução TC nº 227/2011, alterada pela
Resolução TC nº 257/2013, atentando-se para o disposto no § 2º
do artigo 2º da sobredita Resolução, que assim dispõe: “A falta de
instituição e manutenção do sistema de controle interno poderá ensejar à irregularidade das contas e/ou a emissão de parecer prévio
contrário à sua aprovação, sem prejuízo das penalidades previstas
em lei ao respectivo responsável, por omissão no seu dever legal”;
Em 09 de setembro de 2013.
[...]”
A Manifestação Técnica de Defesa 214/2014 analisa a matéria produzida na sustentação oral e nos documentos novos acostados.
Registra a subscritora que, “em respeito ao princípio da verdade
material, poderão ser reavaliados fatos que eventualmente possam
ter sido apreciados erroneamente, em prejuízo do responsável.”,
nos seguintes termos:
[...]
2.1 - Não formalização de convênio ou congênere para as
transferências de subvenção social
Conforme narrado na ITI 1013/2011, o Município de Dores do
Rio Preto repassou, por meio da Lei nº 689/2009, o valor de
R$48.090,00 (R$4.809,00 mensais) à Santa Casa de Misericórdia
de Guaçuí, sem que houvesse qualquer tipo de convênio ou instrumento congênere regulando o repasse da aludida verba pública.
Por ocasião da sustentação oral e dos memoriais, o causídico do
responsável alegou que a Lei Municipal 689/2009, a qual autorizava
a Prefeitura a promover repasse a título de subvenção social à Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, trouxe a justificativa, objetivos,
mecanismos de repasse, metas da Administração e a contrapartida
da Santa Casa.
Contudo, tal argumento já foi objeto de análise pela área técnica,
conforme se depreende do trecho da ITC 5284/2013 transcrito no
próprio memorial, à fl. 1396, o qual conclui por sua inexistência.
Dessa forma, nova manifestação sobre o assunto implicaria reavaliação de matéria já apreciada pela área técnica, o que não é possível em razão da preclusão consumativa, visto que encerrada a fase
de instrução técnica (art. 321, Res. TC 261/2013).
Como nova argumentação, aduziu o responsável que a ausência de
convênio não implica em irregularidade, visto que a IN/STN 01/97,
aplicável por analogia ao presente caso, em seu art. 1º, parágrafo
§4º, dispensa a celebração de convênio, desde que a Lei específica
que concede os recursos disponha sobre a forma de transferência
e aplicação dos recursos recebidos. Anexou ainda a Prestação de
Contas da parcela 12/12, referente a Dezembro de 2009, o que
satisfaria a obrigação inserida no art. 2º da Lei Municipal 689/2009.
Passando-se à análise, transcreve-se a seguir o art. 1º, caput e
§4º, da Instrução Normativa nº 01/1997, da Secretaria do Tesouro Nacional, que disciplina a celebração de convênios de natureza
financeira que tenham por objeto a execução de projetos ou realização de eventos:
Art. 1º. A celebração (assinatura de termo de convênio) e a execução de convênio de natureza financeira, para fins de execução descentralizada de Programa de Trabalho de responsabilidade de órgão
ou entidade da Administração Pública Federal, direta ou indireta,
serão efetivadas nos termos desta Instrução Normativa.
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[...]
§ 4º A obrigatoriedade de celebração de convênio não se aplica aos
casos em que lei específica discipline a transferência de recursos
para execução de programas em parceria do Governo Federal com
governos estaduais e municipais, que regulamente critérios de habilitação, transferir montante e forma de transferência, e a forma
de aplicação e dos recursos recebidos.
Em primeiro lugar, cabe notar que o dispositivo invocado pelo defendente se aplica a transferências de recursos da União para outros entes federados, isto é, trata essencialmente de transferências
entre entes públicos, ao contrário do caso em tela, que se refere
a repasse de recursos públicos municipais a entidade privada de
caráter filantrópico.
Em segundo lugar, o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe que “quando a lei for omissa, o juiz decidirá
o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais
de direito”.
Observa-se que aplicação analógica da Instrução Normativa nº
01/1997 ao presente caso, como pretende o causídico, é incabível
não só pelo fato de seu §4º tratar de transferências de recursos
entre entes federados, caracterizando relação bem distinta do caso
concreto, mas também em razão da inexistência de omissão legal
sobre a matéria.
Além do art. 60, parágrafo único, e do art. 116 da Lei 8.666 já
apontados nos autos, importa destacar a existência de disposição
constitucional no sentido de que a participação de instituições privadas de forma complementar no sistema único de saúde deve se
efetivar mediante contrato de direito público ou convênio, nos
termos do artigo 199 abaixo transcrito:
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. (g.n.)
Considerando que o art. 2ª da Lei Municipal 689/2009 (fls. 782/783)
exigiu como contrapartida que a Santa Casa de Misericórdia de
Guaçuí se comprometesse a “atender e proceder cirurgias eletivas, urgências, emergências e internações, a todos os habitantes
do município”, é inegável o caráter de complementação do SUS
pretendido com os repasses da Prefeitura e, portanto, imperiosa
a formalização do ajuste mediante contrato de direito público ou
convênio.
Tal formalização garantiria o estabelecimento de objetivos, cronogramas e metas a serem alcançadas pela entidade contemplada
com as subvenções sociais, sendo essencial para viabilizar o devido
acompanhamento pela Prefeitura da quantidade de serviços efetivamente prestados à população local.
Assim, não há elementos nos autos que afastem a conclusão consignada na Instrução Técnica Conclusiva, motivo pelo qual opina-se pela manutenção da irregularidade nos termos da ITC
5284/2013.
2.2 – Ausência de capacidade jurídica
Por ocasião da sustentação oral e dos memoriais, alegou o causídico que a ausência de personalidade jurídica da Comissão não é
caráter impeditivo ao recebimento de recursos públicos, a exemplo
das Câmaras Municipais, as quais recebem transferências mensais
do Poder Executivo.
Verifica-se que o causídico não trouxe aos autos matéria ou documento novo, matéria de ordem pública ou omissão/erro da ITC a
ser suprido. Em verdade, apenas renovou o argumento de que a
ausência de personalidade jurídica não impede a transferência de
recursos públicos. Dessa forma, nova manifestação sobre o assunto
implicaria reavaliação de matéria já apreciada pela área técnica, o
que não é possível em razão da preclusão consumativa, visto que
encerrada a fase de instrução técnica (art. 321, Res. TC 261/2013).
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade nos
termos da ITC 5284/2013.
2.3 – Ausência de licitação nas contratações celebradas pelas comissões organizadoras dos eventos
Da leitura das razões, verifica-se que não se trata de matéria ou
documento novo, matéria de ordem pública ou omissão/erro da ITC
a ser suprido; aliás, a responsável, em verdade, admitiu a irregularidade e reiterou alguns argumentos trazidos na defesa, ressaltando que não houve dano ao erário e que as contratações estavam
amparadas pelo art. 25 da Lei de Licitações. Dessa forma, nova
manifestação sobre o assunto implicaria reavaliação de matéria já
apreciada pela área técnica, o que não é possível em razão da preclusão consumativa, visto que encerrada a fase de instrução técnica
(art. 321, Res. TC 261/2013).
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade nos
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termos da ITC 5284/2013.
2.4. Ausência de orçamento prévio
Quanto aos Convites 001/2009, 005/2009 e 006/2009, por ocasião
da sustentação oral e dos memoriais, o causídico do responsável
apenas reapresentou argumentos e documentação trazidos na defesa, não cabendo nova manifestação sobre o assunto.
No que tange ao Processo nº 2721/2009, o causídico aduziu que o
art. 1º da Lei autorizativa dos repasses à Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí indica a prestação de serviços de saúde, “de profundo
interesse e efetiva necessidade que alcançava a totalidade dos Munícipes – complementando as possibilidades da Saúde Municipal”.
Argumentou que o custo por pessoa deste “Seguro Saúde” era de
R$0,70 mensal, que seria um valor irrisório diante dos benefícios
possibilitados e dos valores praticados pelo mercado. Por fim, concluiu que se os controladores desejassem encontrar um orçamento
prévio baseado nos planos de saúde existentes - figura que mais se
aproximaria dos serviços ajustados com a Santa Casa - poderiam
simplesmente olhar o custo desse serviço em seus próprios contracheques.
Passando-se à análise, assim dispõe o art. 16 da Lei 4.320/64 acerca das subvenções sociais:
I) Das Subvenções Sociais
Art. 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras a concessão de subvenções sociais visará a prestação de
serviços essenciais de assistência social, médica e educacional,
sempre que a suplementação de recursos de origem privada
aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica.
Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados
obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente
fixados. (g.n.)
Observa-se que a concessão de subvenções sociais está condicionada à verificação de sua economicidade. Entretanto, apesar de alegar que os repasses à Santa Casa representaram um custo módico
por habitante, o causídico não trouxe aos autos quaisquer elementos que comprovassem a realização de orçamento prévio à concessão da subvenção, medida essencial para averiguar se esta seria a
alternativa mais econômica para o município na complementação
de seus serviços de saúde.
A mera afirmação de que o custo mensal por pessoa de R$ 0,70
seria inferior a qualquer plano de saúde do mercado não é capaz
de elidir a presente irregularidade, visto que continua inexistente
nos autos qualquer evidência de que a Administração realizou a um
levantamento dos custos da ampliação da capacidade própria do
município ou outras formas de complementação de seus serviços de
saúde, impossibilitando a verificação da economicidade das transferências de recursos à entidade privada sem fins lucrativos.
Assim, a argumentação trazida aos autos por ocasião da sustentação oral e dos memoriais não foi capaz de alterar a conclusão exposta ao final da instrução técnica, motivo pelo qual se opina pela manutenção da irregularidade nos termos da ITC 5284/2013.
2.5. Usurpação de função pública e violação ao princípio do
concurso público
Em sustentação oral e nos memoriais, aduziu o causídico seria ilógico afirmar que a Prefeita Municipal não comprovou a vacância dos
cargos de advogado e contador ao assumir seu mandato em 2009,
tendo em vista que a própria ITC informa que já em 2008 os serviços estariam sendo prestados por empresas de consultoria, denotando a inexistência desses profissionais nos quadros municipais.
Sustentou que a afirmação da equipe técnica no sentido de que
houve inércia do Poder Executivo decorre do desconhecimento da
realidade dos municípios do interior do Estado, onde a remuneração
de um contador não chega a mil a reais. Argumentou que os contadores e advogados teriam que ser buscados dentre os 6.800 habitantes do município, visto que “ninguém sairá de Guaçuí, Alegre,
Mimoso, Cachoeiro para trabalhar e ganhar mil reais como contador
da Prefeitura Municipal” de Dores do Rio Preto.
Alegou que a área técnica confunde atividade meio com atividade
fim “ao julgar que é encargo finalístico da Administração Pública, os
serviços contábeis e jurídicos próprios que nada mais são do que
suporte (meio) para o bom funcionamento da máquina administrativa”. Aduziu que a interpretação quanto à terceirização de serviços
públicos é muito complexa, não se podendo afirmar impedimento à
mesma simplesmente pelo fato de a atividade ser meio, fim, essencial ou permanente, dando exemplos de atividades que considera
finalísticas e são habitualmente terceirizadas, tais como limpeza
urbana, saúde pública, etc.
Aduziu que “a própria Corte de Contas capixaba – caminhando na
direção de um Estado mais enxuto e eficiente – já se posicionou
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sobre essa matéria em recente julgado”, transcrevendo trechos do
Acórdão TC 981/2014, por meio do qual o Plenário afastou a irregularidade relativa à contratação de assessoria para a realização de
serviços típicos da Administração, na forma da fundamentação do
Voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
Alertou que o próprio Relator reconheceu em seu voto que a corrente à qual se filia não é majoritária.
Ressaltou o causídico que o entendimento do Conselheiro Relator
foi referendado também no Acórdão 983/2014, o qual concluiu pela
possibilidade da terceirização dos serviços contábeis e jurídicos da
municipalidade, em nome do princípio da eficiência e da economicidade.
Assim, concluiu o advogado que não há como prosperar a imputação de irregularidade da contratação de Assessorias Contábil e
Jurídica pelo município de Dores do Rio Preto, no ano de 2009,
“mantendo a atividade terceirizada até que fosse feito o provimento/investidura de Servidores Efetivos para os cargos de Contador e
Procurador”.
Passando-se à análise, a despeito de haver novos precedentes nesta Corte de Contas admitindo a contratação de assessorias jurídicas
e contábeis pela Administração Pública, é importante frisar que tais
decisões são fruto da apreciação de cada caso concreto.
Desta forma, cumpre notar que os Acórdãos 981/2014 e 983/2014
deste tribunal, invocados pelo causídico nos memoriais, afastaram
a irregularidade referente à terceirização de serviços típicos da Administração em casos concretos nos quais as contratações visavam à complementação das atividades executadas por servidores
efetivos, e não à sua substituição. Ou seja, as contratações foram
consideradas regulares em casos em que restaram comprovadas a
necessidade e a economicidade da complementação dos quadros
próprios a Administração por empresa especializada.
Já no presente caso, verifica-se que a gestora assumiu a Prefeitura de Dores do Rio Preto em 2009, ocasião em que os cargos de
advogado e contador previstos na Lei Complementar nº 006/2002
se encontravam vacantes, o que justificaria a contratação das assessorias contábil e jurídica até que os cargos fossem providos por
servidores efetivos aprovados em concurso público.
Contudo, o devido concurso público para dar-lhes provimento só
foi realizado em 2012 – mais de três anos após a contratação das
assessorias contábil e jurídica. A alegada dificuldade para encontrar
profissionais na região não justifica os mais de três anos transcorridos entre o início de seu mandato e a publicação do edital do
concurso público. Cabe notar ainda que o causídico não trouxe aos
autos qualquer comprovação de que os esforços para a realização
do concurso se iniciaram antes de 2012, seguindo, portanto, caracterizada a inércia do Poder Executivo Municipal.
Portanto, a argumentação trazida aos autos na sustentação oral e
nos memoriais não altera a conclusão exposta ao final da instrução
técnica, razão pela qual opina-se pela manutenção da irregularidade nos termos da ITC 5284/2013.
2.6. Ausência do ato de ratificação nos processos de dispensa e inexigibilidade
Em seus memoriais, alegou o defendente que a CPL denominou,
equivocadamente, um procedimento destinado ao credenciamento
de laboratórios de análises clínicas como Processo de Inexigibilidade, o que, por si só, afastaria a presente irregularidade. Anexou o
Parecer Jurídico, o Termo de Homologação do certame e a publicação do resultado.
Em sede de análise, cumpre notar que, segundo o Professor Jorge
Ulisses Jacoby Fernandes, o credenciamento é o “(...) meio de
contratação de todos os profissionais de determinado setor
que tiverem interesse e que satisfaçam os requisitos estabelecidos,
pela própria Administração, que fixa também o valor que se dispõe
a pagar” (Vade-Mécum de Licitações e Contratos, p. 236, g.n.).
Noticia o insigne administrativista que “Carlos Ari Sundfeld foi um
dos primeiros mestres a estabelecer a teoria da inviabilidade de
competição por contratação de todos, uma das formas de pré-qualificação”.
Esquadrinhando a questão da inviabilidade de competição por contratação de todos, leciona o Professor JACOBY que:
“Se a Administração convoca todos os profissionais de determinado setor, dispondo-se a contratar todos os que tiverem
interesse e que satisfaçam os requisitos estabelecidos, ela
própria fixando o valor que se dispõe a pagar, os possíveis licitantes não competirão, no estrito sentido da palavra, inviabilizando a competição, uma vez que a todos foi assegurada a
contratação. É a figura do ‘credenciamento’, que o Tribunal de
Contas da União vem recomendando para a contratação de ‘serviços médicos, jurídicos e de treinamento’”.
Percebe-se, assim, que o instituto do credenciamento está intima-
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mente ligado à ideia de inviabilidade de competição, que, por seu
turno, conduz à contratação direta por inexigibilidade de licitação.
Aliás, não é sem razão que a Administração, ao utilizar-se desse
sistema (o credenciamento), efetua a contratação fulcrada no caput
do artigo 25 da Lei n° 8.666/93, que dita: “É inexigível a licitação
quando houver inviabilidade de competição (...)”.
Desta forma, tendo em vista que o credenciamento nada mais é
que uma das hipóteses de inexigibilidade de licitação, em razão da
inviabilidade de competição, este submete-se a regra insculpida no
art. 26 da Lei de Licitações, in verbis:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso
III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas
no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto
no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco)
dias, como condição para a eficácia dos atos. (g.n.)
Considerando que o defendente não trouxe aos autos qualquer
comprovação da ratificação expressa da inexigibilidade de licitação, a argumentação e documentos apresentados por ocasião da
sustentação oral e memoriais não afastam a conclusão da instrução
técnica, motivo pelo qual opina-se pela manutenção da irregularidade nos termos da ITC 5284/2013.
2.7. Ausência de controle dos gastos com combustível
Por meio de despacho de fl. 1332, o Relator solicitou à área técnica
que informasse o gasto efetivo com combustíveis da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto nos exercícios de 2007 a 2012, “com
o intuito de analisar mais atentamente o gasto com combustíveis
realizado pelo ente, resguardando os princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade”.
Em atendimento à solicitação, a 3ª SCE lavrou a Manifestação Técnica de Chefia MTC 88/2014 (fls. 1333/1334), na qual informou os
seguintes valores despendidos com combustíveis pelo município:
Exercício
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Auto Posto
Auto Posto
total
Auto Posto
Auto Posto
total
Auto Posto
Auto Posto
total
Auto Posto
Auto Posto
total
Auto Posto
Auto Posto
total
Auto Posto
Auto Posto
total

Credor
Fronteira Ltda.
Menina Ltda.
Fronteira Ltda.
Menina Ltda.
Fronteira Ltda.
Menina Ltda.
Fronteira Ltda.
Menina Ltda.
Fronteira Ltda.
Menina Ltda.
Fronteira Ltda.
Menina Ltda.

Valor Pago
923.882,66
64.311,59
988.194,25
1.139.030,99
85.901,29
1.224.932,28
933.452,12
100.570,48
1.034,022,60
889.371,24
137.188,74
1.026.559,98
862.760,90
34.473,16
897.234,06
865.159,15
0,00
865.159,15

Fonte: MTC 88/2014 – fls. 1333/1334.
Em seus memoriais, alegou o causídico da responsável que os técnicos grifaram a expressão errada no art. 63, §2º, inciso III da
Lei 4.320/64 ao promover a tipificação da irregularidade, visto que
combustível caracteriza produto e não serviço: deveriam ter realçado “comprovantes da entrega do material” em vez de “prestação
efetiva do serviço”. Assim, argumentou que as notas fiscais relativas aos abastecimentos são documentos formais que comprovam a
entrega do produto.
Em seguida, refutou a afirmação da área técnica de que o recibo
emitido pelo posto de combustível deve ser preenchido com os dados mínimos da despesa, tais como modelo e placa do veículo, data
e hora do abastecimento, quantidade de litros, o valor e a assinatura do condutor, aduzindo que desconhece esta “prática cotidiana
(...) adotada por esse segmento de mercado”. Afirmou que as notas
fiscais informam o destinatário do produto (Prefeitura/Setor), ateste do responsável pelo recebimento, quantidade de litros, produto
fornecido e valor, sendo que placas e modelos dos veículos não
seriam essenciais para comprovar que o abastecimento ocorreu,
bastando a identificação do recebedor (Prefeitura).
Aduziu que o controle exigido pelos Auditores representa mera formalidade que não faz prova material de que se utilizou o combustível para atender ao interesse público. Sustentou que a prova
material da utilização dos combustíveis teria sido desconsiderada
na ITC: a regular prestação dos serviços de transporte escolar, conservação de vias públicas e estradas vicinais, transporte de pacienDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

tes e de cargas, realizados pela frota de 45 veículos do Município à
época, poderia ser comprovada pela mera consulta aos moradores,
ou até mesmo pela ausência de queixa quanto à sua prestação –
reforçada pela reeleição da gestora do pleito de 2012.
Afirmou ainda que não há inversão do ônus da prova nessas circunstancias, pois há indícios concretos e suficientes para comprovar a correção do produto adquirido.
Alegou que no caso em questão, não houve dano ao erário municipal, tendo em vista que há prova formal do fornecimento e do recebimento dos combustíveis, bem como prova material de sua correta
utilização, não cabendo, portanto, a imputação de ressarcimento.
Em relação ao levantamento dos gastos com combustíveis do município de Dores do Rio Preto nos anos de 2007 a 2012 empreendido
pela 3ª SCE em atendimento a solicitação do Relator, o causídico
apontou que o dispêndio com combustíveis em 2009 está consistente com os anos de 2007, 2008 e 2010, situando-se na média de
R$ 1.000.000,00 anual.
Ressaltou que a Prefeita Municipal, que assumiu o mandato em
janeiro de 2009, empreendeu ações de racionalização do uso de
combustíveis que acarretaram uma redução de despesas com esse
insumo superior a 25%, chegando a R$865.159,15 em 2012, contra R$1.224.932,28 em 2008. Asseverou que “a curva decrescente
nos gastos, ano a ano, a partir do inicio de sua gestão fazem prova
da correção dos procedimentos adotados quanto à utilização do
combustível adquirido pela Administração Municipal”.
Anexou a Instrução Normativa SCI 04/2014, que estabelece e disciplina normas e procedimentos referentes ao uso, guarda, conservação, manutenção e abastecimento dos veículos oficiais e equipamentos pesados da Prefeitura Municipal.
Cumpre notar que os argumentos apresentados na sustentação oral
e memoriais consistem em mera renovação daqueles trazidos em
sede de defesa, sendo, portanto, prescindível seu exame.
Como novos documentos passíveis de análise, tem-se a Instrução
Normativa SCI 04/2014 e o levantamento de gastos com combustíveis consignado na MTC 88/2014 (fls. 1333/1334), a qual embasou
a alegação de que a Prefeita Municipal adotou ações de racionalização do uso de combustíveis.
Primeiramente, verifica-se que a Instrução Normativa SCI 04/2014
anexada aos memoriais só foi expedida em 2014, não tendo o condão de afastar a presente irregularidade, referente ao exercício de
2009. No entanto, indica que a gestora adotou, em seu segundo
mandato, as providências cabíveis para implantação do devido controle dos gastos com combustíveis na municipalidade.
No que tange ao levantamento de gastos com combustíveis solicitado pelo Conselheiro Relator, cumpre notar que há precedentes
recentes nesta Corte de Contas no sentido de não imputar ao responsável o ressarcimento da integralidade do montante gasto com
combustíveis sem os devidos controles, deduzindo do valor dispendido no exercício em exame a média de gastos nos anos anteriores
e posteriores.
No Acórdão TC-113/2013-Plenário, assim discorreu o Conselheiro
Relator Sérgio Aboudib Ferreira Pinto em seu voto:
É certo que o valor apresentado a título de gastos com combustíveis
merece um olhar mais atento por parte dos órgãos de controle.
Por outro lado, considerar apenas o efetivamente liquidado
como o efetivamente gasto (...) merece um olhar mais atento
ainda, pois atenta contra princípios fundamentais garantidos pela
Constituição, como o da equidade, da proporcionalidade e o da
razoabilidade.
Não se trata aqui de agir contra legem, mas sim de buscar formas alternativas de estabelecer parâmetros mais confiáveis e
elaborados de promoção de justiça, ao invés da aplicação fria e
cirúrgica de preceitos legais, mas que acabam, em alguns casos,
se demonstrando desastrosos a ponto de enriquecer o erário ao
invés de se limitar à sua recomposição.
(...)
Penso que a irregularidade dos atos de gestão não comporta mais
ser discutida ou relevada, porém, o ressarcimento a ser imputado merece melhor atenção e reflexão.
Nesse sentido, solicitei à Área Técnica que informasse o gasto efetivo com combustíveis da referida Prefeitura durante os anos de 2002
a 2007 ( fls. 36 a 71 ) cujo resumo é o seguinte :
2002 - 701.500,12
2003 - 919.579,57
2004 - 1.412.229,77
2005 - 757.437,39
2006 - 714.171,82
2007 - 1.096.709,71
De plano podemos notar que o gasto referente ao ano 2004 foi
quase 30% maior que o referente ao ano de 2007 (o segundo
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maior valor) e quase 50% maior que o referente ao ano de 2002
(o de menor valor), fato que merece reflexão.
Verifica-se também que extraindo uma média dos anos supracitados, exceto o ano em exame (2004) encontramos uma média de
gasto da ordem de R$ 837.879,72 (...).
Sendo assim, ao meu sentir, tenho como justo que tal importância deva ser deduzida do ressarcimento imputado ao gestor, R$
1.346.241,37 (hum milhão, trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos), uma vez que
é de conhecimento geral que tal despesa é fundamental para
a Prefeitura desenvolver os seus trabalhos junto à comunidade,
restando assim, uma importância menor a ser ressarcida da
ordem de R$ 508.361,65 (quinhentos e oito mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos).
A mesma metodologia foi adotada no Acórdão TC-1024/2014 - Primeira Câmara e no Acórdão TC-122/2015-Primeira Câmara para o
cálculo do valor a ser ressarcido ao erário, em respeito aos princípios da equidade, da proporcionalidade e o da razoabilidade. Ressalta-se que, nos três casos supracitados, o gasto no exercício em
exame superava todos os demais.
Já no caso em tela, observa-se que o gasto com combustíveis em
2009 sofreu redução de 16% em relação ao ano anterior (maior
gasto da série), porém foi cerca de 20% maior do que o referente
ao ano de 2012 (menor valor):
Exercício
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Valor Pago
988.194,25
1.224.932,28
1.034.022,60
1.026.559,98
897.234,06
865.159,15

Fonte: MTC 88/2014 – fls. 1333/1334.
Destaca-se que, conforme a MTC 88/2014, os valores referentes a
2010, 2011 e 2012 foram fornecidos pela própria Prefeitura, e os
relativos a 2007 e 2008 foram extraídos do Sistema Informatizado
de Apoio à Auditoria – SISAUD.
Em que pese não haver nos autos qualquer indicativo de que havia
efetivo controle do gasto com combustíveis nos exercícios anteriores e posteriores a 2009, entende-se que não é razoável presumir
que a totalidade das despesas com combustíveis no município ocorreu de maneira ilegítima.
Assim, em conformidade com os precedentes desta Corte de Contas, considerando os exercícios supracitados, exceto o ano em exame (2009), encontra-se um gasto médio com combustíveis da
ordem de R$ 1.000.415,94 no município de Dores do Rio Preto.
Deduzindo-se esse valor do ressarcimento imputado à gestora (R$
1.034.022,60), resta a importância de R$ 33.606,66, equivalente
a 17.439,88 VRTE, a ser ressarcida ao erário.
Ante o exposto, a argumentação e os documentos trazidos aos autos por ocasião da sustentação oral e dos memoriais não foram capazes de alterar a conclusão exposta ao final da instrução técnica,
motivo pelo qual se opina pela manutenção da irregularidade.
Todavia, considerando a recente jurisprudência deste Tribunal e as
informações consignadas na MTC 88/2014, sugere-se que o valor
passível de ressarcimento pela responsável seja reduzido
para R$ 33.606,66 (17.439,88 VRTE).
Ademais, tendo em vista que a responsável comprovou a implantação de sistema de controle e fiscalização dos contratos para
aquisição de combustíveis, por meio da Instrução Normativa SCI
04/2014, sugere-se o afastamento de determinação nesse sentido
proposta pela ITC 5284/2013.
2.8. Recebimento inconstitucional de férias e 13º salário
Quanto ao pagamento de 13º salário à Prefeita e ao Vice-Prefeito,
alegou o causídico que os técnicos estariam equivocados ao afirmar
que o fato apurado apresentava-se irregular, tendo sido identificado, tão somente, por ocasião da auditoria ordinária desta Corte.
Neste ponto, assiste razão ao responsável, visto que comprovou
que a restituição do pagamento indevido à Prefeita ocorreu em dezembro de 2009, e a do Vice-Prefeito, em janeiro e fevereiro de
2010, antes mesmo da execução da auditoria, a qual teve início em
12/03/2010, consoante o Programa de Auditoria 11/2010 (fls. 2/4).
Assim, a irregularidade detectada na auditoria já havia sido previamente sanada pela Administração, razão pela qual sugere-se o
afastamento da irregularidade quanto ao pagamento de 13º
salário à Prefeita e ao Vice-Prefeito.
No que tange aos benefícios percebidos pelos Secretários Municipais, sustentou que estes exerciam função sob a condição de cargo
em comissão, regidos pela Lei Municipal 483/99, que trata do Plano
de Cargo e Salário, e pela Lei 395/90 que cuida do Estatuto dos
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Servidores. Como ocupantes de cargos comissionados, afirma que
a conjugação das duas Leis Municipais abriga, em análise sistemática, a concessão de 13º salário e adicional de férias aos Secretários.
Além disso, trouxe aos autos entendimentos de doutrina e jurisprudência pela legalidade da concessão dos benefícios a Secretários
Municipais.
Sobre o tema, esta Corte de Contas já se manifestou pela necessidade de lei específica para autorizar o pagamento de férias e outros
direitos sociais a Secretários Municipais, por meio do Parecer Consulta TC 012/2012, do qual se transcreve o seguinte trecho:
Ante o exposto, corroborando com o entendimento da 8º Controladoria VOTO no sentido de que seja emitido em resposta à presente consulta que, em virtude da natureza especial dos cargos
em análise, a lei deverá ser específica para tratar do assunto, não
sendo possível considerar, p. ex., a CLT ou o estatuto municipal dos
servidores públicos para tal finalidade. Considerando que o resultado desta consulta, que tem eficácia erga omnes, está sendo delineado no sentido da exigência de lei específica para o pagamento
do décimo terceiro salário aos agentes políticos propriamente ditos.
Entretanto, para que seja justo com o princípio da segurança jurídica, determino que a decisão plenária seja dotada de efeitos
prospectivos, devendo as situações ocorridas antes da resposta serem analisadas no caso concreto, pois havendo boa
fé e dúvida jurídica plausível é possível que a irregularidade
seja relevada. (grifos no original)
Tendo em vista a determinação que confere efeitos prospectivos
à referida decisão plenária, prolatada em 2012, bem como a existência de dúvida jurídica plausível, opina-se pelo afastamento da
irregularidade no que tange aos Secretários Municipais.
2.9. Ausência de Controle Interno
Primeiramente, impende ressaltar que a ITC 5284/2013 opinou
pelo afastamento da irregularidade, convertendo-a na seguinte
determinação:
2.3.4 Determinar, com amparo no inciso III, do artigo 57 e artigo
1º, inciso XXXVI, da Lei Complementar 621/2012 à atual gestão da
Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto que:
2.3.4.3 promova a implantação de sistema de controle interno nos
moldes do estabelecido na Resolução TC nº 227/2011, alterada pela
Resolução TC nº 257/2013, atentando-se para o disposto no § 2º
do artigo 2º da sobredita Resolução, que assim dispõe: “A falta de
instituição e manutenção do sistema de controle interno poderá ensejar à irregularidade das contas e/ou a emissão de parecer prévio
contrário à sua aprovação, sem prejuízo das penalidades previstas
em lei ao respectivo responsável, por omissão no seu dever legal”;
Alegou o defendente que, quando da apresentação da defesa, informou e anexou documentação comprobatória de que o município
de Dores do Rio Preto criou o Sistema de Controle Interno por meio
da Lei 746/2012, nomeou Controlador Geral por meio do Decreto
2203/2012 e anexou cópia do ofício remetido a esta Corte encaminhando os documentos exigidos e a publicação da Lei, dentro do
prazo fixado pela Resolução 227/2011.
Assim, não haveria irregularidade em 2009, visto que à época não
existia qualquer determinação ou orientação que fixasse prazo para
a implantação de Sistema de Controle Interno.
Assiste razão ao responsável, tendo em vista que comprovou a implantação de Sistema de Controle Interno dentro do prazo fixado
por Resolução deste Tribunal, razão pela qual opina-se pelo afastamento da determinação sugerida na ITC 5284/2013.
3 CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES
3.1 Considerando os fundamentos expostos, opina-se pela manutenção das seguintes irregularidades, na forma da ITC 5284/2013:
3.1.1. Não formalização de convênio ou congênere para as
transferências de subvenção social (item 1.1. da ITC)
Base Legal: artigo 38 parágrafo único e art. 60, parágrafo único
c/c o art. 116, todos da Lei nº 8.666/93.
Responsável: Cláudia Martins Bastos – Prefeita Municipal
3.1.2. Ausência de capacidade jurídica (item 1.2. da ITC)
Base Legal: artigo 37, caput, da CRF/88.
Responsável: Cláudia Martins Bastos – Prefeita Municipal
3.1.3. Ausência de licitação nas contratações celebradas pelas comissões organizadoras dos eventos (item 1.3. da ITC)
Base Legal: artigo 37, caput, XXI, da CF/88, arts. 2º e 54 da Lei
nº 8.666/93 e art. 2º da Lei nº 4.717/65.
Responsável: Cláudia Martins Bastos – Prefeita Municipal
3.1.4. Ausência de orçamento prévio (item 1.4. da ITC)
Base Legal: Artigo 7º, § 2º, II, art. 40, § 2º, II e art. 43, da Lei
de Licitações
Responsável: Cláudia Martins Bastos – Prefeita Municipal
3.1.5. Usurpação de função pública e violação ao princípio do
concurso público (item 1.5. da ITC)
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Base legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Eficiência, e Princípio da Obrigatoriedade dos Concursos Públicos contido no artigo 37, caput e II, da CRF/88.
Responsável: Cláudia Martins Bastos – Prefeita Municipal
3.1.6. Ausência do ato de ratificação nos processos de dispensa e inexigibilidade (item 1.6. da ITC)
Base Legal: Infringência ao artigo 26, “caput”, da Lei nº 8.666/93.
Responsável: Cláudia Martins Bastos – Prefeita Municipal
3.1.7. Ausência de controle dos gastos com combustível
(item 1.7. da ITC)
Base Legal: Infringência ao artigo 63, § 2º, III, da Lei nº 4.320/64e
aos artigos 66 e 67, “caput” e §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93.
Responsável: Cláudia Martins Bastos – Prefeita Municipal
Ressarcimento: R$ 33.606,66, equivalente a 17.439,88 VRTE.
3.2. Isso posto e diante dos argumentos expostos na ITC n°
5284/2013 e na presente Manifestação Técnica de Defesa, conclui-se opinando por:
3.2.1. Converter, preliminarmente, os presentes autos em tomada de contas especial em face da existência de dano ao erário, presentificado no item 3.1.7, no valor total de R$ 33.606,66,
equivalente a 17.439,88 VRTE, na forma do artigo 57, inciso IV,
da Lei Complementar 621/2012 e 317 da Resolução 261/2013, ressaltando que a responsável já foi devidamente citada quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes do artigo 162 da Resolução
TCE182/2002 vigente há época e Termo de Citação disposto nestes
autos.
3.2.2. Julgar irregulares as contas da senhora Cláudia Martins
Bastos – Prefeita Municipal de Dores do Rio Preto no exercício
de 2009, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 e 3.1.7 desta Manifestação Técnica
de Defesa e pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposto no item 3.1.7, condenando-a ao ressarcimento ao erário público municipal no valor de R$ 33.606,66
equivalentes a 17.439,88 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “c”, e “e” da Lei Complementar 621/2012;
3.2.3 Aplicação de multa à senhora Cláudia Martins Bastos com
amparo nos artigos 62 da LC 32/93 e 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por ser tratar de pretensão punitiva e
ser esta a legislação aplicável à época dos fatos apurados;
3.2.4 Determinar, com amparo no inciso III, do artigo 57 e artigo
1º, inciso XXXVI, da Lei Complementar 621/2012 à atual gestão da
Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto que:
3.2.4.1 proceda à rescisão os contratos de consultoria contábil
e jurídica para o desempenho de atividades rotineiras e comuns,
cujas atribuições são próprias dos servidores de carreira, e que
porventura ainda estejam em vigor na administração pública.
Vitória, 14 de abril de 2016.
[...]”.
Vieram-me os autos por remessa na data de 05 de maio de 2016.
3 DISPOSITIVO
O exame dos autos demonstra que o feito encontra-se devidamente
instruído e saneado, apto, portanto, a um julgamento de mérito, eis
que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Assim, ante a documentação carreada aos autos em cotejo com as
manifestações do Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas – NEC
(Instrução Técnica Conclusiva ITC 5284/2013 - fls. 1280-1325, modificada pela Manifestação Técnica de Defesa 00214/2016-1 - fls.
1532-1553), e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO:
3.1 Preliminarmente:
3.1.2 Pela conversão do processo em Tomada de Contas Especial, de acordo com o art. 57, IV da Lei Complementar 621/2012,
tendo em vista a ocorrência de irregularidades constantes do item
3.1.7 da Instrução Técnica de Defesa 214/2014, de que resultou dano injustificado ao erário.
3.2 por rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares as
contas da Senhora Cláudia Martins Bastos, na qualidade de Prefeita Municipal de Dores do Rio Preto no exercício de 2009, na forma do Art. 84, III, alíneas “c” e “e” da Lei Complementar 621/2012
tendo em vista a manutenção das seguintes irregularidades:
3.2.1. Não formalização de convênio ou congênere para as
transferências de subvenção social (item 1.1. da ITC 5284/2013
e 3.1.1 da MT 214/2016-1)
Base Legal: artigo 38 parágrafo único e art. 60, parágrafo único
c/c o art. 116, todos da Lei nº 8.666/93;
3.2.2. Ausência de capacidade jurídica (item 1.2. da ITC
5284/2013 e 3.1.2 da MT 214/2016-1)
Base Legal: artigo 37, caput, da CRF/88;
3.2.3. Ausência de licitação nas contratações celebradas pelas comissões organizadoras dos eventos (item 1.3. da ITC
5284/2013 e 3.1.3 da MT 214/2016-1)
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Base Legal: artigo 37, caput, XXI, da CF/88, arts. 2º e 54 da Lei
nº 8.666/93 e art. 2º da Lei nº 4.717/65;
3.2.4. Ausência de orçamento prévio (item 1.4. da ITC5284/2013
e 3.1.4 da MT 214/2016-1)
Base Legal: Artigo 7º, § 2º, II, art. 40, § 2º, II e art. 43, da Lei
de Licitações;
3.2.5. Usurpação de função pública e violação ao princípio
do concurso público (item 1.5. da ITC 5284/2013 e 3.1.5 da MT
214/2016-1)
Base legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Eficiência, e Princípio da Obrigatoriedade dos Concursos Públicos contido no artigo 37, caput e II, da CRF/88;
3.2.6. Ausência do ato de ratificação nos processos de dispensa e inexigibilidade (item 1.6. da ITC 5284/2013 e 3.1.6 da
MT 214/2016-1)
Base Legal: Infringência ao artigo 26, “caput”, da Lei nº 8.666/93;
3.2.7. Ausência de controle dos gastos com combustível
(item 1.7. da ITC 5284/2013 e 3.1.7 da MT 214/2016-1)
Base Legal: Infringência ao artigo 63, § 2º, III, da Lei nº 4.320/64e
aos artigos 66 e 67, “caput” e §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93.
Ressarcimento: R$ 33.606,66 equivalentes a 17.439,88 VRTE.
3.3 por que seja a responsável, Senhora Cláudia Martins Bastos,
condenada a ressarcir ao erário municipal a importância de R$
33.606,66 (trinta e três mil seiscentos e seis reais e sessenta e seis
centavos) equivalente a 17.439,88 VRTE (dezessete mil quatrocentos e trinta e nove VRTE e oitenta e oito centésimos), em razão
do pagamento indevido relacionado no item 3.2.7 acima.
3.4 pela aplicação de multa no valor correspondente a 1.000
(mil) VRTE, a senhora Cláudia Martins Bastos, com amparo nos
artigos 62 e 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93,
por ser tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável
à época dos fatos apurados.
3.5 por determinar, com amparo no inciso III , do artigo 57 e
artigo 1º, inciso XXXVI, da Lei Complementar 621/2012 à atual
gestão da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto que proceda
à rescisão os contratos de consultoria contábil e jurídica para o desempenho de atividades rotineiras e comuns, cujas atribuições são
próprias dos servidores de carreira, e que porventura ainda estejam
em vigor na administração pública.
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Com o propósito de me inteirar de forma mais completa sobre o
tema tratado no processo referenciado, pedi vista em sessão, o
que me permitiu elaborar o voto que nesta oportunidade submeto
à apreciação do Colegiado.
Inicialmente, assinalo que os presentes autos cuidam de Relatório
de Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Dores do
Rio Preto, referente ao exercício de 2009, sob a responsabilidade da
senhora Cláudia Martins Bastos, Prefeita Municipal.
Após a realização da auditoria foram apontados indícios de irregularidades dispostos no Relatório de Auditoria de Ordinária
RA-O 062/2010 (fls. 05/38), reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI 284/2011 (fls. 372/386), em razão dos quais
foi citada para apresentar defesa a Ordenadora de Despesa, Srª
Cláudia Martins Bastos (Prefeita à época).
Em seguida, o então Conselheiro Relator Elcy de Souza votou no
sentido de que os autos fossem baixados em diligência, às fls. 391
a 404, o que foi ratificado pela Decisão TC 02106/2011 (fls. 405),
resultando no Relatório de Diligência RD-E 08/2011, que se fez
acompanhar de documentos encartados as fls. 422/604, seguida
da Instrução Técnica Inicial ITI 1013/2011 (fls. 606/624), em
substituição à ITI 284/2011, onde elenca supostas irregularidades,
sobre as quais a Ordenadora de Despesas, Srª Claudia Martins Bastos, foi citada (Decisão Preliminar TC 108/2012 e Termo de Citação
nº 283/2012, fls. 632 e 633).
Após a apresentação de defesa, os autos foram para análise do
Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 5284/2013 (fls.
1280/1325), cuja proposta foi acolhida pelo Ministério Público
Especial de Contas, conforme Parecer da lavra do Procurador de
Contas Luís Henrique Anastácio da Silva (PJC 3528/2014-1 - fls.
1328/1330).
Em sequência, foi solicitado que se procedesse a uma diligência
a fim de informar o gasto efetivo com combustíveis da Prefeitura
Municipal de Dores do Rio Preto nos exercícios de 2007 a 2012 (fls.
1332), o que foi atendido pela 3ª SECEX, através da elaboração da
Manifestação Técnica de Chefia 88/2014-2 (fls. 1333/1334),
onde foram levantados os valores desta despesa nos exercícios solicitados.
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Por fim, após a sustentação oral, nos termos das notas taquigráficas (fls. 1381/1388) e documentos acostados às fls. 1394/1530, os
autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Manifestação Técnica
de Defesa 00214/2016-1 (fls. 1532/1553), onde conclui pela
manutenção da irregularidade dos atos ali elencados, acolhendo
apenas as justificativas em relação aos gastos com combustíveis,
modificando o valor do ressarcimento para 17.439,88 VRTE.
Na linha da área técnica manifestou-se o Ministério Público (fls.
1555/1556) e os autos foram distribuídos para a relatoria do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo (fls. 1562/1617), que
apresentou o seguinte voto:
3.1 Preliminarmente:
3.1.2 Pela conversão do processo em Tomada de Contas Especial, de acordo com o art. 57, IV da Lei Complementar 621/2012,
tendo em vista a ocorrência de irregularidades constantes do item
3.1.7 da Instrução Técnica de Defesa 214/2014, de que resultou dano injustificado ao erário.
3.2 por rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares as
contas da Senhora Cláudia Martins Bastos, na qualidade de Prefeita Municipal de Dores do Rio Preto no exercício de 2009, na forma do Art. 84, III, alíneas “c” e “e” da Lei Complementar 621/2012
tendo em vista a manutenção das seguintes irregularidades:
3.2.1. Não formalização de convênio ou congênere para as
transferências de subvenção social (item 1.1. da ITC 5284/2013
e 3.1.1 da MT 214/2016-1)
Base Legal: artigo 38 parágrafo único e art. 60, parágrafo único
c/c o art. 116, todos da Lei nº 8.666/93;
3.2.2. Ausência de capacidade jurídica (item 1.2. da ITC
5284/2013 e 3.1.2 da MT 214/2016-1)
Base Legal: artigo 37, caput, da CRF/88;
3.2.3. Ausência de licitação nas contratações celebradas pelas comissões organizadoras dos eventos (item 1.3. da ITC
5284/2013 e 3.1.3 da MT 214/2016-1)
Base Legal: artigo 37, caput, XXI, da CF/88, arts. 2º e 54 da Lei
nº 8.666/93 e art. 2º da Lei nº 4.717/65;
3.2.4. Ausência de orçamento prévio (item 1.4. da ITC5284/2013
e 3.1.4 da MT 214/2016-1)
Base Legal: Artigo 7º, § 2º, II, art. 40, § 2º, II e art. 43, da Lei
de Licitações;
3.2.5. Usurpação de função pública e violação ao princípio
do concurso público (item 1.5. da ITC 5284/2013 e 3.1.5 da MT
214/2016-1)
Base legal: Princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Eficiência, e Princípio da Obrigatoriedade dos Concursos Públicos contido no artigo 37, caput e II, da CRF/88;
3.2.6. Ausência do ato de ratificação nos processos de dispensa e inexigibilidade (item 1.6. da ITC 5284/2013 e 3.1.6 da
MT 214/2016-1)
Base Legal: Infringência ao artigo 26, “caput”, da Lei nº 8.666/93;
3.2.7. Ausência de controle dos gastos com combustível
(item 1.7. da ITC 5284/2013 e 3.1.7 da MT 214/2016-1)
Base Legal: Infringência ao artigo 63, § 2º, III, da Lei nº 4.320/64e
aos artigos 66 e 67, “caput” e §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93.
Ressarcimento: R$ 33.606,66 equivalentes a 17.439,88 VRTE.
3.3 por que seja a responsável, Senhora Cláudia Martins Bastos, condenada a ressarcir ao erário municipal a importância de
R$33.606,66 (trinta e três mil seiscentos e seis reais e sessenta
e seis centavos) equivalente a 17.439,88 VRTE (dezessete mil
quatrocentos e trinta e nove VRTE e oitenta e oito centésimos), em
razão do pagamento indevido relacionado no item 3.2.7 acima.
3.4 pela aplicação de multa no valor correspondente a 1.000
(mil) VRTE, a senhora Cláudia Martins Bastos, com amparo nos
artigos 62 e 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93,
por ser tratar de pretensão punitiva e ser esta a legislação aplicável
à época dos fatos apurados.
3.5 por determinar, com amparo no inciso III , do artigo 57 e
artigo 1º, inciso XXXVI, da Lei Complementar 621/2012 à atual
gestão da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto que proceda
à rescisão os contratos de consultoria contábil e jurídica para o desempenho de atividades rotineiras e comuns, cujas atribuições são
próprias dos servidores de carreira, e que porventura ainda estejam
em vigor na administração pública.
Nesse passo, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, realizada em
19 de outubro de 2016, pedi vistas do processo.
É o sucinto relatório. Segue o VOTO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
II.1 – Da ausência da matriz de responsabilidade:
O fundamento para pedir vistas deste processo se resume à ausência de uma matriz de responsabilidade, uma vez que foram impu-
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tadas à Prefeita à época todas as irregularidades encontradas pela
auditoria, sem qualquer apresentação do liame entre as impropriedades e sua conduta, ou seja, sem apreciação da culpabilidade.
Assim, antes de adentrar ao mérito, compulsei os autos para verificar se subsistem razões para o afastamento da responsabilidade
da Srª. Claudia Martins Bastos, respaldando-me, especialmente,
na questão da precária instrução processual verificada nestes
autos, que apontou responsabilidade a ex-prefeita sem a individualização das condutas, culminando em uma modelagem de responsabilização objetiva, hodiernamente rechaçada neste Tribunal.
Numa análise preliminar verifico que a maioria dos indicativos de
irregularidades apreciados não seriam procedimentos que caberiam
a Ordenadora de Despesas se imiscuir, são eles:
Ausência de capacidade jurídica, de realização de licitação e orçamento prévio para as despesas realizadas pela comissão organizadora de eventos (itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 da MTD 214/2016);
Atos de dispensa e inexigibilidade de licitação (item 3.2.6 da MTD
214/2016);
Ausência de controle de combustíveis (item 3.2.7 da MTD
214/2016),.
Na esteira de entendimento deste Tribunal, somente a subvenção
sem a formalização do instrumento de convênio (item 3.2.1 da MTD
214/2016) e a violação ao Concurso Público (item 3.2.5 da MTD
214/2016), seriam a meu ver de possível responsabilidade da Ordenadora de Despesas, o que nos obriga à análise do caso concreto,
conforme a documentação constante nos autos.
Primeiramente, em relação à ausência do termo de convênio para a
subvenção realizada à Casa de Misericórdia de Guaçuí (item 3.2.1
da MTD 214/2016), vislumbro que foi editada uma Lei Municipal
(Lei nº 689/2009 – fls. 38/39), na qual foi determinado o valor
a ser repassado, os serviços a serem prestados em contrapartida
por parte da entidade beneficiada, bem como o prazo para efetuar
tais repasses, o que a meu ver se mostra suficiente para que na
pactuação em tela tivessem definidas as obrigações e direitos de
ambos os lados.
Lado outro, estão colacionados nestes autos os repasses efetuados
à Santa Casa, todos atestados pelo Secretário Municipal de Saúde
e Saneamento do Município (fls. 43/89), o que demonstra mais
uma vez a ausência de prejuízo ao município pela falta do termo de
convênio, mostrando injustificada a aplicação de sanção à ex-prefeita, ante uma irregularidade que se caracteriza apenas de cunho
formal.
Ademais, há de ser considerado que a gestora em comento herdou de seu antecessor este procedimento de subvencionar a Santa
Casa, conforme se depreende da Lei nº 660/2008, que de fato é
uma prorrogação da Lei nº 646/2007 (fls. 72), ou seja, a Lei já teria sido instrumento adotado naquele município para firmar pactos
com aquela instituição de saúde em exercícios anteriores (2008
e 2007), o que apesar de não justificar a eventual falha formal,
evidencia que a prefeita em tela não teve interesse de agir contrariamente à lei, apenas adotou o procedimento usado na gestão
passada, que por não ter sido até então questionado, gozava de
aparente legalidade.
Neste contexto, não vislumbro qualquer tipo de prejuízo na avença
firmada, tendo como substituto do termo de convênio a lei municipal editada.
Quanto aos itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 da MTD 214/2016, que se
referem às despesas realizadas pela Comissão de Festa, constatei
que a prefeita em tela nomeou a Comissão Organizadora dos Eventos e esta solicitação foi levada à análise do Assessor Jurídico, que
elaborou os Decretos de nomeação dos membros desta Comissão,
onde estão assinando a prefeita, juntamente ao Secretário Municipal de Administração e Finanças e de Cultura, Esporte e Turismo
(fls. 92/94, 101/103, 112/115 e 128/1320).
No entanto, nas despesas oriundas dos eventos realizados pela
mencionada Comissão consta a devida prestação de contas, com
o envolvimento da Tesoureira e do Presidente desta Comissão
nomeada, que efetivamente ratificaram as despesas (fls. 96/97,
105/106, 118, 123, 135, 140).
Sob este aspecto técnico de execução contratual, constato que a
delegação firmada pelos respectivos decretos, ainda que, de fato,
as Comissões Organizadoras dos eventos não tenham a alegada capacidade jurídica, afasta a responsabilidade da ex-prefeita, por não
restar descrito o liame entre qualquer conduta que a mesma tenha
praticado e os ilícitos apurados, referentes à ausência de licitação e
orçamento prévio, de modo que entendo indevida sua responsabilização para estes casos.
Em relação à ausência de Concurso Público para atender aos cargos públicos de Advogado e Contador, existentes na estrutura da
Prefeitura em comento, conforme Anexo I da LC 006/2002 (fls.
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430), verifico que tal conduta, em tese, seria de responsabilidade
da Ordenadora de Despesas, no entanto, ao assumir a prefeitura
em 2009, a Ordenadora encontrou os citados cargos vagos, já que
não existiam servidores nomeados, seja por concurso público ou
por cargo em comissão.
Contudo, ainda que não adequada as contratações de empresa terceirizada para atendimento às necessidades de manutenção daquela Prefeitura, tais contratações foram imperativas enquanto da
realização do devido Concurso Público, que somente foi concretizado ao final do primeiro mandato da prefeita sob análise (2012),
conforme Edital nº 001/2012, dada as alegadas dificuldades que
amplamente são reconhecidas no âmbito de municípios interioranos
para regimentar profissionais qualificados e intencionados a concorrer nestes certames.
De toda sorte, atualmente a situação já se regularizou naquele município, com a nomeação de dois advogados e dois contadores ingressados na Administração Municipal através de regular Concurso
Público, nos termos dos decretos encartados às fls. 1466/1469.
Portanto, entendo que a questão deve ser ponderada, não somente
sob o prisma da legalidade mas, sobretudo, da eficiência e da razoabilidade, já que a ex-prefeita teria herdado uma prefeitura cuja
estrutura não atendia plenamente suas necessidades, de forma que
para viabilizar o andamento dos serviços públicos nestas áreas foi
compelida a contratar terceiros.
Nesta linha, encontro fundamento nas justificativas da defendente relativamente ao item 3.2.5 da MTD 214/2016 - Ausência de
Concurso Público, que a meu ver devem ser levadas a efeito como
excludente de culpabilidade no momento deste julgamento.
Também encontro respaldo nas justificativas de defesa apresentadas no item 3.2.6 da MTD 214/2016, uma vez que encontrei Parecer Jurídico às fls. 294 e 323 para respaldar as dispensas de
licitação relativas à compra de combustível, seguidas de termos de
dispensa de licitação (fls. 295 e 324) e suas respectivas publicações
no Diário Oficial (fls. 312 e 331).
Ainda quanto à irregularidade constante neste item 3.2.6, verifiquei às fls. 1474 (verso) o Parecer Jurídico que fundamentou o
procedimento, também constatei às fls. 1475 o Termo de Homologação da contratação por inexigibilidade relativa aos serviços de
laboratório (Laboratório Sabin Ltda) e às fls. 1481, sua respectiva
publicação, em total consonância com os termos do art. 26, caput,
da Lei 8.666/93, o que enseja a exclusão da irregularidade atinente
ao item 3.2.6 da MTD 214/2016.
Por fim, em relação ao item 3.2.7 da MTD 214/2016, que trata da
‘Ausência de controle dos gastos com combustível’, entendo que a
Ordenadora não poderia ser responsabilizada, já que neste caso
não é crível imaginar que a chefe do Poder Executivo Municipal
tenha como entre suas atribuições a de controlar os gastos com
combustível do município.
Deste modo, sob a ótica da responsabilidade subjetiva, vislumbro
que neste feito coube à ordenadora de despesas, isoladamente,
suportar o ônus pelos indícios de irregularidades identificados, unicamente pela posição por ela assumida à época, não havendo descrição do liame entre qualquer conduta que tenha praticado e as
falhas apuradas pela auditoria.
Todavia, quanto à responsabilização dos demais agentes públicos
envolvidos, deixo registrada a jurisprudência que vêm se formando
no âmbito deste Plenário, no sentido de analisar no caso concreto
as possibilidades de se reabrir a instrução processual, notadamente, tendo em vista o posicionamento preponderante do Tribunal de
Contas da União.
Deste modo, com intuito de fornecer elementos de convicção para
se reiniciar ou não uma instrução processual, ressalto que a irregularidade que ensejou ressarcimento, sobre o qual foi levantado um total de R$33.606,66, equivalentes a 17.439,88 VRTE,
deve ser ponderado 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 que envolvem,
conforme motivos que passo a fundamentar quando da análise do
mérito que segue.
II.2 - Do Mérito:
Inicialmente, cabe assinalar que o cálculo efetuado para o ressarcimento de R$33.606,66, equivalentes a 17.439,88 VRTE, tratado no item 3.2.7 da MTD 214/2016, foi resultado da apuração da
média nos exercícios de 2007 a 2012 e a subtração desta média
de R$1.000.415,94 no consumo do exercício analisado de 2009
(R$1.034.022,60), conforme precedentes desta Corte de Contas.
Ocorre que os gastos com combustível foram despesas que no período de gestão da ex-prefeita foram decrescendo a cada exercício
(2009 – 2012), conforme planilha de fls. 1333/1334, reproduzida
às fls. 1610, o que demostra seu esforço e efetivo sucesso na racio-
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nalização deste produto, como foi alegado pela defesa, numa redução de 25% destas despesas no período que teve início na gestão
de seu antecedente, passando por todo o seu primeiro mandato de
quatro anos (2008 a 2012).
Assim, tendo em vista que o exercício sob análise não teria sido
o de maior gasto de combustível verificado no Município, dentre o
período base para apuração da média, entendo que a metodologia
usada em tais precedentes, nos quais o exercício analisado era o
de maior consumo, não pode ser aproveitada no caso concreto, vez
que neste particular se diferem.
Também há de se destacado que o fato de não ter sido designado
formalmente preposto para o acompanhamento e fiscalização de
referido consumo, como foi levantado pela área técnica, não eximiu
à Administração de liquidar as notas fiscais apresentadas por intermédio de uma servidora - Sueli Moraes dos Reis (fls. 341/345), o
que reforça a tese da defesa de que a irregularidade levantada pela
auditoria se constitui de cunho meramente formal.
Nessas circunstâncias, há de se destacar que a ausência de um
controle efetivo dos gastos de combustível, nem mesmo a ausência
de uma liquidação da despesa com todos os elementos exigidos
pela lei, não demonstra que houve gasto indevido ou dano ao erário
suficiente à imputação de ressarcimento por parte da Administração, até porque as notas fiscais foram devidamente apresentadas e
atestadas por agente público daquela municipalidade.
Nesse ínterim, portanto, entendo que eventual omissão no controle destes gastos foi devidamente justificada pela ex-prefeita, bem
como foi corrigida, ainda que posteriormente, com a implantação
de um sistema de controle e fiscalização dos contratos de aquisição
de combustíveis naquele Município, por meio da Instrução Normativa – SCI 04/2014, editada no segundo mandato da ex-prefeita.
Ademais, entendo que resta devida a ponderação das irregularidades e do valor de ressarcimento apontado neste feito, de
R$33.606,66, equivalentes a 17.439,88 VRTE, segundo critérios de relevância, risco e materialidade (NAGs – 4106,
4106.1, 4106.2 e 4106.3).
Neste particular, considerando os precedentes nos Processos TC
nº 1989/2010 (Acórdão 232/2013), 5928/09 (Acórdão 304/13),
167/12 (Acórdão 231/13), 7384/12 (Acórdão 161/13), nos quais
proferi voto, 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, como no caso concreto, tendo em
vista doutrina balizada sobre responsabilidade subjetiva, culpabilidade e erro escusável, além dos elementos de oportunidade, risco
e materialidade, que no meu entender não se mostram suficientes
no caso concreto para refazer a instrução processual, de forma individualizada, como preconizam as regras constitucionais, legais e
regimentais acima apresentadas, sobretudo, tendo em vista a baixa
materialidade dos valores envolvidos.
Nesse sentido, deixo de reabrir a instrução processual nas hipóteses contidas na ITC 5284/2013 e na MTD 00214/2016-1, afastando a responsabilização e ressarcimento apontados.
III – CONCLUSÃO
Na forma do exposto, divergindo do entendimento do Em. Relator,
VOTO para que este Colegiado profira julgamento nos seguintes
termos:
I – Pelo afastamento da responsabilização da ordenadora de
despesas, Srª. Claudia Martins Bastos (ex-prefeita), em razão
das irregularidades dispostas nos itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 da
Manifestação Técnica de Defesa 00214/2016-1, que se referem à
ausência de capacidade jurídica da Comissão de Festas e as despesas por ela realizadas, tendo em vista a ausência do nexo de
causalidade entre sua conduta e as falhas apontadas, nos termos
da motivação constante no item II.1 deste voto;
II – Por acatar as razões de defesa, com o consequente afastamento das penalidades a serem aplicadas à gestora, em razão das
irregularidades constantes nos itens 3.2.1, 3.2.5, 3.2.6 e 3.2.7
da MTD 214/2016, que tratam, respectivamente, da ausência de
instrumento de convênio nas subvenções realizadas, da ausência
de concurso público, da ausência do ato de ratificação nos processos de dispensa e inexigibilidade e da ausência de controle de
combustível, conforme motivos explicitados nos itens II.1 e II.2
deste voto;
III – Pelo arquivamento dos autos, na forma fundamentada neste voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1979/2010,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quinze de março de dois mil e dezessete, por maioria, nos termos
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do voto-vista do conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Afastar responsabilidade da ordenadora de despesas, Srª.
Claudia Martins Bastos, em razão das irregularidades dispostas
nos itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 da Manifestação Técnica de Defesa
00214/2016-1, que se referem à ausência de capacidade jurídica
da Comissão de Festas e as despesas por ela realizadas, tendo em
vista a ausência do nexo de causalidade entre sua conduta e as
falhas apontadas, nos termos da motivação constante no item II.1
do voto-vista;
2. Acolher razões de defesa, com o consequente afastamento
das penalidades a serem aplicadas à gestora, em razão das irregularidades constantes nos itens 3.2.1, 3.2.5, 3.2.6 e 3.2.7 da MTD
214/2016, que tratam, respectivamente, da ausência de instrumento de convênio nas subvenções realizadas, da ausência de concurso público, da ausência do ato de ratificação nos processos de
dispensa e inexigibilidade e da ausência de controle de combustível,
conforme motivos explicitados nos itens II.1 e II.2 do voto-vista;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Vencido o relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo,
que votou pela conversão do processo em Tomada de Contas Especial, julgando irregulares as contas, com imputação de ressarcimento, aplicação de multa e expedição de determinação.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador
especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição
ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 15 de março de 2017.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE
OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
LIDO NA SESSÃO DO DIA 10/05/2017
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-238/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5495/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - JOÃO BOSCO DIAS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – REGULAR – QUITAÇÃO – 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 Vargem Alta, referente ao exercício de 2014, sob
a responsabilidade do senhor João Bosco Dias - Prefeito Municipal.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 221/2016 (fls.
56/72) e a Instrução Técnica Inicial 602/2016 (fls. 73/74),
apontando indícios de irregularidades e sugerindo a citação do responsável para apresentação de razões de defesa, o que foi acolhido
na Decisão Monocrática 982/2016 (fl. 76).
Devidamente citado, o responsável anexou suas justificativas às
fls. 83/86.
Os autos retornaram à Secex Contas, a qual elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva 4318/2016 (fls. 92/107), concluindo pela
regularidade das contas sob o aspecto técnico-contábil.
Tal opinamento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas 3906/2016 - fl. 111).
É o relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se 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 4318/2016 (fls. 92/107), abaixo transcrita:
1.
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
1.
ARQUIVO DIGITAL FOLRPP SEM IN-
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FORMAÇÃO DOS PERCENTUAIS APLICADOS E DO MONTANTE
DEVIDO A TÍTULO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.
Base legal: art.85 da Lei 4.320/64.
O arquivo digital FOLRPP traz, ao final do relatório, a base de cálculo mas não demonstra os índices aplicados e o montante devido
a título patronal ao regime próprio de previdência. A ausência desta informação inviabilizou a análise comparativa entre os valores
previdenciários devidos conforme folha de pagamento e aqueles
efetivamente liquidados e pagos. Por esse motivo se faz necessário
o reenvio do arquivo com todas as informações.
Tabela 01 – Contribuições previdenciárias – PATRONAL
Contribuição
previdenciária
REGIME GERAL
REGIME
PRÓPRIO

Saldo anterior

Liquidado

Pago

saldo a pagar

Folha de Pagamento

93.508,07 1.652.543,45

1.635.021,75

111.029,77

1.341.037,32

575.106,09 2.130.554,63

2.857.658,01

1.302.209,47

incompleta

Fonte: processo TC 5495/2015, arquivos digitais: DEMCPA, FOLRGP, FOLRPP, BALVER.
Justificativas apresentadas (Protocolo 14672/2016-7):
Diante do presente indicativo de irregularidade, foi trazida a seguinte argumentação:
Esclarecemos que por falha de processamento das informações o
referido relatório foi encaminhado faltando as totalizações do montante e percentuais conforme levantado, assim para saneamento
deste item estamos encaminhado novo arquivo FOLRPP com todas
as informações necessárias.
Análise:
Tendo sido apontada inconsistência no Resumo Anual da Folha de
Pagamento de 2014, o justificante informa que encaminhou nova
versão do arquivo FOLRPP.
De fato, consta da mídia digital que acompanha as justificativas
apresentadas novo Resumo Anual da Folha de Pagamento de 2014,
exibindo o índice aplicado de 18,88% e o montante devido a título de contribuição patronal ao Regime Próprio de Previdência de
R$ 1.790.217,79.
Registre-se, ainda, que foi instituída alíquota suplementar de
10,28%, conforme art. 123-A da Lei Complementar n. 008/2002,
para equacionamento de déficit atuarial apurado.
Aplicada essa alíquota sobre a Base de Cálculo da Previdência Própria de R$ 9.482.085,76, tem-se uma contribuição patronal complementar de R$ 974.758,42.
Assim, diante das informações apresentadas, segue confronto entre os valores das contribuições previdenciárias patronais contabilizadas e os exibidos pela folha de pagamentos, como segue:
Tabela 01-A: Contribuições previdenciárias – PATRONAL
Regime de
previdência
Regime Geral
de Previdência Social

Liquidado

Folha Pgto

2.857.658,01 2.764.976,21

Divergência
Valor
Percentual
-92.681,80
-3,35%

Fonte: Processo TC 4.057/2015 - Prestação de Contas Anual/2013
Com efeito, se aplicarmos as instruções contidas na Nota Técnica
SEGEX 007/2014, que versa sobre a uniformização de análise de
contas, entre outras, entendemos, para fins de análise, como aceitáveis as variações entre os valores retidos e recolhidos relativos às
contribuições previdenciárias, não superiores a 10%.
Assim, uma vez que, com base no demonstrativo apresentado, os
valores das contribuições previdenciárias patronais ao RPPS contabilizadas e aqueles exibidos pela folha de pagamentos, encontram-se em patamares aceitáveis para fins de análise das contas,
sugere-se que o presente item seja considerado regular.
DIVERGÊNCIA ENTRE BALANÇO PATRIMONIAL - ARQUIVO
DIGITAL BALPAT, E O DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA –
ARQUIVO DIGITAL DEMDAT
Base legal: art.85 da Lei 4.320/64.
O somatório de dívida ativa tributária e não tributária apresentada
pelo Demonstrativo de Dívida ativa, arquivo digital DEMDAT está
divergente daquele apresentado no balanço patrimonial, arquivo
digital BALPAT, em R$131.246,68. Tabela 04.
Tabela 04: Movimentação da dívida ativa Em R$ 1,00
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Saldo anterior
(+) Inscrições no exercício
(+) atualizações( correções, multas e juros)
(-) Baixas no exercício
Recebimento
Cancelamento
Saldo para o próximo exercício – conforme
arquivo digital DEMDAT
Saldo para o próximo exercício – conforme
balanço Patrimonial
Diferença entre saldo apresentado no
Balanço Patrimonial e no arquivo digital
DEMDAT

1.115.076,50
241.264,47
137.028,54
133.478,60
99.398,19
34.080,41
1.359.890,91
1.491.137,59
131.246,68

Fonte: [Processo TC 5495/2015 - Prestação de Contas Anual/2014, arquivo digital DEMDAT, BALPAT.
Justificativas apresentadas (Protocolo 14672/2016-7):
Diante do presente indicativo de irregularidade, foram apresentados os argumentos a seguir.
Esclarecemos que do valor de R$ 131.246,68, que aparece como
divergente entre o DEMDAT e o BALPAT no total da Divida Ativa
deu-se em razão de parte das baixas da Divida terem sido efetuadas na conta créditos tributário a receber e não na conta Dívida
Ativa Tributária, o referido pode ser comprovado observando que
a Conta Créditos Tributários a Receber está no BALPAT com valor
de R$ 131.246,68 negativo, exatamente o valor da divergência. Já
efetuamos o ajuste desse erro no Exercício de 2015 e como a conta
Créditos Tributários a Receber faz parte do mesmo grupo de contas
da Divida Ativa Tributária- Créditos A Curto Prazo - entendemos que
não trouxe relevante distorção a situação patrimonial da Prefeitura
pois a variação patrimonial está corretamente evidenciada e seu
efeito patrimonial em termos de grupo de contas do Ativo também.
Análise:
Conforme transcrito, o justificante esclarece que a diferença inicialmente observada, no valor de R$ 131.246,68, se deve ao fato de
parte das baixas da divida terem sido efetuadas na conta créditos
tributário a receber e não na conta Dívida Ativa Tributária.
Analisando o Balanço Patrimonial (arquivo 03-09-BALPAT), verifica-se na conta 112100000000 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER
um saldo de R$ 131.246,68, correspondente à divergência incialmente detectada.
Informa o citado, ainda, que no decorrer do exercício de 2015 foi
providenciado o devido ajuste.
Em consulta à PCA do exercício de 2015, encaminhada via sistema
CIDADESWEB, confrontando os valores representativos da dívida
ativa (DEMDAT) com os registros contábeis (BALPAT), tem-se o seguinte quadro:
Tabela 04-A: Movimentação da dívida ativa Em R$ 1,00
Saldo anterior
(+) Inscrições no exercício
(-) Baixas no exercício
Recebimento
Cancelamento
Descontos
Saldo para o próximo exercício – conforme
arquivo digital DEMDAT
Saldo para o próximo exercício – conforme
balanço Patrimonial
Diferença entre saldo apresentado no
Balanço Patrimonial e no arquivo digital
DEMDAT

1.359.890,91
74.676,76
146.442,49
110.414,57
34.562,46
1.465,46
1.288.125,18
1.288.125,18
0,00

Fonte: [Processo TC 6874/2016 - PCA/2015, arquivos digitais DEMDAT e BALPAT
Assim, uma vez que, diante das justificativas apresentadas, ficou
esclarecida a origem da divergência apontada, bem como demonstrada sua regularização no decorrer do exercício de 2015, sugere-se que o presente item seja considerado regular.
DIVERGÊNCIA ENTRE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E REGISTROS CONTÁBEIS.
Base legal: art. 85 c/c 96 da Lei 43420/64
O confronto entre registros físicos (inventário em PDF) e registros contábeis no encerramento do exercício financeiro de 2014,
relativos aos Bens Móveis, reflete uma diferença no valor de R$
11.177.639,80. Tabela 05.
Tabela 05 – Comparativo de saldo de inventário dos bens em almoxarifado, móveis e imóveis e registros contábeis, exercício de
2014.
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Descrição
Bens em almoxarifado
Bens móveis
Bens imóveis
Bens intangíveis

Inventário
Físico
21.767,64
5.989.223,46
28.618.182,97
-

Balanço
Patrimonial
21.767,64

Diferença
-

17.166.863,26 -11.177.639,80
28.528.182,97
90.000,00
-

Fonte: processo TC 5495/2015, exercício de 2014, arquivos digitais: BALPAT, INVMOV, INVIMO, INVALM, RESMOV, RESIMO E RESAMC.
Justificativas apresentadas (Protocolo 14672/2016-7):
Diante do presente indicativo de irregularidade, foi trazida a seguinte argumentação:
Esclarecemos que nos equivocamos ao parametrizar a emissão do
Inventario de Bens Móveis- lNVMOV e não colocamos no mesmo todas as Classes de Bens Móveis, somente a Equipamentos. Para solução desta inconsistência estamos encaminhado novo Arquivo INVMOV, contendo todas as Classe de Bens no qual pode ser conferida
a inexistência de divergências em relação aos registros contábeis.
Análise:
Conforme transcrito, o citado se defende apontando o envio de Inventário de Bens Patrimoniais Móveis incompleto, por equívoco em
sua parametrização, junto a presente PCA.
Dando suporte a essa argumentação, foi reapresentado o arquivo
INVMOV, que segue novamente confrontado com os seus respectivos registros contábeis:
Descrição
Bens móveis

Inventário
Balanço
Físico
Patrimonial
17.166.863,26 17.166.863,26

Diferença
0,00

Tabela 05-A – Comparativo de saldo de inventário dos bens móveis e registros contábeis, exercício de 2014.
Fonte: processo TC 5495/2015, exercício de 2014, arquivos digitais: BALPAT e INVMOV.
Portanto, uma vez que, após envio da listagem analítica da carga
patrimonial da PM de Vargem Alta em 31/12/2014, não resta divergência entre registros físicos e contábeis relativos a bens patrimoniais móveis, sugere-se que o presente item seja considerado
regular.
DIVERGÊNCIA ENTRE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS – INVMOV E RELATÓRIO DE RESUMO DE INVENTÁRIO – RESMOV.
Base legal: art.85 da Lei 4.320/64
O inventário de bens móveis, arquivo digital INVMOV, traz um saldo em 31/12/2014 de R$5.989.223,46, já o relatório de resumo
de inventário, arquivo digital RESMOV, demonstra um saldo para o
inventário de bens móveis de R$17.166.863,26. Os dados para
elaboração do resumo de inventário é o próprio inventário, desta
forma, como poderia o resumo de inventário, arquivo digital RESMOV, apresentar valores diferentes daqueles demonstrados no inventário? Tabela 06.
Tabela 06 – valores de bens em almoxarifado apresentado pelo
inventário, arquivo digital INVMOV e pelo relatório de resumo de
inventário - RESMOV
ARQUIVOS DIGITAIS
INVMOV
RESMOV

SALDO DE INVENTÁRIO
DE BENS MÓVEIS – R$
5.989.223,46
17.166.863,26

Fonte: processo TC 5495/2015, prestação de contas exercício de
2014.
Justificativas apresentadas (Protocolo 14672/2016-7):
Diante do presente indicativo de irregularidade, o justificante trouxe a seguinte argumentação:
Esclarecemos, mais uma vez que, nos equivocamos ao parametrizar a emissão do Inventario de Bens Móveis - INVMOV e não
colocamos no mesmo todas as Classes de Bens Móveis, somente a
Equipamentos. Para solução desta inconsistência estamos encaminhado novo Arquivo INVMOV, contendo todas as Classe de Bens no
qual pode ser conferida a inexistência de divergências em relação
ao RESMOV.
Análise:
Conforme transcrito e já tratado no item anterior, tendo o citado
informado equívoco na parametrização do Inventário de Bens Patrimoniais móveis encaminhado junto à presente PCA, o mesmo foi
reapresentado nessa fase de justificativas.
Nesses termos, segue novo confronto entre arquivos INVMOV e
RESMOV:
Tabela 06 – valores de bens móveis apresentado pelo inventário,
arquivo digital INVMOV e pelo relatório de resumo de inventário www.tce.es.gov.br
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RESMOV
ARQUIVOS DIGITAIS
INVMOV
RESMOV

SALDO DE INVENTÁRIO DE
BENS MÓVEIS – R$
17.166.863,26
17.166.863,26

Fonte: processo TC 5495/2015, prestação de contas exercício de
2014.
Portanto, uma vez que, após envio da listagem analítica da carga
patrimonial da PM de Vargem Alta em 31/12/2014, não resta divergência entre registros físicos, sintéticos e analíticos, relativos
a bens patrimoniais móveis, sugere-se que o presente item seja
considerado regular.
DIVERGÊNCIA ENTRE INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS E REGISTROS CONTÁBEIS
Base legal: art. 85 c/c 96 da Lei 43420/64
O confronto entre registros físicos (inventário em PDF) e registros contábeis no encerramento do exercício financeiro de 2014,
relativos aos Bens Imóveis, reflete uma diferença no valor de R$
90.000,00. Tabela 05.
Justificativas apresentadas (Protocolo 14672/2016-7):
Diante do presente indicativo de irregularidade, foram trazidos os
argumentos que seguem transcritos:
Esclarecemos que o valor de R$ 90.000,00 que aparece divergente no Inventário de Bens Imóveis em relação aos registros contábeis, é que no Inventário ainda constou por falha da Comissão
de Inventário, o Imóvel pertencente a Câmara Municipal (veja o
bem de n°000006729 na pagina 6 do INVIMO) que nas demonstrações consolidadas apareceriam mas como as Contas de Gestão
somente os da Prefeitura, não. Por isso entendemos que os registros contábeis foram encaminhados corretamente inclusive o RESIMO, que estamos encaminhando, também demonstra o valor de R$
28.528.182,97 como correto, não constando o Imóvel pertencente
a Câmara Municipal. Como o referido Inventario foi produzido de
forma coerente pela Comissão com exceção ao item elencado, não
estamos encaminhado outro INVIMO, solicitando que seja mantido
na prestação de contas o mesmo com esta ressalva.
Análise:
Conforme transcrito, o justificante afirma que a divergência aqui
tratada se deve a falha na elaboração do Inventário de Bens Patrimoniais Imóveis que considerou o imóvel pertencente à Câmara
Municipal:
Quadro 1
Embora não tenha sido encaminhado novo Inventário, nem mesmo
demonstrada a devida regularização da diferença, em consulta à
PCA do exercício de 2015, encaminhada via sistema CIDADESWEB,
confrontando os registros físicos e contábeis relativos aos Bens Patrimoniais Imóveis, tem-se o seguinte quadro:
Tabela 05-A – Comparativo de saldo de inventário dos bens imóveis e registros contábeis, exercício de 2015.
Descrição
Bens imóveis

Inventário
Balanço
Físico
Patrimonial
34.588.179,02 34.588.179,02

Diferença
0,00

Fonte: processo TC 6874/2016 - PCA/2015, arquivos digitais: BALPAT e INVIMO.
Da mesma forma, analisando o Inventário de Bens Patrimoniais
Imóveis do exercício de 2015 (arquivo 02_INVIMO_23), verifica-se
que o bem de n. 000006729 já não se encontra nele relacionado.
Assim, uma vez que, pela análise das justificativas apresentadas, foi esclarecida a origem da divergência entre registros físicos
e contábeis relativos aos bens patrimoniais imóveis, no valor de
R$ 90.000,00, e tendo sido constatado que a mesma não existe
mais no encerramento do exercício de 2015, sugere-se que o presente item seja considerado regular.
RELATÓRIO DE RESUMO DE INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS
– ARQUIVO DIGITAL RESIMO, COM CONTEÚDO INCOMPATÍVEL PARA ESTE ARQUIVO.
Base legal: art.85 da Lei 4.320/64.
O relatório de resumo de inventário de bens imóveis, arquivo digital
RESIMO, deveria ser apresentado em forma de tabela com cinco
colunas:
a primeira traz a conta contábil,
a segunda traz a descrição da conta contábil por subitem;
a terceira traz as informações sobre o inventário de bens imóveis;
a quarta traz as informações sobre registros contábeis dos bens
imóveis;
a quinta coluna apresenta as possíveis divergência entre inventário
e registros contábeis.
O objetivo deste relatório é fazer uma análise comparativa dos salDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

dos apurados no inventário com aqueles registrados na contabilidade, sendo que em caso de divergência, o gestor deve trazer em
notas explicativas o motivo dessas divergências e o que foi ou está
sendo feito no intuito de apurar os fatos para encerrar tais divergências.
O gestor deve enviar o arquivo no formato apropriado, com os devidos esclarecimentos caso ocorra divergência entre o inventário e
registros contábeis.
Justificativas apresentadas (Protocolo 14672/2016-7):
Diante do presente indicativo de irregularidade, o justificante trouxe a seguinte argumentação:
Esclarecemos que na data do envio da PCA ainda não tínhamos
todos os arquivos no formato requerido por isso encaminhamos o
RESIMO em outro formato para no momento oportuno solicitarmos
sua substituição. Assim para saneamento deste item estamos encaminhado o arquivo RESIMO no formato requerido, solicitando a
substituição do anteriormente encaminhado.
Análise:
Conforme transcrito, o citado informa que, por ocasião do envio da presente PCA, a PM de Vargem Alta não possuía o arquivo
03-20-RESIMO no formato previsto na Instrução Normativa TC nº
28/2013.
Dessa forma, foi reapresentado o Resumo do Inventário de Bens
Imóveis, exibindo o mesmo saldo final de R$ 28.528.182,97, tanto
para os registros físicos quanto contábeis.
Embora o saldo final exibido pelo Inventário de Bens Imóveis apresente saldo final em 31/12/2014 de R$ 28.618.182,97, divergindo
em R$ 90.000,00 do saldo final exibido pelo mencionado arquivo, o
assunto já foi tratado no item 2.5 acima.
Portando, uma vez que foi apresentado arquivo RESIMO no formato
previsto na Instrução Normativa TC nº 28/2013, sugere-se que o
presente item seja considerado regular.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
Base legal: art.85 da Lei 4.320/64 c/c anexo 3, item 31 da IN
28/2013.
Verificando os extratos bancários e suas respectivas contas, por
meio dos arquivos digitais 03-31-EXTBAN 01, 03-31-EXTBAN 02,
03-31-EXTBAN 03 e 03-32-TVDISP, verificou-se a ausência de extratos bancários de várias contas.
Justificativas apresentadas (Protocolo 12658/2016-3):
Diante do presente indicativo de irregularidade, segue argumentação apresentada:
Esclarecemos que no envio dos arquivos dos extratos bancários na
PCA de Gestão não encaminhamos os arquivos bancários das contas da Saúde e da Educação enviados na PCA de governo, faltando
assim esses extratos na PCA de Gestão. Para saneamento deste
item estamos encaminhando os arquivos de extratos bancários já
enviados e os que faltaram.
Chamamos a atenção que dependendo do banco a pesquisa pelo
numero da conta dever ser feita no arquivo pdf de forma diferente.
Por exemplo, nos arquivos da Caixa Econômica Federal, embora
no a extrato conste hífen no numero da conta, na pesquisa o hífen
deve ser omitido.
Nas contas do Banco do Brasil isso se dá em relação ao ponto separador de milhar. Em algumas contas da Caixa Econômica Federal no
Termo de Verificação de Disponibilidades o numero da conta está,
por exemplo, 6.001-5 mas, na verdade, se refere a conta do extrato
Operação 006 I Conta 00000000 I -5 o que talvez possa trazer dúvidas ao buscar nos extratos as contas. Estamos resolvendo estas
questões para os próximos exercícios buscando trazer para os relatórios contábeis identificação semelhante aos extratos bancários
para facilitar a localização dos mesmos nos arquivos pdf.
Análise:
Tendo sido apontada a existência de saldos contábeis sem a devida
comprovação, o justificante encaminhou os extratos bancários que
considerou suficientes para suprir a ausência documental.
Confrontando os registros contábeis inicialmente sem comprovação
com os extratos bancários apresentados nessa fase de justificativas, tem-se o seguinte quadro:
Tabela 07-A – Recorte parcial do arquivo digital 03-32-TVDISP
Banco

Agência

1
1

3695-1
3695-1

1

3695-1

1

3695-1

1

3695-1

Nº da Conta
10.509-0 - PMVA
10.963-0 - PMVA
PLANTAÇÃO U
11.022-1 - PMVA
ETAPA UBS
11.270-4 - PMVA
TEC. DE Á
11.683-1 - PMVA
DEB 40%

- PNAE
- IM- 2ª
- ABAS- FUN-

Saldo Con- Extratos Diferença
tábil
Bancários
1.704,59
1.704,59
6.364,40
6.364,40
116,85

116,85

-

21.629,06

21.629,06

-

106.230,80 106.230,80

-
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1

3695-1

1

3695-1

1

3695-1

1

3695-1

1
1

3695-1
3695-1

1

3695-1

1

3695-1

1

3695-1

1

3695-1

1

3695-1

1

3695-1

1

3695-1

1

3695-1

1

3695-1

1

3695-1

1
1

3695-1
3695-1

1
1
1

3695-1
3695-1
3695-1

1

3695-1

1

3695-1

1

3695-1

1

3695-1

21

187

21

187

21

187

21

187

21

187

21

187

21

187

21

187

21

187

21

187

21

187

21

187

21

187

21

187

21

187

21

187

21

187

21
21
21

187
187
187

21
21

187
187

21
21
104

187
187
4654

104

4654

104

4654

11.684-X - PMVA - FUNDEB 60%
11.692-0 - FMS - ASSISTENCIA FA
11.693-9 - FMS - ATENÇÃO BÁSICA
11.694-7 - FMS - CAPS
I - CUSTE
11.695-5 - FMS - MAC
11.696-3 - FMS - VIGILÂNCIA EPI
11.714-5 - FMS - ACADEMIA POPUL
11.937-7 - FMS - AMPLIAÇÃO UBS
11.938-5 - FMS - AMPLIAÇÃO UBS
11.939-3 - FMS - AMPLIAÇÃO UBS
11.948-2 - PMVA - PROINFRO - FN
12.086-3 - PMVA - APOIO
A CRECH
12.774-4 - FMS EQUIPAMENTOS
5.395-3 - DINHEIRO NAS
ESCOLAS
5.583-2 - FUNS / SANEAMENTO
5.983-8 - CONVENIO
860/00-PMVA/
6.979-5 - FUNDO SAÚDE
7.758-5 - PMVA - QSE COTA SAL
7.826-3 - PNAT
7.872-7 - PMVA - CIDE
7.882-4 - PMVA/FNDE-CAPACITAÇÃO
8.271-6 - PROGRAMA
EDUCAÇÃO JOV
8.478-6 - CAPACITAÇÃO
DE PROFES
9.078-6 - FEB-FUNDO DA
EDUCAÇÃO
9.887-6 - PMVA - EQUIP.
UBS -SE
11.430.006 - PMVA - ESGOTAMENTO
18.119.560 - PMVA - AMPLIAÇÃO D
19.605.229 - ASSISTÊNCIA FARMAC
19.605.294 - PROGRAMA
DIABETES
20.316.022 - CONSTRUÇÃO - EMEB
20.316.048 - AMPLIAÇÃO
- EMEB P
20.316.055 - PMVA CONSTRUÇÃO
20.955.373 - AQUISIÇÃO
INSTRUME
21.138.268 - FMS APARELHO DE AN
21.328.018 - FMS - VEICULO UTIL
22.003.172 - CONSTRUÇÃO EMEB VI
22.531.529 - FMS - AQUISIÇÃO DE
22.531.537 - FMS - EQUIPAMENTOS
22.580.302 - PMVA - PECAPS - SA
22.667.513 - TRANSPORTE ESCOLAR
23.548.209 - PMVA PROCESSO SELE
6.119.531 - FUNDO MUN
DOS DIREI
6.140.891 - MDE
6.254.056 - FUEFUM
7.392.699 - CONVENIO
993/99
7.443.682 - EPG JACIGUA
7.602.287 - CONTRAPARTIDA SAUDE
7.647.159 - PSF / ESTADO
8.030.801 - FUEFUN 60%
013-676-8 - FNS - UBS
CASTELINH
013-678-4 - FNS - UBS
FRUTEIRAS
013-679-2 - FNS - UBS
PROSPERID

32.539,17

32.539,17

-

104

4654

201,02

201,02

-

104

4654

554,47

554,47

-

23.317,94

23.317,94

-

104
104

4654
4654

283,95
469,34

283,95
469,34

-

104

4654

104

4654

6.941,33

6.941,33

-

104

4654

28.816,14

28.816,14

-

104

4654

25.800,50

25.800,50

-

104

4654

25.130,35

25.130,35

-

104

4654

28.467,67

28.467,67

-

104

4654

57.429,87

57.429,87

-

104

4654

46,78

46,78

-

104

4654

17.441,30

17.441,30

-

104

4654

1,79

1,79

-

104

4654

8.215,94

8.215,94

-

104

4654

5.347,06
27.461,78

5.347,06
27.461,78

-

104

4654

104

4654

26.404,52
8.824,42
1,69

26.404,52
8.824,42
1,69

-

104

4654

104

4654

23,15

23,15

-

104

4654

190,71

190,71

-

104

4654

19.023,57

19.023,57

-

104

4654

34,01

34,01

-

217,47

217,47

-

109.908,66 109.908,66

-

15,14

15,14

-

768,72

768,72

-

382.650,20 382.650,20

-

102.511,58 102.511,58

-

41.268,98

41.268,98

-

20.345,27

20.345,27

-

58.479,42

58.479,42

-

30.310,31

30.310,31

-

381.082,92 381.082,92

-

136.232,08 136.232,08

-

40.268,78

40.268,78

-

247.989,21 247.989,21

-

33.536,52

33.536,52

-

194,73

194,73

-

14.180,66

14.180,66

-

220.133,00 220.133,00
4.543,26
4.543,26
2.541,89
2.541,89

-

2.007,18
947,37

2.007,18
947,37

-

499,29
499,29
3.264,93
3.264,93
337.394,08 337.394,08

-

337.394,08 337.394,08

-

337.394,08 337.394,08

-
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TOTAL

013-680-6 - FNS - UBS
PEDRA BRA
013-681-4 - FNS - UBS
RICHIMOND
6.001-5 - PMVA/CEF
6.006-6 - MOVIMENTO/
SAÚDE
6.006-6/A - MOVIMENTO/
SAÚDE
624.000-0/A - FMS - FNSBLA FB
624.001-8 - FMS - FNSBL ATB
624.001-8/A - FMS - FNSBL ATB
624.003-4 - FMS - FNSBL
MAC
624.003-4/A - FMS - FNSBL MAC
624.004-2 - FMS - FNSBL
VGS
624.004-2/A - FMS - FNSBL VGS
624.005-0 - FNS - UBS
CASTELINH
624.005-0/A - FNS - UBS
CASTELI
624.006-9 - FNS - UBS
FRUTEIRAS
624.006-9/A - FNS - UBS
FRUTEIR
624.007-7 - FNS - UBS
PROSPERID
624.007-7/A - FNS - UBS
PROSPER
624.008-5 - FNS - UBS
PEDRA BRA
624.008-5/A - FNS - UBS
PEDRA B
624.009-3 - FNS - UBS
RICHIMOND
624.009-3/A - FNS - UBS
RICHIMO
624.010-7/A - FMS EQUIPAMENTO

337.394,08 337.394,08

-

337.394,08 337.394,08

-

769,43
50,00

47,00
50,00

722,43
-

13.943,28

13.943,28

-

71.397,44

71.397,44

-

50,00

50,00

-

17.682,39

17.682,39

-

50,00

50,00

-

216.805,51

-

216.805,51
50,00
50,00

-

68.807,14

68.807,14

-

50,00

50,00

-

2,03

2,03

-

50,00

50,00

-

2,03

2,03

-

50,00

50,00

-

2,03

2,03

-

50,00

50,00

-

2,03

2,03

-

50,00

50,00

-

2,03

2,03

-

216.835,48 216.835,48

722,43

Fonte: processo TC 5495/2015, arquivos digitais: 03-32-TVDISP,
Extratos Bancários.
Assim, após análise das justificativas apresentadas, tendo restado
unicamente uma divergência entre registros físicos e contábeis no
total de R$ 722,43, há que se ponderar quanto à sua pouca relevância diante dos valores aqui tratados.
Portanto, diante de todo o exposto, sugere-se que o presente item
seja considerado regular.
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 Luis Henrique Anastácio da Silva, VOTO por
julgar regulares as contas do senhor João Bosco Dias frente
à Prefeitura Municipal de Vargem Alta 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.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5495/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quinze de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar
regular a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de
Vargem Alta, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade
do senhor João Bosco Dias, 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, arquivando-se os
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador
especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição
ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 15 de março de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-239/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-13085/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - MARIA DULCE RUDIO SOARES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 4° BIMESTRE DE 2015 – SANEAMENTO DA OMISSÃO – AO MINISTÉRIO PÚPLICO ESPECIAL DE CONTAS PARA ACOMPANHAMENTO DA MULTA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre omissão na remessa da Prestação
de Contas Bimestral – PCB, referente ao 4º bimestre de 2015, da
Prefeitura Municipal de Fundão, sob a responsabilidade da senhora
Maria Dulce Rudio Soares.
Inicialmente, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
2331/2015 (fl. 02), sugerindo a notificação da responsável, o
que foi feito por meio da Decisão Monocrática Preliminar DECM
2184/2015 (fls. 06/07).
Tendo em vista o não atendimento à decisão, foi exarada a Decisão
Monocrática Preliminar DECM 94/2016 (fls. 14/15), pela citação da gestora para que apresentasse justificativas quanto ao descumprimento da primeira decisão desta Corte e pela reiteração da
notificação, pelo prazo de 15 dias, para o cumprimento da obrigação, bem como por alertar a responsável acerca das consequências
do descumprimento de Decisão emanada por esta Corte de Contas,
em especial quanto às penalidades dispostas nos artigos 389 do
Regimento Interno e 135 da Lei Complementar nº 621/2012.
Tal decisão foi cumprida através dos Termos de Citação e Notificação 183/2016 e 119/2016, (fls. 16/17), respectivamente, os quais
foram recebidos pessoalmente pela responsável, conforme o Aviso de Recebimento constante à fl. 19.
Tendo em vista que o prazo para atendimento à Decisão 94/2016
transcorreu in albis, foi exarado o Voto 141/2016 (fls. 25/28),
aplicando multa de R$ 2.000,00 à responsável, e reiterando a notificação à gestora para que apresentasse os documentos faltantes,
sob pena de aplicação de nova multa. Tal entendimento foi acolhido
no Acórdão TC - 492/2016 - Primeira Câmara (fls. 29/33).
Em resposta, a responsável anexou aos autos as justificativas de
fls. 45/46.
Foi, então, elaborada a Instrução Técnica 76/2016 (fls. 52/53),
opinando pelo saneamento da omissão com manutenção da multa aplicada, com encaminhamento dos autos ao Ministério Público
de Contas pra acompanhamento e monitoramento da cobrança da
multa imputada.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luciano Vieira (Parecer do Ministério Público de Contas 4093/2016 - fl. 57).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se 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 76/2016
(fls. 52/53), abaixo transcrita:
Ao consultar o referido sistema verifica-se que o último mês do
período demandado foi encaminhado e homologado em 28/3/2016,
atendendo ao Termo de Notificação 1497/2016, estando o Jurisdicionado, em relação ao presente processo, em conformidade com
Resolução TCEES 247/12.
Pelo exposto, concluímos que a omissão relativa ao envio da Prestação de Contas Bimestral (4º bimestre/2015), da Prefeitura Municipal de Fundão, foi sanada. Quanto à solicitação de revisão das
penalidades impostas pelo não envio dos dados, formulada pela
Sra. Maria Dulce Rudio Soares (fls. 45), Prefeita Municipal, sugerimos que não seja deferida tendo em vista despacho proferido às fls.
48 pelo Secretário–adjunto das Sessões, informando que o prazo
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para interposição de Agravo, por parte da responsável, em face
do Acórdão TC-492/2016 venceu em 1/7/2016, sendo necessário o
encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas (MPEC)
para o acompanhamento e monitoramento da cobrança de multa
imputada pela peça processual mencionada.
Assim, encaminhamos os autos à consideração superior destacando a perda de objeto em função do envio dos dados ao sistema
Cidades-Web e a necessidade de remessa destes ao MPEC a fim de
que seja dado o devido tratamento regimental à multa definida no
Acórdão TC 492/2016.
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 Luciano Vieira, VOTO pelo saneamento da
omissão relativa ao envio da Prestação de Contas Bimestral - 4º
bimestre de 2015 da Prefeitura Municipal de Fundão, sob a responsabilidade da senhora Maria Dulce Rudio Soares, com remessa
dos autos à Secretaria do Ministério Público de Contas para
acompanhamento da cobrança da multa aplicada no Acórdão TC 492/2016 - Primeira Câmara, na forma regimental.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-13085/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quinze de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, tendo em
vista o saneamento da omissão, remeter os autos à Secretaria
do Ministério Público de Contas para acompanhamento da cobrança
da multa aplicada no Acórdão TC - 492/2016 - Primeira Câmara, na
forma regimental, arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos
Ranna de Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun o senhor conselheiro em substituição
Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição ao
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 15 de março de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-242/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-10130/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINO DE
SÃO LOURENÇO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - AURECIL GONÇALVES MURUCI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 3° BIMESTRE DE 2015 – SANEAMENTO DA OMISSÃO – AO MINISTÉRIO PÚPLICO ESPECIAL DE CONTAS PARA ACOMPANHAMENTO DA MULTA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 3º bimestre de 2015 do Fundo Municipal de Saúde
de Divino São Lourenço.
Na Instrução Técnica 00090/2016-1 (fls. 42/43), a área técnica
verificou que o Fundo Municipal de Saúde de Divino São Lourenço apresentou a Prestação de Contas Bimestral referente ao 3º
bimestre de 2015, estando o jurisdicionado em conformidade com
a Resolução TCEES 247/2012, sendo acompanhado pelo Ministério
Público Especial de Contas através do Em. Luís Henrique Anastácio
da Silva que declarou sanada a omissão relativa ao envio da prestação de contas bimestral.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
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Após as providências de estilo, encaminha-se ao Ministério Público
Especial de Contas, para acompanhamento e monitoramento da cobrança dos débitos e das multas, atendendo o que pressupõe o art.
305, parágrafo único da Resolução TC nº 261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-10130/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quinze de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, tendo em
vista o saneamento da omissão, encaminhar ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento e monitoramento da
cobrança dos débitos e das multas, atendendo o que pressupõe o
art. 305, parágrafo único da Resolução TC 261/13, arquivando-se
os autos com fundamento no art. 330, IV da Resolução já mencionada, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, relator, e o senhor conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em
substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 15 de março de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-243/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-13319/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO
SUL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – 4° BIMESTRE DE 2015 – SANEAMENTO DA OMISSÃO – AO MINISTÉRIO PÚPLICO ESPECIAL DE CONTAS PARA ACOMPANHAMENTO DA MULTA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão da Prestação de Contas Bimestral
referente ao 4º bimestre de 2015 da Prefeitura de Rio Novo do
Sul.
Na Instrução Técnica 00078/2016-1 (fls. 81/82), a área técnica verificou que a Prefeitura de Rio Novo do Sul apresentou a
Prestação de Contas Bimestral referente ao 4º bimestre de 2015,
estando o jurisdicionado em conformidade com a Resolução TCEES
247/2012, sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de
Contas através do Em. Luciano Vieira que declarou sanada a omissão relativa ao envio da prestação de contas bimestral.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
Após as providências de estilo, encaminha-se ao Ministério Público
Especial de Contas, para acompanhamento e monitoramento da cobrança dos débitos e das multas, atendendo o que pressupõe o art.
305, parágrafo único da Resolução TC nº 261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-13319/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quinze de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, tendo em
vista o saneamento da omissão, encaminhar ao Ministério Público Especial de Contas, para acompanhamento e monitoramento da
cobrança dos débitos e das multas, atendendo o que pressupõe o
art. 305, parágrafo único da Resolução TC 261/13, arquivando-se
os autos com fundamento no art. 330, IV do Regimento Interno,
nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire
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Farias Chamoun.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, relator, e o senhor conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em
substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 15 de março de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-244/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3081/2014
JURISDICIONADO - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - CEASA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - GETÚLIO DARCY CURTY PIRES, JOSÉ PAULO VIÇOSI E CARMO ROBILOTTA ZEITUNE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2013 – REGULAR COM RESSALVA PARA JOSÉ PAULO VIÇOSI
E GETÚLIO DARCY CURTY PIRES – REGULAR PARA CARMO
ROBILOTTA ZEITUNE – QUITAÇÃO – RECOMENDAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A – Ceasa, referente
ao exercício de 2013, de responsabilidade dos Srs. José Paulo
Viçosi - Diretor Presidente, Getúlio Darcy Curty Pires – Diretor
Administrativo e Financeiro e Carmo Robilotta Zeitune – Diretor
Técnico Operacional.
Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico Contábil – RTC
nº 49/2015 (fls. 41/84) e na Instrução Técnica Inicial – ITI nº
418/2015 (fls. 86/89), este Relator determinou, através da Decisão Monocrática Preliminar nº 962/2015 (fls. 91/92), a CITAÇÃO
dos responsáveis, Sr. José Paulo Viçosi, relativamente aos itens:
3.1.3.1.1, 3.1.3.1.2, 3.1.3.1.3, 3.1.3.2.1, 3.2.1.1, 3.3.1.1, 3.3.2.1,
3.4.1, 3.6.1.1 e do Sr. Getúlio Darcy Curty Pires, relativamente aos
itens: 3.1.3.1.1, 3.1.3.1.2, 3.1.3.1.3, 3.1.3.2.1, 3.2.1.1, 3.3.1.1,
3.3.2.1, 3.4.1 e 3.6.1.1, em razão de irregularidades detectadas na
sobredita Instrução Técnica Inicial, bem como no Relatório Técnico
Contábil.
Os responsáveis foram citados e notificados, conforme Termos de
Citação nº 1240/2015 e 1241/2015, além dos Termos de Notificação nº 1461/2015 e 14/62/2015 (fls. 93/96), apresentando a esta
Corte de Contas suas razões de defesa, acostadas às fls. 110/154.
A 9ª Secretaria de Controle Externo, nos termos da Instrução Contábil Conclusiva – ICC nº 199/2015 (fls. 157/201), opinou pela REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas, sob o aspecto técnico-contábil, dos Srs. José Paulo Viçosi e Getúlio Darcy Curty
Pires e REGULARES para o Sr. Carmo Robilotta Zeitune, dando-lhes a devida quitação, bem como pela expedição de DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÕES ao atual gestor.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, através da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 5037/2015, de fls.
203/205, acolheu in totum os termos da Instrução Contábil Conclusiva – ICC nº 199/2015.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador, Dr.
Luciano Vieira, nos termos do Parecer, de fls. 207/2014, divergiu do
entendimento da área técnica e pugnou pela IRREGULARIDADE
das contas em apreço, sob a responsabilidade dos Srs. José Paulo
Viçosi e Getúlio Darcy Curty Pires, pela EXTINÇÃO DO FEITO,
sem resolução de mérito, em face do Sr. Carmo Robilotta Zeitune, bem como pela expedição de DETERMINAÇÃO.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, nos termos do art.
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29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica opinou pela regularidade com ressalvas das contas em apreço, sob o aspecto técnico-contábil, relativas aos Srs. José Paulo Viçosi e Getúlio Darcy Curty
Pires, bem como pela regularidade das contas para o Sr. Carmo
Robilotta Zeitune, dando-lhes a devida quitação, bem como pela
expedição de determinações e recomendações ao atual gestor.
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas pugnou
pela irregularidade das contas, sob a responsabilidade dos Srs. José
Paulo Viçosi e Getúlio Darcy Curty Pires, pela extinção do feito, sem
resolução de mérito, em face do Sr. Carmo Robilotta Zeitune, bem
como pela expedição de determinação.
Desse modo, transcreve-se o posicionamento do Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, através da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 5037/2015, verbis:
[...]
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, considerando a completude apresentada na análise meritória da Instrução Contábil Conclusiva ICC nº 199/2015, que preenche,
portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 319 do RITCEES, e
com o fito de se privilegiar a celeridade processual, manifesta-se
pelo julgamento do presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáticos e jurídicos descritos na referida peça
técnica, que nestes termos se pronunciou:
DA CONCLUSÃO:
8.1 – Do julgamento das contas:
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 da companhia Centrais de Abastecimento do Espírito Santo, relativamente
aos atos e fatos contábeis encerrados em 31/12/13, chegou-se a
seguinte conclusão:
8.1.1 – Indícios de não contabilização de passivo contingente (Corresponde ao subitem 3.1.3.1.1 do RTC 49/2015):
Mantida a inconsistência contábil.
8.1.2 - Indícios de não avaliação do imobilizado pelo valor
provável de realização (Corresponde ao subitem 3.1.3.1.2 do
RTC 49/2015):
Mantida a inconsistência contábil.
8.1.3 - Elaboração de demonstrações contábeis em desacordo com a norma vigente (Corresponde ao subitem 3.1.3.1.3 do
RTC 49/2015):
8.1.3.1 – Demonstração dos fluxos de caixa
Afastada a inconsistência contábil.
8.1.3.2 – Balanço patrimonial
Mantida a inconsistência contábil.
8.1.4 - Ausências de extratos das contas relacionadas aos
depósitos judiciais (Corresponde ao subitem 3.1.3.1.4 do RTC
49/2015):
Mantida a inconsistência contábil.
8.1.5 - Elaboração de demonstração contábil em desacordo
com a norma vigente (Corresponde ao subitem 3.1.3.2.1 do RTC
49/2015):
Afastada a inconsistência contábil.
8.1.6 - Diferença entre o saldo da conta caixa contabilizada
no balancete e Siafem (Corresponde ao subitem 3.2.1.1 do RTC
49/2015):
Mantida a inconsistência contábil.
8.1.7 - Inadequação do inventário anual de bens móveis
(Corresponde ao subitem 3.3.1.1 do RTC 49/2015):
8.1.7.1 - Ausência de elementos que caracterizassem o inventário anual de bens móveis.
Mantida a inconsistência contábil.
8.1.7.2 Ausência de assinatura eletrônica do responsável
pelo envio da prestação de contas no arquivo digitalizado do
inventário anual de bens móveis.
Afastada a inconsistência contábil.
8.1.8 - Inadequação do inventário anual de bens imóveis
(Corresponde ao subitem 3.3.2.1 do RTC 49/2015):
Mantida a inconsistência contábil.
8.1.9 - Contabilização indevida entre os repasses concedidos
e recebidos (Corresponde ao subitem 3.4.1 do RTC 49/2015):
Mantida a inconsistência contábil.
8.1.10 - Indícios de não recolhimento do Fgts a recolher
(Corresponde ao subitem 3.6.1.1 do RTC 49/2015):
Afastada a inconsistência contábil.
8.2 – Da proposta de encaminhamento:
8.2.1 – Julgamento das contas
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Com base estritamente nos documentos acostados ao feito
e considerando apenas os aspectos de natureza contábeis e
financeiros, propõe-se ao Plenário que as contas anuais das
Centrais de Abastecimento do Espírito Santo, relativamente
ao exercício de 2013, sob a responsabilidade dos senhores
José Paulo Viçosi (Diretor-presidente) e Getúlio Darcy Curty
Pires (Diretor Administrativo e Financeiro) sejam consideradas REGULARES COM RESSALVA, conforme dispõe o art. 84,
inciso II, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c art. 162,
§§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela
Resolução nº 261/2013, dando a devida quitação aos responsáveis.
Quanto ao senhor Carmo Robilotta Zeitune (Diretor Técnico
Operacional) sugere-se que os atos de gestão de sua competência sejam considerados REGULARES conforme previsto
no art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012 c/c
artigo 161 do Regimento Interno do TCE-ES, aprovado pela
Resolução nº 261/2013. Propõe-se, ainda, que seja dada
plena quitação ao responsável, na forma do art. 85, caput,
da Lei Complementar nº 621/2012 c/c o art. 161, parágrafo
único, da Resolução TC nº 261/2012.
8.2.2 – Recomendações e determinações
Considerando as irregularidades mantidas nessa instrução contábil
conclusiva, sugere-se:
1) Com fundamento no artigo 162, §2º do RITCEES, DETERMINAR
à CEASA, na pessoa de seu atual gestor, que na próxima prestação
de contas anual (PCA):
a) Encaminhe, para comprovar a adoção do disposto no Art. 184,
inciso I, da Lei 6.404/76 c/c item 14 da NBC TG 25, aprovada pela
Resolução do CFC nº 1.180, de 24/07/09:
I. Relatório assinado por sua assessoria jurídica que indique todas
as ações judiciais em que a companhia figure como ré contendo o
número do processo, data de ajuizamento, matéria tratada, valor
atualizado (quando for possível fazer estimativa confiável), data
da última decisão/evento do processo e a classificação quanto à
probabilidade de perda em: “provável”; “possível” e “remota”;
II. Cópia dos razões contábeis que evidenciem os lançamentos dos
valores que vierem a ser classificados como de provisão obrigatória
nos termos dos dispositivos legais e normativos indicados;
b) Observe a estrutura indicada no art. 178 da Lei 6.404/76 e alterações e subitens 54 a 80 da Norma Brasileira de Contabilidade
– NBC TG 26 – Apresentação das demonstrações contábeis, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº
1.185, de 28 de agosto de 2009 na elaboração das demonstrações
contábeis da CEASA;
c) Encaminhe os extratos bancários de todas as contas correntes
da companhia, inclusive de contas que representem bloqueios e
depósitos judiciais, conforme determina o item 12 do Anexo 07 da
Instrução Normativa nº TC 28, de 26 de novembro de 2013 e suas
alterações;
d) Encaminhe inventários de bens móveis e imóveis com as informações mínimas exigidas no Anexo 07 da Instrução Normativa nº
TC 28, de 26 de novembro de 2013 e suas alterações;
2) Com fundamento no artigo 329, §7º do RITCEES, RECOMENDAR à CEASA, na pessoa de seu atual gestor, que:
a) Anualmente, por ocasião do encerramento do exercício financeiro, realize estudos técnicos que indiquem a necessidade ou não
de se ajustar os valores de seus ativos de longa duração (moveis e
imóveis) nos termos do Art. 183, § 3º, incisos I e II, da lei 6.404/76
e alterações c/c as Normas Contábeis NBC TG 01 – Redução ao
valor recuperável de ativos, aprovado pela Resolução nº 1.292/10,
e NBC TG 27 (R2) – Ativo imobilizado, aprovado pela Resolução
CFC nº 1.177/09, mantendo registro de tais estudos para eventual
verificação por parte desta Corte de Contas;
b) Observe, nas futuras prestações de contas, a necessidade de
conciliar os valores registrados no SIGEFES (Sistema de Controle
Financeiro do Governo do Estado na unidade gestora CEASA) com
aqueles contabilizados na contabilidade comercial (Demonstrações
Financeiras emitidas em obediência à Lei Federal 6.404/76), em
especial quanto às transferências realizadas pelo Estado e as disponibilidades financeiras, em atendimento ao item 9 do Anexo 07 da
Instrução Normativa nº TC 28, de 26 de novembro de 2013 e suas
alterações. (g.n.)
Na sequência, o douto representante do Parquet de Contas divergiu
do posicionamento da área técnica, se manifestando nos termos do
Parecer, de fls. 207-214, verbis:
[...]
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja julgada IRREGULAR as contas anuais das Centrais de
Abastecimento do Espírito Santo, relativamente ao exercício
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de 2013, com fulcro no art. 84, inciso III, alínea “d”, da LC nº
621/2012, cominando-se multa as responsáveis, na forma do art.
135, I e II, do indigitado estatuto legal;
2 – com fundamento no art. 87, VI, da LC nº 621/12 seja expedida determinação à CEASA, para que na próxima prestação de
contas anual (PCA):
a) Encaminhe, para comprovar a adoção do disposto no Art. 184,
inciso I, da Lei nº 6.404/76 c/c item 14 da NBC TG 25, aprovada
pela Resolução do CFC nº 1.180, de 24/07/09:
[...]
b) Observe a estrutura indicada no art. 178 da Lei nº 6.404/76 e
alterações e subitens 54 a 80 da Norma Brasileira de Contabilidade
– NBC TG 26 – Apresentação das demonstrações contábeis, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº
1.185, de 28 de agosto de 2009 na elaboração das demonstrações
contábeis da CEASA;
c) Encaminhe os extratos bancários de todas as contas correntes
da companhia, inclusive de contas que representem bloqueios e
depósitos judiciais, conforme determina o item 12 do Anexo 07 da
Instrução Normativa nº TC 28, de 26 de novembro de 2013 e suas
alterações;
d) Encaminhe inventários de bens móveis e imóveis com as informações mínimas exigidas no Anexo 07 da Instrução Normativa nº
TC 28, de 26 de novembro de 2013 e suas alterações;
e) Anualmente, por ocasião do encerramento do exercício financeiro, realize estudos técnicos que indiquem a necessidade ou não
de se ajustar os valores de seus ativos de longa duração (moveis e
imóveis) nos termos do Art. 183, § 3º, incisos I e II, da lei 6.404/76
e alterações c/c as Normas Contábeis NBC TG 01 – Redução ao
valor recuperável de ativos, aprovado pela Resolução nº 1.292/10,
e NBC TG 27 (R2) – Ativo imobilizado, aprovado pela Resolução
CFC nº 1.177/09, mantendo registro de tais estudos para eventual
verificação por parte desta Corte de Contas;
f) Observe, nas futuras prestações de contas, a necessidade de
conciliar os valores registrados no SIGEFES (Sistema de Controle
Financeiro do Governo do Estado na unidade gestora CEASA) com
aqueles contabilizados na contabilidade comercial (Demonstrações
Financeiras emitidas em obediência à Lei Federal nº 6.404/76), em
especial quanto às transferências realizadas pelo Estado e as disponibilidades financeiras, em atendimento ao item 9 do Anexo 07
da Instrução Normativa nº TC nº 28, de 26 de novembro de 2013
e suas alterações;
3 – seja extinto o feito, sem resolução de mérito, em face
de Carmo Robilotta Zeitune, com fulcro no art. 70 da LC nº
621/12 c/c art. 267, VI, do CPC, haja vista não constar o
agente público dentre os responsáveis apontados na ITI nº
418/2015. (g.n.)
Após a conversão do julgamento em diligência, os autos foram novamente enviados a área técnica que assim se posicionou, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 03061/2016-1, verbis:
[...]
6 – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Quanto ao aspecto técnico - contábil, opina-se no sentido de que
este Egrégio Tribunal de Contas mantenha o posicionamento lançado originalmente na Instrução Contábil Conclusiva – ICC nº
199/201 (fls. 157/201), uma vez que os novos esclarecimentos e
documentos colacionados à prestação anual de contas de 2013 não
foram de modo suficiente e plenamente satisfatório para convalidar
o saldo contábil registrado na conta de Depósitos Judiciais e aqueles evidenciados nos extratos bancários das contas relacionadas a
esses depósitos, porquanto os valores não se equivalem.
Ainda, e de forma complementar, propõe-se ao Plenário deste Tribunal de Contas que seja expedido um termo de notificação ao senhor José Carlos Buffon, atual Diretor-presidente
da CODESPE, ou a quem lhe vier suceder, determinando-lhe
(art. 329, § 7º, da Resolução TC 261/13) seguir as medidas
propostas anteriormente, encaminhar os documentos e esclarecimentos acerca das medidas adotadas pela administração com vistas à regularização da inconsistência detectada entre o saldo contábil (razão) e financeiro (extrato bancário) na próxima prestação de
contas e estabelecer um prazo regimental - a ser definido pela Relatora – para o atual diretor-presidente informar ao TCEES as ações
administrativo-contábeis que estão em curso objetivando reparar
a inconsistência apurada entre aqueles saldos contábil-financeiros.
Ante o exposto e considerando a completude apresentada
na análise meritória da Manifestação Técnica 896/2016, que
preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo
319 do RITCEES, e com o fito de se privilegiar a celeridade
processual, manifesta-se pelo julgamento do presente feito
nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos fáti-
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cos e jurídicos descritos na referida peça técnica. – (g. n.).
Quanto aos indicativos de irregularidades contidos na ICC nº
199/2015, referentes aos itens 7.5 - Elaboração de demonstração
contábil em desacordo com a norma vigente; 7.7 – Inadequação
do inventário anual de bens móveis, no que tange ao subitem “ausência de assinatura eletrônica do responsável pelo envio
da prestação de contas no arquivo digitalizado do inventário
anual de bens móveis” e, 7.10 - Indícios de não recolhimento
do FGTS a recolher, todos de igual modo analisados na Instrução
Técnica Conclusiva – ITC nº 5037/2015, cujo afastamento fora sugerido pela área técnica, em razão do seu saneamento, entendo
que a análise procedida mostra-se adequada, assim, adoto sua posição como razão de decidir e afasto a irregularidade acerca dos
referidos itens.
O douto representante do Parquet de Contas, no Parecer, de fls.
207-214, opinou no sentido de que as contas em apreço devam ser
julgadas irregulares com expedição de determinações, bem como
pela extinção do processo, sem resolução de mérito, em face do Sr.
Carmo Robilotta Zeitune, em razão deste não ter sido apontado como responsável na Instrução Técnica Inicial – ITI nº
418/2015.
Neste sentido, indica o douto representante do Parquet de Contas,
em seu Parecer, que as irregularidades mantidas pela área técnica,
de natureza contábil, maculam a prestação de contas em apreço e
consubstanciam grave infração à norma.
Em razão da divergência entre a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas, cumpre, portanto, a este Relator, o enfrentamento das irregularidades mantidas pela área técnica e pelo
douto representante do Parquet de Contas, à luz da documentação
constante dos autos, das razões de defesa, bem como da legislação
aplicável, passo a tecer considerações.
1. INDÍCIOS DE NÃO CONTABILIZAÇÃO DE PASSIVO CONTINGENTE (referente ao item 7.1 da ICC nº 199/2015).
Base legal: Art. 184, inciso I, da Lei nº 6.404/76 e item 14
da NBC TG 25, aprovada pela Resolução do CFC nº 1.180, de
24/07/09.
Consta dos autos, no que tange as demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2013, que o corpo técnico identificou a existência de processos judiciais contra a CEASA-ES classificados por
sua assessoria jurídica com a denominação “perda provável”, cujos
valores foram devidamente quantificados.
Assim, entendeu a área técnica que a não adoção de procedimentos que visem constituir a provisão para fins de contabilizar a perda considerada de provável realização e decorrente de passivos contingentes caracteriza infringência ao
artigo 184, inciso I, da Lei 6.404/76 c/c item 14 da Norma
contábil NBC TG 25, aprovada pela Resolução CFC nº 1.180, de
24 de julho de 2009.
Naquela oportunidade, a Companhia, através de seu Representante, justificou que no seu âmbito não existe a prática de contabilizar as causas judiciais, nas quais figura como ré, com
probabilidade de “perda provável”, referente a um montante
de R$ 189.692.470,10, na data de 31/12/2013.
Os responsáveis justificaram, ainda, que o valor contido neste item
não corresponde à realidade de provável contingenciamento, já que
tal pendência judicial, referente ao processo nº 211050010025808
da União Federal, no valor de R$ 187.664.840,53, não existe nos
arquivos da Justiça Federal.
Reafirma os defendentes que a CEASA/ES não tem por prática fazer
provisões a título de Passivo Contingente, porque isto iria alterar o resultado do exercício, mostrando um número que não
corresponderia à realidade, entretanto, quando eventualmente se consuma uma obrigação REAL o lançamento é feito
dentro das estritas normas legais.
De posse de tais informações, em consulta ao site do Poder Judiciário WWW.trf2.jus.br, verificou-se que o referido processo apesar de
extinto, quando da interposição de exceção de pré-executividade,
encontra-se nesta data em fase recurso perante o Tribunal Federal
da 2º Região.
Em que pese as justificativas apresentadas pelo defendente e por
tudo que consta dos autos, entendo que a falta de provisão do
gestor público, no sentido de contabilizar a perda considerada de provável realização, infringe as normas estabelecidas
no Art. 184, inciso I, da Lei 6.404/76 e item 14 da NBC TG
25, aprovada pela Resolução do CFC nº 1.180, de 24/07/09,
que assim, estabelece, verbis:
Lei 6.404/76
Art. 184. No balanço, os elementos do passivo serão avaliados de
acordo com os seguintes critérios:
I - as obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculá-
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veis, inclusive Imposto sobre a Renda a pagar com base no
resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço;
NBC TG 25 (Resolução do CFC n. 1.180, de 24/07/2009).
14. Uma provisão deve ser reconhecida quando:
(a) A entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;
(b) Seja provável que será necessária uma saída de recursos
que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e
(c) Possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.
(g.n.)
Desta forma, é indispensável que o gestor público proceda na contabilização de passivo contingente, pois ainda que se trate de evento futuro, a eventualidade da despesa não contabilizada certamente produzirá inefável impacto negativo no resultado do exercício
financeiro, bem como no patrimônio líquido da companhia, razão
pela qual acompanho a área técnica e, em parte, o Ministério Público Especial de Contas, para manter a presente irregularidade,
entendendo que a mesma não tem o condão de macular as contas
dos ordenadores de despesas, devendo ser expedida determinação.
2. INDÍCIOS DE NÃO AVALIAÇÃO DO IMOBILIZADO PELO
VALOR PROVÁVEL DE REALIZAÇÃO (referente ao item 7.2 da
ICC Nº 199/2015).
Base legal: Art. 183, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 6.404/76
e alterações, NBC TG 01 – Redução ao valor recuperável de
ativos, aprovado pela Resolução nº 1.292/10, e NBC TG 27
(R2) – Ativo imobilizado, aprovado pela Resolução CFC nº
1.177/09.
Verifica-se da análise dos autos que a companhia não realizou estudos para determinar a vida útil estimada e o valor residual dos
bens móveis, nem tampouco avaliou a necessidade de Impairment
– Redução ao valor recuperável de ativos.
O responsável, em sua defesa, explicou que o Ativo Imobilizado é
o resultado dos valores de aquisições, benfeitorias e melhorias, excluindo-se a depreciação prevista na legislação pertinente.
Entende o defendente que o valor provável de realização em nada
iria refletir no inventário de bens da companhia, sendo certo que
isto não reflete nenhum prejuízo ou ganho, pois os números lançados são feitos com base na documentação nos quais os mesmos
se sustentam.
A equipe técnica fundamenta que a matéria inventariada e considerada contrária à legislação societária e a norma contábil se relaciona à ausência de estudos para determinar a vida útil estimada
e o valor residual dos bens móveis, bem como da avaliação da necessidade de Impairment – redução ao valor recuperável de ativos
(reconhecer, mensurar e contabilizar a perda do bem por desvalorização), ou seja, as faltas de estudos e avaliação não permitiram
contabilizar os ajustes econômico-contábeis dos bens ativados no
imobilizado a valor justo de recuperação.
Sobre esse aponte, a Lei 6.404/76, bem como a NBC TG 01 – Redução ao valor recuperável de ativos (Resolução nº 1.292/10) e à
NBC TG 27 (R2) – Ativo imobilizado (Resolução CFC nº 1.177/09),
assim dispõem, litteris:
Lei 6.404/76 e alterações:
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados
segundo os seguintes critérios:
[...]
§ 3º A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise
sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado
e no intangível, a fim de que sejam: (Redação dada pela Lei nº
11.941, de 2009)
I – registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou
atividades a que se destinavam ou quando comprovado que
não poderão produzir resultados suficientes para recuperação desse valor; ou (Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007)
II – revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da
depreciação, exaustão e amortização.
NBC TG 01
59. Se, e somente se, o valor recuperável de um ativo for inferior
ao seu valor contábil, o valor contábil do ativo deve ser reduzido ao
seu valor recuperável. Essa redução representa uma perda por
desvalorização do ativo.
60. A perda por desvalorização do ativo deve ser reconhecida imediatamente na demonstração do resultado, a menos
que o ativo tenha sido reavaliado. Qualquer desvalorização de ativo
reavaliado deve ser tratada como diminuição do saldo da reavalia-
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ção.
61. A perda por desvalorização de ativo não reavaliado deve
ser reconhecida na demonstração do resultado do exercício.
Entretanto, a perda por desvalorização de ativo reavaliado deve
ser reconhecida em outros resultados abrangentes (na reserva de
reavaliação) na extensão em que a perda por desvalorização não
exceder o saldo da reavaliação reconhecida para o mesmo ativo.
Essa perda por desvalorização sobre o ativo reavaliado reduz a reavaliação reconhecida para o ativo.
62. Quando o montante estimado da perda por desvalorização for maior do que o valor contábil do ativo ao qual se relaciona, a entidade deve reconhecer um passivo se, e somente
se, isso for exigido por outra norma.
63. Depois do reconhecimento da perda por desvalorização, a despesa de depreciação, amortização ou exaustão do ativo deve ser
ajustada em períodos futuros para alocar o valor contábil revisado
do ativo, menos seu valor residual (se houver), em base sistemática ao longo de sua vida útil remanescente.
64. Se a perda por desvalorização for reconhecida, quaisquer ativos
ou passivos fiscais diferidos relacionados devem ser reconhecidos
em consonância com a NBC TG 32 – Tributos sobre o Lucro, comparando-se o valor contábil revisado do ativo com sua base fiscal.
(g.n.)
Assim, consta dos dispositivos acima considerados que deve o gestor público, ao verificar que um item do ativo imobilizado está com
parte de seu valor irrecuperável, aplicar a NBC-TG 01 (Redução ao
valor recuperável de ativos), a qual dispõe de mecanismos hábeis
para que a entidade revise o valor contábil de seus ativos, bem
como determinar o seu valor recuperável e quando reconhecer ou reverter perda por redução ao valor recuperável, nos
termos do art. 63 da NBC TG 27 (R2).
Em assim sendo, pautado na norma em vigor, entendo que a ausência de estudos que visem caracterizar a necessidade de redução ao
valor recuperável de ativos imobilizados, desponta infringência os
dispositivos supracitados, razão pela qual mantenho a presente
irregularidade, porém, entendo que a mesma não tem o condão
de macular as contas dos ordenadores de despesas, devendo ser
expedida determinação.
3. ELABORAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM DESACORDO COM A NORMA VIGENTE - BALANÇO PATRIMONIAL
(referente ao item 7.3 da ICC nº 199/2015).
Base legal: Art. 176, inciso IV, e art. 188 da Lei nº 6.404/76
e alterações e subitens 54 a 80 da Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TG 26 – Apresentação das demonstrações
contábeis, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC nº 1.185, de 28 de agosto de 2009.
O Subscritor da Instrução Contábil Conclusiva relata que “os auditores independentes noticiam que esse demonstrativo não foi elaborado nos moldes defendidos pela legislação societária e norma
brasileira de contabilidade – NBC TG 26 – Apresentação das demonstrações contábeis, aprovada pela Resolução CFC nº 1.185/09”.
Ressalta o Subscritor que “os argumentos de defesa acostados às
contas anuais, vê-se que os administradores não fizeram nenhuma
referência à inadequação da estrutura apresentada no balanço patrimonial, em face do que dispõe a norma regente”.
Em razão da ausência de manifestação com relação à forma pela
qual foi apresentado o balanço patrimonial da Companhia, o Subscritor sugeriu a mantença da presente irregularidade.
Assim sendo, verifico que não foi observado pelo gestor o disposto
na Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TG 26, quanto à apresentação das demonstrações contábeis, no que se refere ao balanço
patrimonial.
Ademais, genericamente, as demonstrações contábeis é uma representação estruturada da posição patrimonial e financeira e do
desempenho do jurisdicionado, cujo objetivo é o de proporcionar
informação acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa do órgão que seja útil a avaliações, bem
como de apresentar os resultados da atuação da administração, em
face de seus deveres e responsabilidades na gestão diligente dos
recursos públicos.
A área técnica, em sua análise, não suscitou divergência quanto a
valores no balanço patrimonial apresentado, apenas, quanto a sua
elaboração, ou seja, em desacordo com a norma vigente.
Neste sentido, verifico que assiste razão à área técnica e ao Ministério Público Especial de Contas, motivo pelo qual mantenho a
irregularidade, porém, entendo que a mesma não tem a pecha
de macular as contas dos ordenadores de despesas, devendo ser
expedida determinação.
4. AUSÊNCIAS DE EXTRATOS DAS CONTAS RELACIONADAS
AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS (referente ao item 7.4 da ICC
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nº 199/2015).
Base legal: Anexo 07 da Instrução Normativa TC nº 28/2013.
O aponte de irregularidade se deu pelo fato de que nos demonstrativos contábeis da Companhia, existem notas explicativas de nº
06 e 07, cujos valores apresentados nas rubricas “Outros Valores
a Receber” e “Depósitos Judiciais” nos valores, respectivos, de R$
713.594,49 e R$ 1.535.380,79 em 31/12/2013 estão atrelados a
operações judiciais.
Indaga a área técnica que a Companhia através de sua assessoria
jurídica deixou de apresentar ao corpo técnico deste Egrégio Tribunal de Contas, relatórios gerenciais que pudessem formar opinião a
respeito dos valores apresentados em 31/12/2013.
Registrou, também, que a ressalva se deve a não disponibilização
de informações gerenciais e resulta na restrição parcial do balanço
patrimonial, vez que os auditores independentes não legitimam o
saldo contabilizado e aquele constante nos controles internos das
contas representativas de Depósitos judiciais.
A equipe técnica sustenta que, a qualquer tempo, a entidade depositante tem acesso direto ao extrato da movimentação de recursos
judiciais depositados no site das instituições participantes e, para
tanto, deverá indicar o número do processo, CPF e código de identificação (ID) do beneficiário e obterá o extrato com a movimentação
dos recursos depositados judicialmente.
Em sede de defesa, os Responsáveis arguiram que a matéria versada se relaciona à ausência de extratos que comporiam o saldo
apropriado contabilmente na conta de depósitos judiciais, sendo
que esse saldo constitui-se basicamente de reclamações trabalhistas requeridas contra a Ceasa.
Neste tocante, denota-se dos autos que os diretores da Companhia não se manifestaram acerca da ausência dos extratos que dariam suporte para os auditores validarem o saldo
apropriado contabilmente na conta de depósitos judiciais registrado no balanço patrimonial e nem tampouco juntam as
cópias dos correspondentes extratos.
Sendo assim, em face das ausências de justificativas e de cópias
dos extratos da conta depósitos judiciais que permitiriam aos auditores validar o saldo contabilizado no balanço patrimonial da Ceasa, verifico que deixou-se de atender ao disposto no Anexo 07 da
Instrução Normativa TC 28/2013, razão pela qual mantenho a
irregularidade, porém, sem a pecha de macular as contas dos ordenadores de despesas, devendo ser expedida determinação.
5. DIFERENÇA ENTRE O SALDO DA CONTA CAIXA CONTABILIZADA NO BALANCETE E SIAFEM (referente ao item 7.6 da
ICC nº 199/2015).
Base legal: Inconsistência entre o saldo apurado no balancete e Siafem.
A área técnica apontou irregularidade encontrada no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios –
SIAFEM, consistente em uma diferença na ordem de R$ 6.593,49,
diferença essa entre o saldo da conta caixa (R$ 14.543,49) e o
saldo verificado no balancete de verificação (R$ 7.980,00).
Em suas justificativas, os responsáveis alegam que não procede
a irregularidade apontada, pois o caixa contábil foi devidamente
conciliado e encontra-se em consonância com o saldo contido no
relatório do SIAFEM, relatório disponibilizado pela CEASA-ES, na
data de 31/12/2013.
Contudo, nota-se que os responsáveis apresentaram documentação
comprovando os termos de conciliação dos recursos disponibilizados em caixa e bancos, ou seja, movimentação e aplicação, porém,
não apresentaram nenhuma justificativa ou documentos no
tocante à irregularidade apontada pela área técnica, qual
seja, o saldo da conta caixa registrada no SIAFEM no valor
de R$ 14.543,49 e aquele constante no balancete de verificação, no valor de R$ 7.980,00, perfazendo uma diferença
no valor de R$ 6.593,49.
Nesse contexto, considerando que a irregularidade apontada no
Relatório Técnico Contábil – RTC nº 49/2015 e na Instrução Técnica
Inicial – ITI nº 418/2015 não foi devidamente sanada, mesmo
após a apresentação de justificativas por parte dos responsáveis,
mantenho a presente irregularidade, nos termos fundamentados pela área técnica, no que fora acompanhado pelo Ministério Público de Contas, porém, sem a pecha de macular as contas dos ordenadores de despesas, devendo ser expedida determinação.
6. INADEQUAÇÃO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (referente aos itens 7.7 e 7.8 da ICC nº
199/2015).
Base legal: Anexo 07 da Instrução Normativa nº 28/2013.
Referente a estes apontamentos de inconsistência, conforme dito
alhures, no que tange ao item 7.7 (Inadequação do inventário
anual de bens móveis), a área técnica, nos termos da Instrução
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técnica Conclusiva, que subdividiu o item em dois aspectos, vejamos:
- Ausência de elementos que caracterizam o inventário anual de
bens móveis e;
- Ausência de assinatura eletrônica do responsável pelo envio da
prestação de contas no arquivo digitalizado do inventário anual de
bens móveis.
Assim, quanto ao primeiro subitem, “ausência de elementos que
caracterizam o inventário anual de bens móveis”, a área técnica
pugnou pela manutenção da irregularidade, no que foi acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas.
Em análise dos documentos apresentados em arquivo digital pelos
responsáveis, foi identificado pela área técnica inconsistência referente à ausência de elementos que pudessem caracterizar efetivamente a realização do levantamento físico de bens patrimoniais,
conforme exigido pelo Anexo 7 da Instrução Normativa nº 28/2013.
Assim, em face de flagrante ofensa à norma reguladora, entendo
que persiste a irregularidade, razão pela qual a mantenho, adotando as mesmas razões de decidir antes indicadas.
Já quanto ao segundo subitem, referente à “ausência de assinatura eletrônica do responsável pelo envio da prestação de contas
no arquivo digitalizado do inventário anual de bens móveis”, incialmente apontada na Instrução Técnica Inicial – ITI nº 418/2015 (fls.
86/89), restou superada, quando na elaboração da Instrução
Contábil Conclusiva – ICC nº 199/2015, que consta no arquivo digital a assinatura eletrônica do senhor José Paulo
Viçosi, Diretor-Presidente da entidade, o que acarretou na ocorrência da sugestão, pela área técnica, de que fosse afastada a irregularidade nesse aspecto analisado, pelo que acompanho
in totum, adotando as mesmas razões de decidir por ela indicada.
Em sendo assim, passo a análise do item 7.8 (INADEQUAÇÃO
DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS), pelo que entendeu a área técnica e o douto Ministério Público pela manutenção da
irregularidade.
Neste pormenor, aponta o corpo técnico que os arquivos enviados
contêm apenas os relatórios sobre as situações em que se encontram as edificações dos mercados de produtores rurais de Laranja
da Terra e Santa Maria de Jetibá, portanto, entendeu que o inventário anual de bens imóveis são insuficientes para caracterizar o
levantamento físico realizado pela comissão.
Em sede de defesa, em síntese, os responsáveis justificaram que o
inventário anual de bens móveis e imóveis é elaborado e atualizado
em tempo real pelo setor competente da CEASA/ES.
Da análise dos autos, não se verifica na presente prestação de contas a identificação física dos bens móveis e imóveis registrados de
forma individual na contabilidade, a apuração de possíveis divergências entre o saldo físico e o contábil, a realização dos ajustes
necessários quanto às divergências apuradas e a legitimação do
saldo inventariado com aquele contabilizado, de modo a demonstrar a real situação patrimonial da entidade.
Destaco que, no que tange especificamente a inadequação do inventário anual de bens imóveis, foi constatado no subgrupo do ativo
não circulante – imobilizado do balanço patrimonial - valores contábeis registrados atinentes às edificações, terrenos, urbanizações e
obras em andamento, mas apenas no que se refere aos municípios
de Laranja da Terra e Santa Maria de Jetibá.
Logo, não se verifica elementos suficientes capaz de convalidar a
real situação dos bens imóveis inventariados, seja em seu aspecto
físico ou sem seu aspecto contábil (registrado no balanço patrimonial).
Neste contexto, cumpre destacar que o inventário exerce importante papel no que tange ao controle e gestão do patrimônio público,
trata-se de uma peça que integra a prestação anual de contas e
permite a validar a equivalência entre o saldo físico (inventário) e
contábil (razão) desses bens.
Ademais, o inventário permite que se possa apurar devidamente a
responsabilidade dos agentes sob cuja guarda se encontram determinados bens, sendo sua realização exigência do artigo 96, da Lei
nº 4.320/64, litteris:
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. (g.n.)
Para realizar o inventário é imprescindível, em primeiro lugar, a
identificação física dos bens móveis e imóveis pertencentes ao ativo
da entidade.
Superada essa etapa, deverão então ser realizados os ajustes da
base contábil aos saldos do balanço patrimonial, procedendo com
a conciliação entre o saldo físico e contábil dos bens patrimoniais,
esse procedimento objetiva verificar se todos os bens inventariados
estão contabilizados e se todos os bens contabilizados existem fisi-
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camente e se estão operacionalmente ativos.
Desse modo, existindo alguma divergência entre os saldos apurados, será preciso eliminar as sobras contábeis e/ou físicas, analisando-se caso a caso as causas que deram origem as inconsistências entre os saldos e buscando medidas que visem corrigir as
distorções detectadas.
Realizada a fase dos lançamentos, deverá então a entidade todos
os esforços para a manutenção do sistema de controle de bens patrimoniais, com a fixação de rotinas de fluxo dentro da sociedade
referente a todas as aquisições, transferências, baixas e depreciações de bens, visando garantir o pleno e efetivo controle do ativo
imobilizado da entidade, cadastro patrimonial que demonstre a situação real dos bens patrimoniais da empresa.
Logo, por tudo que consta no caderno processual é possível verificar várias ausências quanto aos procedimentos necessários para a
realização de um inventário que proporcione um efetivo controle e
gestão dos bens patrimoniais da entidade.
Finalmente, da análise conjunta dos itens 7.7 e 7.8, da ICC nº
199/2015, conclui-se que sobre o procedimento para controle dos
bens e análise dos arquivos enviados pelos responsáveis, notadamente quanto ao inventário anual dos bens móveis e imóveis, percebe-se a ausência de elementos necessários para que se possa
caracterizar efetivamente a realização de um levantamento físico
de bens móveis e imóveis por parte da CEASA/ES, razão pela qual
devem ser mantidas, exceto, logicamente, quanto ao subitem:
“ausência de assinatura eletrônica do responsável pelo envio da
prestação de contas no arquivo digitalizado do inventário anual de
bens móveis”, pois conforme dito em linhas anteriores restou superado.
Desse modo, considerando que não foi possível verificar a existência do inventário de bens móveis e imóveis, constante dos itens 7.7
e 7.8, da ICC nº 199/2015, em consonância com a área técnica e
em parte com o Parquet de Contas, mantenho a irregularidade,
porém, sem a pecha de macular as contas dos ordenadores de despesas, devendo ser expedida determinação.
7. CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA ENTRE OS REPASSES CONCEDIDOS E RECEBIDOS (referente ao item 7.9 da ICC nº
199/2015).
Base legal: Art. 177 da Lei nº 6.404/76.
A área técnica apontou irregularidade ao confrontar os registros das
transferências financeiras recebidas pela CEASA/ES com aquelas
concedidas pelo Governo Estadual constatou uma divergência no
valor de R$ 94.727,61, conforme quadro abaixo:
Descrição
Subvenções
Total

Valores contabi- Valores contabilizados no ente
lizados na comrepassador (R$)
panhia (R$)
5.100.432,74
5.195.160,35
5.100.432,74
5.195.160,35

Divergência
(R$)
94.727,61
94.727,61

Os gestores apresentaram suas justificativas alegando que os valores repassados pelo Governo do Estado, conforme registros no
SIAFEM são os mesmo constantes dos lançamentos contábeis, juntando o termo de conciliação entre os saldos contábil-financeiros.
Em que pese à alegação dos gestores de que o termo de conciliação
estaria em anexo, não constam dos autos os documentos anexados complementarmente e relacionados à conciliação entre os valores transferidos e recebidos com vistas a demonstrar a coerência entre esses saldos contábil-financeiros.
Desse modo, considerando que sem a apresentação do termo de
conciliação não foi possível justificar a incongruência entre os valores transferidos pelo Governo do Estado e os valores contabilizados
pela CEASA/ES, acompanho as razões manifestadas pela área técnica para manter a presente irregularidade.
Não obstante o entendimento do Parquet de Contas, verifico da documentação constante dos autos que a análise procedida pela área
técnica mostra-se adequada, razão pela qual acompanho seu posicionamento, vez que os apontes de irregularidades se apresentam,
apenas, no tocante aos aspectos de natureza contábeis e financeiros, não tendo a pecha de macular as contas dos ordenadores de
despesas, devendo ser expedida determinação.
Desta feita, efetivamente, da análise dos autos, verifico que a área
técnica entendeu como regulares com ressalvas os atos praticados
pelos Srs. José Paulo Viçosi e Getúlio Darcy Curty Pires sob o
aspecto contábil e financeiro, e, regulares os atos praticados pelo
Sr. Carmo Robilotta Zeitune, para o estando correto o posicionamento.
Acerca do julgamento das contas, a Lei Complementar nº 621/2012
estabelece que, verbis:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objeti-
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va, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade,
a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que
não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação ao responsável.
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a
quem lhe haja sucedido, a adoção das medidas necessárias
à correção das impropriedades ou faltas identificadas, de
modo a prevenir a reincidência. – (g.n.).
Desse modo, pelas razões antes expendidas, entendo que as contas
em apreço devem ser julgadas regulares com ressalvas e regulares,
dependendo do caso, para os respectivos gestores, com expedição
de determinação, motivo pelo qual divirjo do entendimento do Ministério Público Especial de Contas e acompanho a área técnica.
Por todo o exposto, considerando as disposições contidas no artigo 161 da Resolução TC nº 261/2013, divirjo do entendimento do
Ministério Público Especial de Contas e acompanho in totum o posicionamento da área técnica e, VOTO no sentido de que o Colegiado
da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, assim delibere:
1. AFASTE as irregularidades constantes dos itens 7.5 e 7.10 da
ICC nº 199/2015 e ITC nº 5037/2015, pelas razões antes expendidas.
2. Mantenha as irregularidades contidas nos itens 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9, da ICC nº 199/2015 e ITC nº 5037/2015,
devidamente tratadas nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desta decisão,
pelas razões antes expendidas.
3. Julgue REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de Contas Anual, das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A – CEASA,
referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade dos Srs.
José Paulo Viçosi - Diretor Presidente e Getúlio Darcy Curty
Pires – Diretor Administrativo e Financeiro, dando-lhes a devida
quitação, em razão da manutenção das irregularidades indicadas
na Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 5037/2015, porém, sem
o condão de macular as contas dos respectivos ordenadores de
despesas .
4. Julgue REGULAR a Prestação de Contas Anual, das Centrais de
Abastecimento do Espírito Santo S/A – CEASA, referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr. Carmo Robilotta Zeitune – Diretor Técnico Operacional, dando-lhe a devida quitação;
5. DETERMINE ao atual gestor das Centrais de Abastecimento do
Espírito Santo S/A – CEASA, com fundamento no art. 87, VI, da Lei
Complementar nº 621/12, com monitoramento por parte da Secretaria de Controle Externo competente, que na próxima prestação de
contas anual, assim proceda:
a. Encaminhe, para comprovar a adoção do disposto no art. 184,
inciso I, da Lei nº 6.404/76 c/c item 14 da NBC TG 25, aprovada
pela Resolução do CFC nº 1.180, de 24/07/09, os seguintes documentos:
I. Relatório assinado por sua assessoria jurídica que indique todas
as ações judiciais em que a companhia figure como ré, contendo o
número do processo, data de ajuizamento, matéria tratada, valor
atualizado (quando for possível fazer estimativa confiável), data
da última decisão/evento do processo e a classificação quanto à
probabilidade de perda em: “provável”; “possível” e “remota”;
II. Cópia dos razões contábeis que evidenciem os lançamentos dos
valores que vierem a ser classificados como de provisão obrigatória, nos termos dos dispositivos legais e normativos indicados.
b. Observe a estrutura indicada no art. 178, da Lei nº 6.404/76 e
alterações, subitens 54 a 80, da Norma Brasileira de Contabilidade
– NBC TG 26 – Apresentação das demonstrações contábeis, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº
1.185, de 28 de agosto de 2009, na elaboração das demonstrações
contábeis da CEASA;
c. Encaminhe os extratos bancários de todas as contas correntes
da companhia, inclusive de contas que representem bloqueios e
depósitos judiciais, conforme determina o item 12, do Anexo 07,
da Instrução Normativa nº TC nº 28, de 26 de novembro de 2013
e suas alterações;
d. Encaminhe inventários de bens móveis e imóveis, com as informações mínimas exigidas no Anexo 07, da Instrução Normativa nº
TC nº 28, de 26 de novembro de 2013 e suas alterações;
e. Promovendo-se, ainda, com o apoio da assessoria jurídica, as
seguintes medidas, a fim de que não restem dúvidas quanto ao
levantamento do passivo trabalhista da empresa, quais sejam:
I. O levantamento de todos os processos ajuizados na Justiça do

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 15 de maio de 2017
Trabalho, em face da CEASA S/A, e a identificação da legítima situação das ações em curso na Justiça, promovendo-se, ainda, os
ajustes contábeis a serem levados a débito e crédito na conta de
Depósitos Judiciais com base nos depósitos, saques, atualização
monetária e juros identificados nos extratos bancários e relatórios
fornecidos pela assessoria jurídica, a fim de validar aquele saldo
contábil-financeiro.
6. RECOMENDE ao atual gestor das Centrais de Abastecimento do
Espírito Santo S/A – CEASA, com fundamento no art. 329, § 7º, do
Regimento Interno – Resolução TC nº 261/2013:
6.1. Realize, anualmente, por ocasião do encerramento do exercício financeiro, estudos técnicos que indiquem a necessidade ou não
de se ajustar os valores de seus ativos de longa duração (moveis
e imóveis), nos termos do Art. 183, § 3º, incisos I e II, da Lei nº
6.404/76 e alterações c/c as Normas Contábeis NBC TG 01 – Redução ao valor recuperável de ativos, aprovado pela Resolução nº
1.292/10, e NBC TG 27 (R2) – Ativo imobilizado, aprovado pela Resolução CFC nº 1.177/09, mantendo registro de tais estudos para
eventual verificação por parte desta Corte de Contas;
6.2. Observe, nas futuras prestações de contas, a necessidade de
conciliar os valores registrados no SIGEFES (Sistema de Controle
Financeiro do Governo do Estado na unidade gestora CEASA) com
aqueles contabilizados na contabilidade comercial (Demonstrações
Financeiras emitidas em obediência à Lei Federal 6.404/76), em
especial quanto às transferências realizadas pelo Estado e as disponibilidades financeiras, em atendimento ao item 9 do Anexo 07
da Instrução Normativa nº TC 28, de 26 de novembro de 2013 e
suas alterações.
Por fim, VOTO no sentido de que, promovidas as devidas comunicações, em não havendo expediente recursal, arquivem-se os
presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3081/2014,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quinze de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco Antonio
da Silva:
1. Afastar as irregularidades constantes dos itens 7.5 e 7.10 da
ICC 199/2015 e ITC 5037/2015, pelas razões expendidas no voto
do relator;
2. Manter as irregularidades contidas nos itens 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.6, 7.7, 7.8 e 7.9, da ICC 199/2015 e ITC 5037/2015, devidamente tratadas nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desta decisão, pelas razões
expendidas no voto do relator;
3. Julgar regular com ressalvas a Prestação de Contas Anual,
das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A – CEASA, sob
a responsabilidade dos Srs. José Paulo Viçosi e Getúlio Darcy Curty
Pires, relativa ao exercício de 2013, dando-lhes a devida quitação,
em razão da manutenção das irregularidades indicadas na Instrução Técnica Conclusiva – ITC 5037/2015, porém, sem o condão de
macular as contas dos respectivos ordenadores de despesas;
4. Julgar regular a Prestação de Contas Anual das Centrais de
Abastecimento do Espírito Santo S/A – CEASA, sob a responsabilidade do Sr. Carmo Robilotta Zeitune, relativa ao exercício de 2013,
dando-lhe a devida quitação;
5. Determinar ao atual gestor das Centrais de Abastecimento do
Espírito Santo S/A – CEASA, com fundamento no art. 87, VI, da Lei
Complementar 621/12, com monitoramento por parte da Secretaria de Controle Externo competente, que na próxima prestação de
contas anual, assim proceda:
5.1 Encaminhe, para comprovar a adoção do disposto no art. 184,
inciso I, da Lei 6.404/76 c/c item 14 da NBC TG 25, aprovada pela
Resolução do CFC 1.180, de 24/07/09, os seguintes documentos:
5.1.1 Relatório assinado por sua assessoria jurídica que indique
todas as ações judiciais em que a companhia figure como ré, contendo o número do processo, data de ajuizamento, matéria tratada,
valor atualizado (quando for possível fazer estimativa confiável),
data da última decisão/evento do processo e a classificação quanto
à probabilidade de perda em: “provável”; “possível” e “remota”;
5.1.2 Cópia dos razões contábeis que evidenciem os lançamentos
dos valores que vierem a ser classificados como de provisão obrigatória, nos termos dos dispositivos legais e normativos indicados.
5.2 Observe a estrutura indicada no art. 178, da Lei 6.404/76 e
alterações, subitens 54 a 80, da Norma Brasileira de Contabilidade
– NBC TG 26 – Apresentação das demonstrações contábeis, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC
1.185, de 28 de agosto de 2009, na elaboração das demonstrações
contábeis da CEASA;
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5.3 Encaminhe os extratos bancários de todas as contas correntes
da companhia, inclusive de contas que representem bloqueios e
depósitos judiciais, conforme determina o item 12, do Anexo 07,
da Instrução Normativa 28, de 26 de novembro de 2013 e suas
alterações;
5.4 Encaminhe inventários de bens móveis e imóveis, com as informações mínimas exigidas no Anexo 07, da Instrução Normativa 28,
de 26 de novembro de 2013 e suas alterações;
5.5 Promovendo-se, ainda, com o apoio da assessoria jurídica, as
seguintes medidas, a fim de que não restem dúvidas quanto ao levantamento do passivo trabalhista da empresa, quais sejam:
5.5.1 O levantamento de todos os processos ajuizados na Justiça
do Trabalho, em face da CEASA S/A, e a identificação da legítima
situação das ações em curso na Justiça, promovendo-se, ainda, os
ajustes contábeis a serem levados a débito e crédito na conta de
Depósitos Judiciais com base nos depósitos, saques, atualização
monetária e juros identificados nos extratos bancários e relatórios
fornecidos pela assessoria jurídica, a fim de validar aquele saldo
contábil-financeiro.
6. Recomendar ao atual gestor das Centrais de Abastecimento do
Espírito Santo S/A – CEASA, com fundamento no art. 329, § 7º do
Regimento Interno 261/2013:
6.1. Realize, anualmente, por ocasião do encerramento do exercício financeiro, estudos técnicos que indiquem a necessidade ou
não de se ajustar os valores de seus ativos de longa duração (moveis e imóveis), nos termos do Art. 183, § 3º, incisos I e II, da
Lei 6.404/76 e alterações c/c as Normas Contábeis NBC TG 01 –
Redução ao valor recuperável de ativos, aprovado pela Resolução
1.292/10, e NBC TG 27 (R2) – Ativo imobilizado, aprovado pela
Resolução CFC 1.177/09, mantendo registro de tais estudos para
eventual verificação por parte desta Corte de Contas;
6.2. Observe, nas futuras prestações de contas, a necessidade de
conciliar os valores registrados no SIGEFES (Sistema de Controle
Financeiro do Governo do Estado na unidade gestora CEASA) com
aqueles contabilizados na contabilidade comercial (Demonstrações
Financeiras emitidas em obediência à Lei Federal 6.404/76), em
especial quanto às transferências realizadas pelo Estado e as disponibilidades financeiras, em atendimento ao item 9 do Anexo 07
da Instrução Normativa 28, de 26 de novembro de 2013 e suas
alterações.
7. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, o senhor
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, relator, e o
senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente,
ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes
de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 15 de março de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-241/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-6305/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO
SUL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADOR
RESPONSÁVEL - MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR – EXERCÍCIO
DE 2014 – MULTA – NOTIFICAÇÃO DO ATUAL GESTOR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Versam os presentes autos sobre a inobservância das obrigações relativas à apresentação da Prestação de Contas Anual,
referente ao exercício de 2014 da Prefeitura Municipal de Rio
Novo do Sul, sob os atos de gestão da responsabilidade da Sra.
Maria Albertina Menegardo Freitas, em descumprimento à Re-
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solução TC nº 261/2013 e IN 28/2013.
Considerando o teor da Instrução Técnica Inicial Nº 2045/2015,
esta Corte expediu o Termo de Notificação nº 3004/2015 à responsável para que, no prazo de 10 (dez dias) improrrogáveis,
enviasse a esta Corte a Prestação de Contas Anual relacionada naquela Instrução.
Diante da manutenção da omissão, o Conselheiro Relator decidiu citar e notificar a responsável através dos Termos de Citação
677/2016-1 e Notificação 1104/2016-1, concedendo prazo
de mais 15 (quinze) dias improrrogáveis, para que a mesma
prestasse os esclarecimentos que julgasse pertinente e enviasse os
arquivos referentes à Prestação de Contas Anual.
Após a Citação 677/2016-1 e Notificação 1104/2016, verificou-se
que a Notificação foi encaminhada a outro gestor que não a Senhora Maria Albertina Menegardo Freitas. Em face do problema detectado, a responsável foi notificada através do Termo de Notificação
1197/2016-7.
Contudo, a Sra. Maria Albertina Menegardo Freitas, deixou transcorrer o prazo para a apresentação de justificativas e o envio da
prestação de contas, conforme verificado na fl. 54.
A área técnica, através da Manifestação Técnica 1137/2016-5
(fls. 57/58) sugeriu nova notificação bem como a aplicação de multa, nos termos dos artigos 389, IX, 358, inciso III, e 359 do RITCEES, visto que a responsável não atendeu ao Termo de Notificação
1197/2016-7 e ao de Termo de Citação 677/2016-1.
Pois bem.
Analisando os autos verifico que a gestora está inadimplente com
esta Corte de Contas. Entendo que a inércia da gestora em atender
a legislação que a obriga a prestar contas dos recursos públicos,
além de contrariar os desígnios deste Tribunal, frustra mandamentos constitucionais, inviabilizando a verificação das informações
referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial da
entidade.
Quanto à imposição de multa, apenas pondero que o não atendimento à determinação deste Tribunal pela Senhora Maria Albertina Menegardo Freitas foi reiterada. Sendo assim, a dosimetria do
quantum de multa deve levar em consideração o caráter dúplice
da penalidade que, neste caso, deve retratar não apenas o caráter punitivo pela atitude consciente dispensada pelo gestor a esta
Corte de Contas, mas também deve revelar o caráter pedagógico
da medida, de modo a inibir a disseminação de comportamentos
semelhantes.
Face ao exposto, acompanhando a Área Técnica, tendo em vista a
inércia da gestora em atender a legislação que o obriga a prestar
contas dos recursos públicos que administra, VOTO para que a Primeira Câmara adote as seguintes decisões:
I - pela imposição de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) a
gestora, Sra. Maria Albertina Menegardo Freitas, com base no
artigo 135, Inciso IX da Lei Complementar n° 621/2012 c/c artigo
389, inciso IX do Regimento Interno desta Corte.
II – pela Notificação do gestor atual, Sr. Thiago Fiorio, concedendo prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, para que encaminhe os arquivos referentes à prestação de contas anual referente
o exercício de 2014.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 199, § 3º e 391
do RITCEES c/c o art. 135, § 2º, da LC 621/12.
Encaminhe-se aos responsáveis, cópia integral deste voto, juntamente com o Termo de Notificação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6305/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia quinze de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
1. Aplicar multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) à gestora, senhora Maria Albertina Menegardo Freitas, com base no artigo 135,
Inciso IX da Lei Complementar 621/2012 c/c artigo 389, inciso IX
do Regimento Interno;
2. Notificar o gestor atual, senhor Thiago Fiorio, concedendo prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis para que encaminhe os
arquivos referentes à prestação de contas anual referente ao exercício de 2014;
Ressalta-se que o não atendimento desta solicitação poderá implicar em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 199, § 3º e
391 do Regimento Interno c/c o art. 135, § 2º, da LC 621/12.
3. Encaminhar aos responsáveis, cópia integral do voto do relator,
juntamente com o Termo de Notificação.
Fica a responsável obrigada a comprovar perante o Tribunal o reco-
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lhimento 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
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, relator, e o senhor conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em
substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 15 de março de 2016.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-245/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-8975/2016
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJA
DA TERRA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - ASSOCIAÇÃO BRESILEIRA DE FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS - ABFMED
RESPONSÁVEL - JOADIR LOURENÇO MARQUES
ADVOGADOS - CRISTINA CHAVES NEVES (OAB/BA Nº 38.155),
LUCIANA DRUMOND DE MORAES (OAB/ES 9.538) E VICTOR SOARES DE ANDRADE (OAB/BA Nº 24.998)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE LARANJA DA TERRA – PREGÃO PRESENCIAL
16/2016 – EXTINGUIR PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO
DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, formulada pela Associação Brasileira de Fornecedores de Medicamentos – ABFMED, em
face do Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra, relatando
possíveis irregularidades no Pregão Presencial nº 16/2016, cujo objeto é a “aquisição de medicamentos para a unidade mista de saúde
de Laranja da Terra”, com a participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Em razão dos fatos narrados na Manifestação Técnica nº 1088/20165, a Eminente Conselheira em Substituição à época, Dra. Márcia
Jaccoud Freitas, determinou, nos termos da Decisão Monocrática
Preliminar – DECM nº 1488/2016-6, a notificação do responsável,
em epígrafe, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhasse
cópia integral do processo administrativo relativo ao Pregão Presencial nº 16/2016.
Em atendimento ao Termo de Notificação nº 50.558/2016-1, o gestor apresentou documentação que fora juntada aos autos, tendo a
área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva
– ITC nº 4350/2016-1, opinado pela extinção dos presentes autos,
sem julgamento do mérito, tendo em vista a existência de perda
superveniente do objeto impugnado, dando-se ciência ao representante do teor da decisão final a ser proferida.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do Parecer nº
4206/2016-8, da lavra do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de
Oliveira, em consonância com o posicionamento da 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 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 dos autos, verifico que a área técnica e o douto representante do Parquet de Contas opinaram pela extinção do processo
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sem resolução do mérito.
Desse modo, transcreve-se o posicionamento da área técnica, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 4350/2016-1, verbis:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante de todo o exposto, sugerimos a seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 Sejam os presentes autos extintos sem julgamento do
mérito, tendo em vista a existência de perda superveniente do objeto impugnado, nos termos do artigo 307, § 6º do
RITCEES, atraindo assim a incidência do artigo 310, II do
RITCEES.
3.2 Sugere-se por fim que seja dada ciência ao representante do teor da decisão final a ser proferida, nos termos do art.
307, § 7º do RITCEES. – (g.n.).
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos
termos do Parecer nº 4206/2016-8, acompanhou in totum o posicionamento da área técnica.
Assim sendo, embora não tenha sido concedida a concessão da
medida cautelar, verifica-se da documentação acostada às folhas
181-183, que o responsável pelo Fundo Municipal de Saúde
procedeu à revogação do certame.
Assim sendo, a presente situação se submete à aplicação do § 6º,
do art. 307 do Regimento Interno, litteris:
Art. 307. Autuado e distribuído, o processo será encaminhado diretamente ao Relator, ou ao Presidente, na hipótese do
art. 20, inciso XXII, deste Regimento, com absoluta prioridade, para análise.
[...]
§ 6º Haverá perda superveniente do objeto impugnado
quando, determinada a prestação de informações e antes da
concessão da medida cautelar, o responsável sanar as supostas irregularidades apontadas pelo representante, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito. (g.n.).
Verifico, ainda, que a aplicação do disposto no art. 307, § 6º do
Regimento Interno, versa sobre a perda superveniente do objeto, o
que de fato ocorreu.
Deste modo, coadunando com o entendimento da área técnica e do
douto representante do Parquet de Contas, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, conforme
antes já esposado.
Por todo o exposto, acompanhando o posicionamento da área técnica e do douto representante do Parquet de Contas, considerando as disposições contidas na Lei Complementar nº 621/12, bem
como no Regimento Interno deste Tribunal de Contas, VOTO pelo
CONHECIMENTO da presente representação, EXTINGUINDO-SE
o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 307, §
6º e artigo 310, II, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Contas.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8975/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quinze de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, conhecer
a presente representação, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 307, § 6º e artigo 310, II,
do Regimento Interno, arquivando-se os autos após o trânsito em
julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição
Marco Antonio da Silva.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, o senhor
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, relator, e o
senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente,
ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes
de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 15 de março de 2017.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
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PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-278/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5402/2015
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - CELSO RUELA ALBINO E DEIVSON AROEIRA DA
SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – 1) REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – 2) DETERMINAÇÕES – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Saúde de Mucurici, sob a responsabilidade
dos Srs. Celso Ruela Albino (01/01/2014 a 31/08/2014) e Deivson Aroeira da Silva (01/09/2014 a 31/12/2014) referente ao
exercício de 2014.
No Relatório Técnico 00098/2016-7 (fls. 27/36) a área técnica
apontou indícios de irregularidades, originando a Instrução Técnica Inicial 00370/2016-1 (fls. 37/38) para a citação dos responsáveis.
Em atenção aos Termos de Citação 00610/2016-8 e
00612/2016-7 (fls. 42/43), os gestores encaminharam os documentos e justificativas (fls. 50/187), as quais foram devidamente analisadas pela Secretaria de Controle Externo de Contas, que
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 02235/2016-1 (fls.
192/203), recomendando o julgamento pela regularidade com
ressalva das contas, nos seguintes termos:
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliadas, refletiram a conduta
dos Secretários Municipais de Saúde do Município de Mucurici, sob
a responsabilidade dos Senhores, CELSO RUELA ALBINO e DEIVSON AROEIRA DA SILVA.
Respeitando o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, a
análise consignada nesta Instrução Técnica Conclusiva teve por referência o Relatório Técnico Contábil (RTC) nº 84/2016 bem como
as peças iniciais e os argumentos de defesa apresentados pelo responsável pelas contas do Legislativo Municipal em análise.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas
julgue REGULARES COM RESSALVA, conforme dispõe o art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 162, §§ 1º e 2º, do
Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução 261/2013
a prestação de contas anual dos Srs. CELSO RUELA ALBINO
(01/01/2014 a 31/08/2014) e DEIVSON AROEIRA DA SILVA
(01/09/2014 a 31/12/2014), ordenadores de despesas do Fundo
Municipal de Saúde de Mucurici no exercício de 2014.
Considerando a manutenção do indicativo de irregularidade do item
2.3 (3.3.1.3) do Relatório Técnico Contábil 98/2016 e com fundamento no artigo 162, §2º do RITCEES, sugere-se DETERMINAR
ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI na pessoa de
seu gestor atual ou quem venha sucedê-lo na gestão, que sejam
tomadas as providências, com a finalidade de realizar os ajustes
contábeis necessários quanto às divergências encontradas nos levantamentos físicos e registros da incorporação em 31.12.2014 a
menor procedida nos bens imóveis no valor de R$ 87.104,54 e,
encaminhem nas futuras prestações de contas, os inventários de
bens em almoxarifado, móveis e imóveis, compatíveis com as demonstrações financeiras e com a assinatura dos responsáveis por
seu competente levantamento e elaboração, conforme disciplina o
artigo 96 da Lei Federal 4.320/1964.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Luciano Vieira elaborou o parecer PPJC 00888/2017-3 e manifestou-se de acordo com a Secretaria de Controle Externo de Contas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que
as razões para sugerirem a REGULARIDADE COM RESSALVAS
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das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2014, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Face ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que sejam julgadas REGULARES COM RESSALVAS as contas do Fundo Municipal de Saúde de Mucurici, sob a responsabilidade dos Senhores
Celso Ruela Albino (01/01/2014 a 31/08/2014) e Deivson Aroeira da Silva (01/09/2014 a 31/12/2014), relativas ao exercício
de 2014, nos termos do inciso II do art. 84 da Lei Complementar
621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do art.
85 do mesmo diploma legal.
DETERMINO, no exercício corrente, que o FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE MUCURICI na pessoa de seu gestor atual, que sejam tomadas as providências, com a finalidade de realizar os ajustes contábeis necessários quanto às divergências encontradas nos
levantamentos físicos e registros da incorporação em 31.12.2014
a menor procedida nos bens imóveis no valor de R$ 87.104,54 e,
encaminhem na próxima prestação de contas, os inventários de
bens em almoxarifado, móveis e imóveis, compatíveis com as demonstrações financeiras e com a assinatura dos responsáveis por
seu competente levantamento e elaboração, conforme disciplina o
artigo 96 da Lei Federal 4.320/1964.
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5402/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e dois de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Mucurici, relativa ao exercício
de 2014, sob a responsabilidade dos senhores Celso Ruela Albino
(01/01/2014 a 31/08/2014) e Deivson Aroeira da Silva (01/09/2014
a 31/12/2014), relativa ao exercício de 2014, nos termos do inciso
II do art. 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando-lhes
a devida quitação, com fundamento no art. 85 do mesmo diploma
legal;
2. Determinar, no exercício corrente, ao Fundo Municipal de Saúde de Mucurici, na pessoa de seu gestor atual, que sejam tomadas
as providências, com a finalidade de realizar os ajustes contábeis
necessários quanto às divergências encontradas nos levantamentos
físicos e registros da incorporação em 31.12.2014 a menor procedida nos bens imóveis no valor de R$ 87.104,54 e, encaminhem
na próxima prestação de contas, os inventários de bens em almoxarifado, móveis e imóveis, compatíveis com as demonstrações financeiras e com a assinatura dos responsáveis por seu competente
levantamento e elaboração, conforme disciplina o artigo 96 da Lei
Federal 4.320/1964;
3. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da presidência, o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da
Silva e a senhora conselheira convocada Márcia Jaccoud Freitas.
Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 22 de março de 2017.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-279/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5404/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADOR
RESPONSÁVEL - OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JÚNIOR
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EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR –
EXERCÍCIO DE 2014 – 1) DECLARAR REVELIA – 2) REGULAR
COM RESSALVA – QUITAÇÃO – 3) DETERMINAÇÃO – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Mucurici, sob os atos de gestão da responsabilidade do Sr. Prefeito Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior, referente ao exercício de 2014.
A documentação foi examinada pela Secretaria de Controle Externo de Contas, conforme Relatório Técnico 00244/2016-6 (fls.
30/41), sugerindo a Citação do responsável, para apresentar justificativas e/ou documentos apontados no referido relatório contábil,
através da Instrução Técnica Inicial 00877/2016-7 (fl. 42).
O Núcleo de Controle de Documentos desta Corte informou que não
foi enviada qualquer documentação em nome do Sr. Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior (fl. 51), referente ao Termo de Citação
01293/2016-1 (fl. 46), com vencimento em 02/12/2016.
A Secretaria de Controle Externo de Contas elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva - ITC 00243/2017-1 (fls. 55/57), recomendando que sejam consideradas regulares com ressalvas as contas apresentadas pelo gestor Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior,
referentes ao exercício financeiro de 2014, nos seguintes termos:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando a ausência de resposta do gestor quanto ao indicativo
de irregularidade, apresentado no item 3.5.1 do Relatório Técnico
Contábil nº. 0244/2016-6 e da Instrução Técnica Inicial – ITI nº.
0877/2016-7, considerando, também, que o indício de irregularidade em tela é de natureza moderada conforme do anexo II da nota
técnica SEGEX 04/2015. Sendo assim, sugere-se a este Egrégio
Tribunal de Contas, que seja julgada REGULAR COM RESSALVA,
na forma do artigo 84, inciso II, da Lei Complementar Estadual
621/2012, a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal
de Mucurici, referente ao exercício 2014, de responsabilidade do
senhor Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior.
Ainda, propõe-se que seja expedida ao atual ordenador de despesa, ou a quem lhe vier suceder, DETERMINAÇÃO, na forma da LC
621/12, art. 86, caput, no sentido de adotar medidas administrativo-contábeis necessárias ao saneamento da seguinte irregularidade:
Item 3.5.1 deste relatório – Divergência entre registros contábeis e físicos relativos a bens patrimoniais móveis e imóveis (Item
3.5.1 do RTC nº 0244/2016-6).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Luciano Vieira elaborou o parecer PPJC
00889/2017-8, manifestando-se de acordo com a Secretaria de
Controle Externo de Contas.
Ante os fatos e fundamentos aduzidos, o Ministério Público de
Contas requer:
1 – seja declarada a revelia de Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior, com fulcro nos arts. 157, §7º, c/c 361 do RITCEES;
2 – seja a prestação de contas julgada REGULAR COM RESSALVA,
na forma do art. 84, inciso II, da LC n. 621/12, dando-se quitação
ao responsável;
3 – seja expedida a determinação sugerida pela SecexContas às
fls. 57 (item 3).
Por fim, 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.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que
as razões para sugerirem a REGULARIDADE COM RESSALVAS
das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2014, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Face ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO por:
III.1 – DECLARAR A REVELIA de Osvaldo Fernandes de Oliveira
Júnior, com fulcro nos arts. 157, § 7º, c/c 361 do RITCEES.
III.2 - JULGAR REGULARES COM RESSALVAS as contas da
Prefeitura de Mucurici, sob a responsabilidade do Sr. Osvaldo
Fernandes de Oliveira Junior, relativas ao exercício de 2014,
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nos termos do inciso II do art. 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
III. 3 - - DETERMINO, ao atual Prefeito de Mucurici, ou a quem
lhe suceder, que promova o devido ajuste das diferenças entre o
registros físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais móveis
e imóveis e adote normas de procedimentos objetivando o controle
de estoque e controle patrimonial.
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5404/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e dois de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Declarar a revelia do senhor Osvaldo Fernandes de Oliveira
Júnior, com fulcro no art. 157, § 7º, c/c o art. 361 do Regimento
Interno;
2. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura Municipal de Mucurici, relativa ao exercício de 2014, sob
a responsabilidade do senhor Osvaldo Fernandes de Oliveira Júnior,
nos termos do inciso II do art. 84 da Lei Complementar Estadual
621/2012, dando-lhe a devida quitação, com fundamento no art.
85 do mesmo diploma legal;
3. Determinar ao atual Prefeito de Mucurici ou a quem lhe suceder
que promova o devido ajuste das diferenças entre o registros físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais móveis e imóveis e
adote normas de procedimentos objetivando o controle de estoque
e controle patrimonial;
4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da presidência, o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da
Silva e a senhora conselheira convocada Márcia Jaccoud Freitas.
Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 22 de março de 2017.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-280/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-6024/2015
JURISDICIONADO - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EM LIQUIDAÇÃO)
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - TÂNIA SAAD NOÉ
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 –REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, relativa
ao exercício de 2014, da COHAB – Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo, sob a responsabilidade da
Senhora TÂNIA SAAD NOÉ – então Liquidante da Companhia.
A responsável foi regularmente citada, nos termos da Instrução
Técnica Inicial - ITI nº 2460/2015, sobre os indicativos de irregularidade listados sob os números 3.1.3.1.1 e 4.1, sendo proferida
a Decisão Monocrática nº 3/2016, bem como expedido o seu respectivo Termo de Citação nº 33/2016, a qual respondeu tempestivamente, trazendo aos autos a documentação constante de fls. 61
e 62.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da Secretaria de
Controle Externo de Contas – SecexContas, emitiu a Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 3445/2016-1, opinando pela mantença dos
dois indicativos de irregularidade objeto da citação e, consequen-
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temente, sugerindo o julgamento pela IRREGULARIDADE das
Contas, com a expedição de determinação, bem como a aplicação
de multa pecuniária.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, mediante o Parecer nº
00231/2017-7, de fls. 85 e 86, em consonância com a área técnica,
pugnou no mesmo sentido.
Assim, 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 artigo 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 Ministério Público Especial de Contas que opinaram pela mantença dos indicativos de irregularidade constante dos
itens 3.1.3.1.1 e 4.1- RTC (correspondendo aos itens 2.1 e
2.2 – da ITC), tendo a Secretaria de Controle Externo de Contas
– SecexContas se manifestado, através da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 3445/2016-1, verbis:
[...]
3 – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à COHAB-ES
– COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, exercício de 2014, formalizada de acordo
com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade da senhora TÂNIA SAAD NOÉ, liquidante. Após análise
das razões de justificativa apresentadas foi mantida as seguintes
irregularidades:
2.1 AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA COMPOSIÇÃO DA PROVISÃO PARA CREDORES DE LIQUIDAÇÃO
DUVIDOSA QUE PERMITA AVALIAR SUA ADEQUABILIDADE
(Corresponde ao item 3.1.3.1.1 do RTC 449/2015)
Infringência ao art. 176, §§ 4º e 5º, inciso IV, letra “a” e art. 183,
inciso I, letra “b”, da Lei 6.404/76;
2.2 DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL CONTIDA NO ACÓRDÃO TC 525/2014 – PROCESSO
4340/2013 (Corresponde ao item 4.1 do RTC 449/2015)
Infringência ao item 2 do Acórdão TC 525/2014, prolatado nos autos do Processo TC 43330/2013.
Quanto ao aspecto técnico-contábil, opina-se no sentido de que
este Egrégio Tribunal de Contas julgue IRREGULAR a Prestação
de Contas Anual da empresa COHAB-ES – COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
referente ao exercício findo em 31/12/14, cuja responsabilidade pelos atos e fatos administrativo-contábeis, econômico-patrimoniais e financeiros recaiu sobre a gestão da senhora TÂNIA
SAAD NOÉ (Liquidante – Período de: 01/01 a 31/12/14), na forma
do artigo 84, inciso III, letra “c” da Lei Complementar Estadual
621/2012.
Opina-se ainda:
1) Aplicar multa pecuniária à liquidante, com fundamento no art.
135, inciso I, da LC nº 621/12, referente às contas anuais de 2014;
2) Determinar, com base no art. 1º, inciso XVI, da LC 621/12 c/c
art. 329, §7º, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC 261/13, à
atual liquidante que promova os registros relacionados à contabilização das provisões com perdas prováveis na recuperação dos ativos (bens e direitos) incapazes de gerar benefícios econômicos futuros para a companhia (art. 183, inciso I, letra b, da Lei 6.404/76)
e divulgue nas notas explicativas às demonstrações financeiras dos
próximos exercícios os critérios utilizados para constituírem-se essas provisões (Art. 176, § 5º, inciso IV, letra “a”, da Lei 6.404/76,
alterada pela Lei 11.941/09). – (g. n.).
O douto representante do Parquet de Contas, por seu turno, acompanhou in totum a sugestão da área técnica, conforme o Parecer
Ministerial nº 00231/2017-7, constante de fls. 85 e 86.
Cumpre, portanto, a este Relator o enfrentamento de mérito dos
referidos indicativos de irregularidade, cuja mantença fora sugerida
pela área técnica, à luz da documentação constante dos autos, das
razões de defesa, bem como da legislação e jurisprudência aplicadas, a saber:
1. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA CREDORES DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA QUE PERMITA AVALIAR
SUA ADEQUABILIDADE (ITEM 2.1 DA ITC) – ARTIGOS 176,
§§ 4º E 5º, INCISO IV, “A”, E 183, INCISO I, “B”, DA LEI FEDERAL Nº 6.404/1976.
Segundo relata a área técnica, o Balanço Patrimonial apresenta valores a receber que alcançaram, em 2014, o valor de R$ 221.956,00
(duzentos e vinte e um mil e novecentos e cinquenta e seis reais)
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e, em 2013, o montante de R$ 231.555,00 (duzentos e trinta e um
mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), tendo provisionado o
valor de R$ 121.341,00 (cento e vinte e um mil e trezentos e quarenta e um reais) para redução do valor do Ativo ao seu valor
provável de realização, valor este que permanece inalterado
desde o Balanço de 2010.
Alegou, ainda, que a Administração não divulgou, em notas explicativas, os critérios adotados para constituição dessa provisão, nem
informou os movimentos a débito e a crédito da rubrica contábil de
Provisão, não se verificando registro de despesa com a constituição
ou reversão de provisões.
Aduziu que o balancete de verificação (BALVER) apresenta provisões constituídas referentes aos grupos “Projeto Fase Desenvolvimento”, no valor de R$ 56.643,00 (cinquenta e seis mil e seiscentos e quarenta e três reais) e “Outros Valores a Realizar a Longo
Prazo”, no montante de R$ 64.698,00 (total das duas provisões
R$ 121.341,00), não sendo constituídas provisões para créditos no
total aproximado de R$ 100.615,00, referentes a “Devedores por
Vendas Compromissadas”, “Bens Imóveis Disponíveis para Comercialização”, “Prestações a Receber a Longo Prazo”, “Remunerações
a Receber”, “Indenizações a Receber da Seguradora”, e “Outros Valores Realizáveis a Longo Prazo”.
Informou que na Nota Explicativa nº 7 – DEVEDORES POR VENDAS
COMPROMISSADAS - há registro de que a Companhia possui titularidade de garantia real sobre os contratos de vendas compromissadas, relativos aos conjuntos habitacionais, havendo, no entanto,
inadimplência há mais de 15 anos, de aproximadamente 60% do
saldo de R$ 62.010.316,71, sendo que a empresa vem promovendo
cobranças e renegociações, sem informar, contudo, a constituição
de provisões para realização de tais créditos.
Informou, mais, ainda, que na Nota Explicativa nº 10 – PRESTAÇÕES A RECEBER A LONGO PRAZO - há registro de que o saldo de
R$ 28.293,00 (vinte e oito mil e duzentos e noventa e três reais) refere-se a prestações em atraso de financiamento concedido a mutuários, em conformidade com o Sistema Financeiro de Habitação,
além das prestações sobre a devolução de créditos hipotecários
instrumentalizados com termo de ocupação provisória para os quais
há negatividade de cobertura do Fundo de Compensação das Variações Salariais – FCVS, tendo a Companhia garantia real do próprio
imóvel, não se informando a constituição de provisão para
redução ao valor de realização, nem demonstra os critérios
que indiquem que os valores serão realizados.
Assim sendo, percebe-se que, de fato, não houve a constituição de
provisão para redução ao valor de realização do ativo respectivo,
entrementes, em tais casos, o Egrégio Tribunal de Contas da União
– TCU, tem decidido pela baixa materialidade da irregularidade,
vejamos:
SUMÁRIO: PRESTAÇÃO DE CONTAS. INCRA/TO. CRÉDITO INSTALAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO
PARA AJUSTE A VALOR REALIZÁVEL. CONTAS REGULARES
COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO. ARQUIVAMENTO. (GRUPO
II – CLASSE II – Primeira Câmara, TC 020.986/2010-6, Natureza:
Prestação de Contas, Exercício: 2009, Entidade: Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária no Estado de Tocantins (Incra/
TO), Responsáveis: José Roberto Ribeiro Forzani e Edvaldo Soares
de Oliveira) – (g.n.).
Assim sendo, verifica-se que este é o caso dos autos, visto que tais
impropriedades apresentadas devem ser corrigidas, com o registro
da provisão respectiva, razão pela qual mantenho a irregularidade, todavia, entendo como suficiente a expedição de determinação neste sentido, sem mácula dos atos do agente responsável.
2. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL
CONTIDA NO ACÓRDÃO TC Nº 525/2014 – PROCESSO TC
4340/2013 (ITEM 2.2 DA ITC).
Consta do relato técnico (RTC nº 449/2015) que no item 2 do Acórdão citado, foi expedida determinação à COHAB no sentido de que,
nas futuras Prestações de Contas, constitua provisões em montante suficiente para reduzir os créditos de curto e longo
prazo ao valor provável de realização, bem como divulgue
os critérios utilizados para constituição da referida provisão,
em notas explicativas, o que não foi cumprido pela Liquidante, conforme relato do item anterior.
A Senhora Tânia Saad Noé justificou, em síntese, que não houve
descaso no cumprimento da recomendação do Tribunal de Contas,
e sim, dificuldades em cumpri-las em razão da perda da maioria dos
seus técnicos quando deflagrado o processo de liquidação, ficando
sem a memória necessária para uma análise mais apurada da origem dos créditos, suas garantias e riscos.
Alegou que, em razão da perda dos seus técnicos, teve de recorrer
a algumas COHAB’s, ainda existentes em outros Estados, além de
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uma empresa de processamento de dados da área de controle de
financiamentos imobiliários, para encontrar meios para atender tal
determinação, a despeito da cobertura da garantia real e do
seguro habitacional.
Sustentou que, após análise de todos os aspectos que envolvem
os créditos decorrentes do antigo Sistema Financeiro de Habitação, concluiu por adotar, a partir do exercício de 2015, uma
provisão para devedores duvidosos, com parte para os créditos passíveis de não cobertura pela garantia real, como os
juros de mora incluso na conta Prestações a Receber, com
outra parte para a conta Devedores por Vendas Compromissadas, em face da negativa de cobertura pelo FCVS – Fundo
de Compensação das Variações Salariais (criado para cobrir
possíveis diferenças entre o Saldo Devedor Contábil e o Estado da Dívida nas quitações dos financiamentos).
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença
do indicativo de irregularidade contra argumentando, em síntese,
o seguinte:
- A Liquidante não se manifestou sobre as questões relacionadas
à ausência de provisões para as contas de Ativo relacionadas, que
somaram aproximadamente R$ 100.615,00, nem justificou a ausência de divulgação dos critérios utilizados para a constituição das
provisões registradas no BALVER;
- Os §§ 4º e 5º, do artigo 176, da Lei nº 6.404/1976, estabelecem
que, ao final de cada exercício social, as demonstrações contábeis
serão complementadas por notas explicativas, as quais devem indicar os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais,
como estoques, cálculos de depreciação, amortização e exaustão,
de constituição de provisões para encargos e riscos, e dos ajustes
para atender a perdas prováveis na realização de elementos do
ativo;
- Considerando que, tecnicamente, o fato tratado no RTC abrangeu
simultaneamente três itens de natureza contábil, permitiu-se, sem
prejuízo dos esclarecimentos prestados, desdobrar o 1º item em
três novos subitens, a fim de simplificar o entendimento dos fatos,
e sugeriu a mantença de todos eles.
Com relação ao desdobramento deste item em três subitens, pelo
subscritor da instrução técnica, deixo de abordar, por não constar
tal desdobramento da ITI, através da qual foi a responsável citada,
ainda que não comprometa as justificativas apresentadas.
Compulsando os autos, verifico que o indicativo de irregularidade, em análise, informação da área técnica de que as provisões
para credores de liquidação duvidosa permanecem com os mesmos
valores constantes do balanço de 2010, isto é, não houve constituição de nenhuma provisão no exercício de 2014, em análise,
cujos critérios para composição devessem ser divulgados em notas
explicativas.
Em verdade, a irregularidade existente, no presente caso, deveria ser denominada de “ausência de provisão” para alguns créditos
constantes do Ativo da Companhia como Devedores por Vendas
Compromissadas, Prestações a Receber a Longo Prazo e Outros, em
razão de sua peculiaridade.
Verifico do Balanço Patrimonial, transcrito à fl. 30, que entre as
contas do Ativo Não Circulante - Realizável a Longo prazo, as contas
Projeto Fase Desenvolvimento e Outros Valores a Realizar a Longo
Prazo encontram-se contas, cujos valores totalizam R$ 126.825,00,
em 2014, para as quais foram constituídas provisões, no total de
R$ 121.341,00, já constantes do balanço de 2010, conforme relato técnico, bem como as contas de Devedores Vendas Compromissadas e Prestações a Receber, que somam R$ 90.303,00, as
quais tem como garantia o próprio imóvel e a cobertura pelo FCVS,
além de Terrenos Disponíveis para Venda (Estoque), no valor de R$
3.756,00, e outras de pequena monta que somam, com o Estoque,
o montante de R$ 4.828,00, essas, sem provisão.
Constato, por fim, que a determinação dita não cumprida, foi expedida por esta Corte de Contas por meio do Acórdão TC nº 525/2014,
de 22/9/2014, para cumprimento nas futuras Prestações de Contas, havendo, portanto, exíguo tempo para que fossem adotadas as
providências determinadas, as quais, conforme as razões de defesa
são complexas, pois dependem de estudos e levantamentos dos
reais créditos realizáveis a longo prazo.
Além disso, no tocante ao segundo indicativo de irregularidade,
como explicado no item anterior, não houve tempo suficiente para
o cumprimento na Prestação de Contas do exercício de 2014, quanto à determinação expedida no Acórdão TC nº 525, de 22/9/2014,
sendo que as providências podem ser adotadas nas Prestações de
Contas dos próximos exercícios.
Em assim sendo, acolhendo as razões de justificativas apresentadas, divergindo da área técnica e do Parquet de Contas, afasto a
presente irregularidade.
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Posto isto, divirjo da área técnica e do Parquet de Contas, e afasto
a presente irregularidade.
Por todo o exposto, divergindo, parcialmente, da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado da 1ª Câmara desta Corte de Contas assim delibere:
1. Afaste o indicativo de irregularidade tratado no item 2 desta
decisão, em face das razões antes expendidas;
2. Mantenha a irregularidade tratada no item 1 desta decisão,
expedindo-se determinação, sem mácula dos atos da gestora.
3. Julgue REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual
da COHAB-ES, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da Sra. Tânia Saad Noé, então Liquidante, dando-lhe a devida
quitação.
4. Expeça DETERMINAÇÃO ao atual Liquidante da COHAB-ES, ou
a quem lhe vier a suceder, no sentido de que adote as providências
determinadas no Acórdão TC 525/2014, visando a adequação das
próximas Contas às exigências contidas na Lei Federal nº
6.404/1976, especialmente as questionadas nos presentes autos,
qual seja, a constituição da provisão para redução ao valor
de realização.
VOTO, por fim, no sentido de que, feitas as comunicações devidas,
em não havendo expediente recursal, sejam os presentes autos
arquivados.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6024/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia vinte e dois de março de dois mil e dezessete, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva:
1. Afastar o indicativo de irregularidade tratado no item
2 do voto do relator, em face das razões expendidas;
2. Manter a irregularidade tratada no item 1 do voto do relator,
expedindo-se determinação, sem mácula dos atos da gestora;
3. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual da
Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo
- COHAB, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do
Sra. Tânia Saad Noé, então liquidante da Companhia, dando-lhe a
devida quitação;
4. Determinar a atual liquidante da COHAB-ES ou a quem lhe vier
a sucedê-la para que sejam adotadas as providências determinadas no Acórdão TC 525/2014, visando à adequação das próximas
Contas às exigências contidas na Lei Federal nº 6.404/1976, especialmente as questionadas nos presentes autos, qual seja, a constituição da provisão para redução ao valor de realização;
5. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da presidência, o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da
Silva, relator, e a senhora conselheira convocada Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas
Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 22 de março de 2017.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-281/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3709/2016
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE
JETIBÁ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - ADAIR LUCHT, ADILSON ESPÍNDULA, ARLINDO LAGASS, CLÓVIS BRAUN, ELMAR FRANCISCO THOM, EMILSON
VIEIRA DA SILVA, HILÁRIO BOENING, JEAN JAQUES LAUVERS,
JOEL PONATH, LUIS ORLANDO DE OLIVEIRA, ROBERVAL STUHR,
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SELENE JASTROW E VALDEVINO MANSKE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – 1) NÃO ACOLHER PRELIMINAR DE INDICENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – 2) DEIXAR DE PROMOVER CITAÇÃO – 3) REGULAR – QUITAÇÃO – 4) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, referente ao exercício de
2015, sob a responsabilidade do Sr. Hilário Boening.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo, nos termos do Relatório Técnico nº 00316/2016-7 e da Instrução Técnica
Inicial – ITI nº 00844/2016-2, sugeriu a CITAÇÃO dos responsáveis, em epígrafe, para que apresentem razões de justificativa, individual ou coletivamente, que entenderem necessárias, referentes
às respectivas irregularidades e/ou recolham as devidas importâncias.
Ato contínuo, a Secretaria de Controle Externo emitiu Manifestação Técnica 00848/2016-1, informando que “o 13º subsídio a vereadores está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal – STF,
conforme se depreende do Recurso Extraordinário nº 650.898, com
decisão desta Corte de Contas pelo sobrestamento do Processo TC
2.204/10”.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do Parecer nº
3813/2016-2, da lavra do Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva, anuiu com a proposta da área técnica, quanto à realização
de citação, opinando, também, pelo sobrestamento para assegurar
o pronto julgamento do item após a decisão do Recurso Extraordinário nº 650.898.
Assim, vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão
de relatório e voto para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª
Câmara desta Corte de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento
Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que a área técnica, nos termos da
Instrução Técnica Inicial – ITI nº 00844/2016-2, opinou pela CITAÇÃO dos responsáveis, no sentido de que apresentem razões de
justificativa, individual ou coletivamente que entenderem necessárias e/ou recolham as respectivas importâncias, relativamente as
seguintes irregularidades:
ITEM 5.4.1 INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
Responsável: Hilário Boening
ITEM 5.4.2 PAGAMENTO DE 13º SUBSÍDIO AOS VEREADORES SEM PREVISÃO
CONSTITUCIONAL
Responsável (valor inte- Hilário Boening
R$ 90.161,11 (33.553,3140
gral):
VRTE)
(pagamento de 13º sal.)
Adair Lucht
R$ 6.935,47 (2581,0242 VRTE)
Adilson Espindula
R$ 6.935,47 (2581,0242 VRTE)
Arlindo Lagass
Clovis Braun
Elmar Francisco Thom
Hilário Boening
Emilson Vieira Da Silva
Jean Jaques Lauvers
Joel Ponath
Responsáveis solidários:
(13º recebido indevida- Luis Orlando de Oliveira
Roberval Stuhr
mente)
Selene Jastrow
Valdevino Manske

R$ 6.935,47 (2581,0242 VRTE)
R$ 6.935,47 (2581,0242 VRTE)
R$ 6.935,47 (2581,0242 VRTE)
R$ 6.935,47 (2581,0242 VRTE)
R$ 6.935,47 (2581,0242 VRTE)
R$ 6.935,47 (2581,0242 VRTE)
R$ 6.935,47 (2581,0242 VRTE)
R$ 6.935,47 (2581,0242 VRTE)
R$ 6.935,47 (2581,0242 VRTE)
R$ 6.935,47 (2581,0242 VRTE)
R$ 6.935,47 (2581,0242 VRTE)

Neste contexto, a área técnica, através da Manifestação Técnica
nº 00848/2016-1, alertou que a matéria atinente ao 13º subsídio
de vereadores está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal –
STF, conforme Recurso Extraordinário nº 650.898, alertando, também, a existência de matéria similar com decisão desta Corte de
Contas pelo sobrestamento do Processo TC 2.204/10.
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos
termos do Parecer nº 3813/2016-2, acompanhou o posicionamento
da área técnica, tendo assim se manifestado, verbis:
[...]
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso de suas atribuições institucionais, anui à proposta contida na Manifestação
Técnica 00848/2016, às fls. 29/30, ressaltando, ainda, no
tocante ao item de Pagamento de 13º Subsídio aos Vereadores sem Previsão Constitucional, diante da divergência
que reveste a matéria ora analisada e buscando dar máxima
efetividade ao princípio da isonomia, bem como uniformizar as decisões dessa Egrégia Corte, este Parquet de Contas
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Segunda-feira, 15 de maio de 2017
pugna pela citação, como já ocorreu em outros casos análogos ao aqui analisado, dos responsáveis e, com a instrução
do feito e seu encerramento, sobrestar este específico ponto
com formação de autos apartados mediante a juntada das
peças técnicas atinentes, nos termos do art. 281 da Resolução TC 261/2013[1], para assegurar o pronto julgamento do
item após a decisão no Recurso Extraordinário n. 650.898.
– (g.n.).
Em que pese os posicionamentos exarados pela área técnica e pelo
douto representante do Parquet de Contas, cabe ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal prolatou decisão relativa ao Recurso Extraordinário nº 650.898, litteris:
[...]
Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), que
desprovia o recurso extraordinário, no que foi acompanhado pelo
Ministro Edson Fachin, e o voto do Ministro Roberto Barroso, que
dava parcial provimento ao recurso, pediu vista dos autos o Ministro
Teori Zavascki. Falou, pelo interessado Procurador-Geral do Estado
do Rio Grande do Sul, a Dra. Livia Deprá Camargo Sulzbach, Procuradora do Estado. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski.
Plenário, 04.02.2016.
Decisão: Após o voto-vista do Ministro Teori Zavascki, dando parcial provimento ao recurso, pediu vista dos autos o Ministro Luiz
Fux. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 12.05.2016.
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 484 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário, reformando o acórdão recorrido na parte em que
declarou a inconstitucionalidade dos arts. 6º e 7º da Lei nº
1.929/2008, do Município de Alecrim/RS, para declará-los
constitucionais, vencidos, em parte os Ministros Marco Aurélio
(Relator), Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia
(Presidente), que desproviam o recurso. Por unanimidade, o Tribunal fixou as seguintes teses; 1) – “Tribunais de Justiça
podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de
leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal desde que se trate de normas de reprodução
obrigatória pelos Estados”; e 2) – “O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço
de férias e décimo terceiro salário”. O Ministro Marco Aurélio
não participou da fixação do segundo enunciado de tese. Redigirá o
acórdão o Ministro Roberto Barroso. Ausente na fixação das teses,
O Ministro Gilmar Mendes, e, neste julgamento, o Ministro Celso de
Mello. Plenário, 01.02.2017. (g.n.).
Assim sendo, extrai-se do teor da decisão acima, que o Supremo
Tribunal Federal – STF declarou constitucional a matéria, relativamente ao “Pagamento de 13º Subsídio aos Vereadores”,
razão pela qual não persiste a irregularidade então indicada.
Notoriamente, o Município de Santa Maria de Jetibá dispõe de lei,
no caso a Lei nº 1.426/2011, que trata de fixação do subsídio de
vereadores municipais, relativamente ao período de 2013/2016,
concedendo o 13º subsídio a ser pago aos vereadores, vejamos:
[...]
Art. 1º. (...) § 2º. Ao vereador, no mês de dezembro, será devido 1 (um) 13º (décimo terceiro) subsídio idêntico ao subsídio mensal. – (g.n.).
Desse modo, em razão da constitucionalidade da matéria em
apreço, com decisão em sede de repercussão geral, vê-se que a
Lei Municipal de Santa Maria de Jetibá nº 1.426/2011 não contem
vícios, motivo pelo qual peço vênia para divergir do posicionamento da área técnica e do douto representante do Parquet
de Contas quanto ao sobrestamento dos autos.
No que se refere a preliminar suscitada pela área técnica, quanto
ao incidente de inconstitucionalidade indicado no item 5.4.1 do
Relatório Técnico nº 316/2016-7, entendo que o mesmo não
deve prosperar, em face da decisão acima indica do Excelso Pretório, prolatada no Recurso Extraordinário nº 650.898 de repercussão geral, que declarou constitucional a matéria relativa
ao pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.
Assim, quanto a irregularidade indicada no item 5.4.2 (pagamento de 13º subsídio aos vereadores sem previsão constitucional),
entendo que a mesma deve ser afastada pelas razões antes
expendidas, motivo pelo qual deixo de acolher a proposta de
citação da área técnica.
Neste sentido, cabe ressaltar que a Lei Complementar 621/2012,
estabelece o seguinte, litteris:
[...]
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objeti-
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va, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade,
a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável.
(...)
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará
quitação ao responsável. (g.n.).
Este é o caso dos autos, visto que inexiste notícia de irregularidade
a ser imputada ao gestor em decorrência da constitucionalidade da
norma.
Por todo o exposto, divergindo do posicionamento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas assim
delibere:
1. Não acolha a preliminar relativa ao incidente de inconstitucionalidade, suscitada pela área técnica, indicada no item 5.4.1 do
Relatório Técnico nº 316/2016-7, em razão da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no Recurso Extraordinário nº 650.898, em sede de repercussão geral, que
declarou constitucional a matéria relativa ao pagamento do
décimo terceiro subsídio, matéria afeta a Lei Municipal de Santa
Maria de Jetibá nº 1.426/2011;
2. Deixe de promover a citação indicada na Instrução Técnica
Inicial – ITI nº 844/2016-2, respectivamente aos Senhores Hilário Boening, Adair Lucht, Adilson Espindula, Arlindo Lagass,
Clovis Braun, Elmar Francisco Thom, Emilson Vieira da Silva,
Jean Jaques Lauvers, Joel Ponath, Luis Orlando de Oliveira, Roberval Stuhr, Selene Jastrow e Valdevino Manske, por
inexistência de irregularidade constante do item 5.4.2 do Relatório Técnico nº 316/2016-7, pelas razões antes expendidas;
3. Julgue REGULAR, com fulcro nos artigos 84 e 85 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, a Prestação de Contas Anual, da
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, relativa ao exercício de
2015, sob a responsabilidade do Senhor Hilário Boening, Prefeito
Municipal, dando-lhe a devida quitação.
VOTO, por fim, no sentido de que, feitas as comunicações devidas,
em não havendo expediente recursal, sejam os presentes autos
arquivados.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3709/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia vinte e dois de março de dois mil e dezessete, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva:
1. Não acolher a preliminar relativa ao incidente de inconstitucionalidade, suscitada pela área técnica, indicada no item
5.4.1 do Relatório Técnico nº 316/2016-7, em razão da decisão
prolatada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no Recurso Extraordinário nº 650.898, em sede de repercussão geral, que declarou
constitucional a matéria relativa ao pagamento do décimo terceiro
subsídio, matéria afeta a Lei Municipal de Santa Maria de Jetibá nº
1.426/2011;
2. Deixar de promover a citação indicada na Instrução Técnica
Inicial – ITI nº 844/2016-2 relativa aos senhores Hilário Boening,
Adair Lucht, Adilson Espindula, Arlindo Lagass, Clovis Braun, Elmar
Francisco Thom, Emilson Vieira da Silva, Jean Jaques Lauvers, Joel
Ponath, Luis Orlando de Oliveira, Roberval Stuhr, Selene Jastrow e
Valdevino Manske, por inexistência de irregularidade constante do
item 5.4.2 do Relatório Técnico nº 316/2016-7, pelas razões expendidas no voto do relator;
3. Julgar regular a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, relativa ao exercício de 2015, sob
a responsabilidade do senhor Hilário Boening, dando-lhe a devida
quitação, na forma dos artigos 84 e 85 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da presidência, o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da
Silva, relator, e a senhora conselheira convocada Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas
Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 22 de março de 2017.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
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Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-302/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2398/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO
MONTEIRO
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - SEBASTIÃO FOSSE
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO – CONTRATO Nº 18/2013
– EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012 – IMPROCEDÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Cuida o processo de Representação encaminhada pelo Sr. Sebastião Fosse, Prefeito de Jerônimo Monteiro, a esta Corte em 18 de
março de 2014, protocolo nº 003573/2014, reportando possíveis
irregularidades no relatório conclusivo de auditoria realizada pela
empresa Confere Auditoria, Assessoria e Consultoria Ltda., através
do Contrato nº 18/2013, nos exercícios de 2011 e 2012.
Os autos encaminhados para a área técnica para análise preliminar,
a área técnica elaborou a manifestação técnica de folhas 41524166, onde analisa os pontos levantados na auditoria independente, nos seguintes termos:
“[...]
Quanto às inconsistências informadas no relatório conclusivo produzido pela empresa Confere, para fins de melhor análise, alinhamos preliminarmente os itens formulados em grupos, de acordo
com suas especificidades, a saber:
Irregularidades omissivas, carentes de elementos probantes;
Irregularidades formais:
Irregularidades atinentes à possibilidade de dano ao erário;
Irregularidades na terceirização de serviços e não contabilização de
substituição de mão de obra na despesa com pessoal;
Irregularidades na retenção de repasses de servidores aos órgãos
previdenciários.
Irregularidades na folha de pagamento.
Dito isso, passamos a análise que nos foi proposta:
1 — IRREGULARIDADES OMISSIVAS, CARENTES DE ELEMENTOS PROBANTES
Quanto aos itens que tratam de supostas omissões, que por se
referirem a provas negativas não vieram acompanhadas de elementos que confirmem as observações aduzidas pela empresa de
auditoria contratada para examinar os atos ocorridos durante um
período concernente a gestão anterior do Executivo Municipal, conforme a seguir:
AUSÊNCIA DE PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTO DETALHADO EM
PLANILHAS DE FORMA A EXPRESSAR SEUS CUSTOS UNITÁRIOS E
A PERMITIR A INDICAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA;
AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO PROCEDIMENTO LICITATORIO;
AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO SUCINTA E CLARA DO OBJETO DA LICITAÇÃO;
AUSÊNCIA DE TRÊS ORÇAMENTOS PRÉVIOS;
AUSÊNCIA DA IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO, METAS,
ETAPAS E FASES DE EXECUÇÃO;
AUSÊNCIA, DE CIÊNCIA DO CONVÊNIO À CAMARA MUNICIPAL;
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA, MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DA DESPESA;
AUSÊNCIA, NO PROCESSO DE DISPENSA, DA RAZÃO DA ESCOLHA
DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE E AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
DE PREÇO;
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO PARA A DESPESA
E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS;
AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA
NA IMPRENSA OFICIAL;
AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO;
AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO PRÉVIA NA MINUTA DO CONTRATO
PELA ASSESSORIA JURÍDICA DA ADMINISTRAÇÃO;
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AUSÊNCIA DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIO E GLOBAL NO EDITAL;
AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DE CADA PROPOSTA COM OS PREÇOS DE MERCADO;
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO;
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL;
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO DE DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO;
AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO SOBRE A LICITAÇÃO;
AUSÊNCIA DE DESPACHO FUNDAMENTADO PARA REVOGAÇÃO;
AUSÊNCIA DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE;
AUSÊNCIA DE PARECER JURÍDICO SOBRE EDITAIS/CONTRATOS/
CONVÊNIOS;
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO EDITAL QUANTO AO LOCAL DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES E CÓPIA;
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO EDITAL QUANTO AO LOCAL PARA
EXAME DO EDITAL E DO PROJETO BÁSICO;
2 — IRREGULARIDADES FORMAIS
No mais, do relatório conclusivo produzido pela empresa Confere,
restam outros itens indicativos de irregularidades formais, conforme transcritos a seguir:
DISPENSAR LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI;
INEXIGIR LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI;
DISPENSAR LICITAÇÃO FORA DAS HIPOTESES LEGAIS;
FALTA DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS EM DESACORDO
COM AS EXIGÊNCIAS E COM O PREÇO EXEQUÍVEL;
NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE PUBLICAÇÃO RESUMIDA DO
CONTRATO;
IRREGULARIDADE NA PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA;
ATRASO SUPERIOR A TRINTA DIAS NO PAGAMENTO AO CONTRATADO;
3 — IRREGULARIDADES ATINENTES À POSSIBILIDADE DE
DANO AO ERÁRIO
Vale destacar, dos itens que foram suscitados no relatório conclusivo produzido pela empresa Confere, alguns outros que se referem
a supostas irregularidades atinentes a fatos, que se confirmados,
redundaram em prejuízo ao erário, conforme a seguir:
PAGAMENTO/RECEBIMENTO INDEVIDOS DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULARES DE DESPESA DE CONVÊNIO;
ATO ANTIECONÔMICO — PAGAMENTO DE DESPESAS EM VALORES
SUPERIORES AO PREÇO DE MERCADO (SUPERFATURAMENTO);
PAGAMENTOS INDEVIDOS DECORRENTES DE LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA;
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA SEM COMPROVAÇÃO EFETIVA DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO;
PAGAMENTO SEM COBERTURA CONTRATUAL;
CONVERSÃO DE FÉRIAS EM RECURSO FINANCEIRO;
CONCESSÃO DE INSALUBRIDADE SEM CRITÉRIO.
MUDANÇA DE CONDIÇÃO E FUNÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO
4 - IRREGULARIDADES NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS E
NÃO CONTABILIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA
NA DESPESA COM PESSOAL.
Quanto à matéria, é mister destacar dois subitens que por suas
particularidades e abrangência reclamam uma análise em apartado,
conforme a seguir:
4.1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ATRIBUÍVEIS ÀS COMPETÊNCIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS, INOBSERVANDO O
REGRAMENTO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO.
4.2 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NÃO CONTABILIZADA NA DESPESA DE PESSOAL.
5 — IRREGULARIDADES NA RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
DE SERVIDORES AOS ÓRGÃOS PREVIDENCIARIOS
6 - IRREGULARIDADES NA FOLHA DE PAGAMENTO
6.1 — NOMEAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR COM PRETERIÇÃO DE OUTRO
6.2 — NOMEAÇÃO EM CARGOS DE COMISSÃO OU EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA CARGOS DO QUADRO EFETIVO
6.3 — INCLUSÃO INDEVIDA DE “CARGOS EM EXTINÇÃO” EM
LEI MUNICIPAL
“[...]
Assim conclui o Relatório Técnico:
“[...]
CONCLUSÃO:
Considerando os itens abordados nesta manifestação, conforme
disposição contida no Relatório de Auditoria produzido pela empresa Confere Auditoria, Assessoria e Consultoria Ltda, manifestamos
conclusivamente pelo seguinte:
Quanto ao item 3 — IRREGULARIDADES ATINENTES À POSSI-
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BILIDADE DE DANO AO ERÁRIO, sugere-se a instauração de Tomada de Contas Especial no âmbito do Executivo Municipal, sendo
dada ciência a este Tribunal de Contas acerca de sua instauração,
no prazo de 15 dias e encaminhado o aludido processo no prazo
máximo de 90 dias, nos termos do artigo 4° e 11, da presente IN
08/2008.
Quanto ao item 5 — IRREGULARIDADES NA RETENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES AOS ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS, sugerimos, ante a gravidade dos fatos ora relatados, a
notificação do atual prefeito Sr. Sebastião Fosse, para que no prazo
assinado por esta Corte envie complementarmente os seguintes
documentos:
Cópia da folha de pagamento relativa ao período informado
(2005/2008 e 2009/2012) discriminando os valores referentes às
contribuições previdenciárias e as correspondentes guias de comprovante recolhimento ao Regime Próprio de Previdência Social RPPS.
Vale, ainda, solicitar ao Presidente do Instituto Previdenciário Municipal de Jerônimo Monteiro que emita certidão circunstanciada relativa à situação do Executivo Municipal, junto ao RPPS; Sugere-se
ainda, representar ao Órgão Previdenciário Federal - responsável
pelo Regime Geral de Previdência noticiando a respeito do presente
item, para eventuais providências de sua alçada.
Quanto aos demais itens relatados nesta manifestação, sugerimos o afastamento e consequente não recebimento dos mesmos,
pelos motivos expressos em cada um deles em particular.
Diante do exposto encaminhamos a presente manifestação à consideração superior.
Em 03 de abril de 2014. [...]”
Segure manifestação do Ministério Público Especial de Contas da lavra do Procurador Luciano Vieira, no Parecer 1864/2015, acolhendo
in totum a proposta de encaminhamento constante na Manifestação
Técnica.
Emiti o Voto 1016/2015 (fls.4174-4187) com consonância com a
área técnica, ratificado na Decisão TC 3705/2015 – Primeira Câmara (fls. 4188-4190), no seguinte sentido:
“[...]
3 DISPOSITIVO
Assim, corroborando com a Área Técnica e com o Ministério Público
Especial de Contas e, diante do permissivo conferido a este Tribunal
de Contas do Estado do Espírito, VOTO por:
3.1 Não receber a Representação referente aos atos descritos
nos itens 2.1 e 2.4 acima:
1 - Irregularidades Omissivas, Carentes de Elementos Probantes,
2 – Irregularidades Formais; e
4 – Irregularidades na Terceirização de Serviços e não Contabilização de Substituição de Mão de Obra na Despesa com Pessoal;
6 – Irregularidades na Folha de Pagamento.
3.2 Determinar ao senhor Sebastião Fosse, atual Prefeito de Jerônimo Monteiro:
3.2.1 a imediata adoção das medidas administrativas para a
caracterização ou elisão do dano, nos atos de supostas irregularidades com possibilidade de dano ao erário, observados os princípios constitucionais e administrativos no prazo de até 120 (cento
e vinte) dias, de acordo com o art. 2º da IN nº 32/2014, descritos
no item 2.2 deste voto;
3.2.2 caso as medidas administrativas não sejam suficientes para
elidir o dano, seja imediatamente instaurada Tomada de Contas
Especial, mediante autuação de processo específico, comunicando
o fato ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o
art. 5º da IN nº 32/2014;
3.3.3 que se encaminhe ao Tribunal, se for o caso, o processo de
Tomada de Contas Especial, no prazo de até 90 (noventa)
dias, contados a partir do ato de sua instauração, conforme art. 14
da IN nº 32/2014.
3.3 No que refere a irregularidades na retenção de contribuições de
servidores aos órgãos previdenciários (item 2.3 deste voto):
3.3.1 Determinar que o atual prefeito Sr. Sebastião Fosse encaminhe a esta Corte de Contas os documentos abaixo descritos, no
prazo de 15 dias:
- Cópia da folha de pagamento relativa ao período informado
(2005/2008 e 2009/2012) discriminando os valores referentes às
contribuições previdenciárias e as correspondentes guias de comprovante recolhimento ao Regime Próprio de Previdência Social RPPS.
3.3.2 Notificar o Presidente do Instituto Previdenciário Municipal
de Jerônimo Monteiro para que este emita certidão circunstanciada
relativa à situação do Executivo Municipal, junto ao RPPS, e encaminhe a esta Corte em 15 dias;
3.3.3 Notificar o Órgão Previdenciário Federal - responsável pelo
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Regime Geral de Previdência - noticiando a respeito do item 2.3
deste Voto, para eventuais providências de sua alçada.
[...]”
O senhor Sebastião Fosse foi notificado e apresentou documentos
às fls. 4206-4209 e 4196-4197.
Em requerimento visto às fls. 4218-4220 o responsável solicitou a
esta Corte os números dos processos sobre os quais deveria adotar
as medidas administrativas saneadoras, solicitando prazo de 180
(cento e oitenta) dias para apuração dos fatos, Verifica-se ainda
que por meio do Ofício nº 378/2015 o senhor Sebastião Fosse também solicitou prorrogação de prazo para encaminhamento das cópias das folhas de pagamento (fls. 4228).
Desta feita deliberei na Decisão Monocrática Preliminar MTP
1996/2015 (fls. 1231-1232) por:
“[...]
1 encaminhar ao senhor Sebastião Fosse cópia da manifestação
da 6ª Secretaria de Controle Externo de fls. 4152-4166, a fim de
que possa conhecer a matéria sobre a qual deve adotar as medidas
administrativas;
2 prorrogar pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, perfazendo
total de 180 (cento e oitenta) dias, a adoção das medidas administrativas para a caracterização ou elisão do dano, nos atos de
supostas irregularidades com possibilidade de dano ao erário,
observados os princípios constitucionais e administrativos, de acordo com o art. 2º da IN nº 32/2014;
3 prorrogar pelo prazo de até 15 (quinze) dias o encaminhamento
a esta Corte de Contas de cópia da folha de pagamento relativa
ao período de 2005/2008 e 2009/2012 discriminando os valores
referentes às contribuições previdenciárias e as correspondentes
guias de comprovante recolhimento ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
[...]”
Encaminhados os autos à área técnica para análise, assim se manifesta na Manifestação Técnica 845/2016:
“[...]
Quanto aos itens 3.2.1. e 3.2.3. da referida Decisão [Decisão
TC 3705/2015 – Primeira Câmara], o responsável, em princípio,
adotou as medidas administrativas para a caracterização ou elisão
do dano nos atos de supostas irregularidades (Portaria Municipal
179/2015 fl. 4229) e, em função do encaminhamento da Portaria
Municipal nº 392/2015 (fls. 47 do Processo TC – 380/2015), relativo a criação de Comissão de Tomada de Contas Especial, naquele
Município, foi instaurado o Processo TC – 380/2016.
Quanto ao item 3.3.1. Determinar que o atual prefeito Sr. Sebastião Fosse encaminhe a esta Corte de Contas os documentos abaixo
descritos, no prazo de 15 dias – consta da folha 4209, envelope
contendo CD com cópias digitalizadas de diversos documentos dentre eles, folhas de pagamentos de diversas secretarias e exercícios,
cópias de rescisões contratuais, guias de pagamentos de previdências própria e geral, guias de pagamentos de consignatários, cópias
de cheques e depósitos, etc.
Quanto ao item 3.3.2. Notificar o Presidente do Instituto Previdenciário Municipal de Jerônimo Monteiro para que este emita certidão
circunstanciada relativa à situação do Executivo Municipal, junto ao
RPPS, e encaminhe a esta Corte em 15 dias – consta à folha 4207
uma Certidão Circunstanciada da lavra do senhor José Guilherme
Junger Delôgo – Diretor Presidente do RPPS do Município de Jerônimo Monteiro, resumidamente, com o seguinte teor:
Certifico que as irregularidades na retenção de contribuições dos
servidores de Jerônimo Monteiro ao Regime Próprio de Previdência,
apontada pela Auditoria realizada pela empresa Confere Auditoria,
Assessoria e Consultoria Ltda [...]não estão de acordo com as Auditorias; primeiramente a realizada por nós, onde analisamos o período de 01/2009 a 12/2012 e concomitantemente a Auditoria Direta
Específica feita pelo Ministério da Previdência Social, onde foi analisado o período de 03/2009 a 08/2013. Desta forma verificou-se a
partir das análises documentais que todas as contribuições devidas
do período anterior a 03/2009 foram integralmente regularizadas
conforme item 3.6 da Auditoria do MPS e algumas irregularidades
apresentadas em nossa Auditoria Interna foram sanadas em face
da sistemática aplicada nos aportes para cobertura da diferença
entre os pagamentos dos benefícios e as contribuições relativas ao
fundo financeiro: de maneira que os valores repassados pela Prefeitura sempre foram a maior, cobrindo assim qualquer irregularidade
previdenciária do ente federativo com este Instituto de Previdência
(item 3.7). É tanto que possuímos CRP válida e estamos regular
na gestão previdenciária. Todos os entes vinculados a este órgão
(Prefeitura, SAAE e Câmara) estão em dia com suas obrigações
contributivas.
Informo ainda que não fomos procurados pela empresa auditora
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em momento nenhum para prestar quaisquer informações sobre as
irregularidades previdenciárias por eles levantadas e descritas no
processo TC – 2.398/2014.
É o relatório.
Senhora Secretária
Analisamos o presente processo quanto ao item 3.3. e temos a
relatar:
1 – Da metodologia empregada pela Empresa Confere Auditoria, Assessoria e Consultoria Ltda para fundamentar supostas irregularidades na retenção de contribuições de servidores aos órgãos previdenciários.
Colhe-se às folhas 4160/4161 as seguintes informações que por
sua vez espelham a metodologia utilizada pela empresa Confere
Auditoria, Assessoria e Consultoria Ltda para fundamentar o suposto achado:
- Conforme demonstra o quadro a seguir, a administração
2009/2012, ao assumir a Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, herdou uma divida relativa a obrigações retidas dos servidores e
não recolhidas/pagas ao INSS, no valor de R$ 12.134,07 (doze mil,
cento e trinta e quatro reais e sete centavos), e de R$ 29.439,56
(vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta
centavos), referentes à Previdência Municipal — RPPS.
A mesma administração deixou de herança uma divida de obrigações retidas dos servidores, e não recolhidas/pagas ao INSS
no valor de R$ 17.092,09 (dezessete mil, noventa e dois reais e
nove centavos), descontado o saldo deixado pela administração
(2005/2008) no valor de R$ 12.134,07, restando, pois, um saldo
de R$ 4.958,02 (quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais e
dois centavos).
Já em relação ao Instituto de Previdência Próprio aquela administração deixou de herança uma divida de R$ 96.328,20 (noventa e
seis mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte centavos) que, descontado o saldo deixado pela administração (2005/2008) no valor
de R$ 29.439,56 (vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e nove
reais e cinquenta e seis centavos), resta o valor de R$66.888,64
(sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e
quatro centavos).
A divida é do município, entretanto pesa sobre a Ex-prefeito a responsabilidade pela geração de parte da mesma e, ante os valores
retidos e não recolhidos, conforme relatado, se presume a caracterização do crime de apropriação indébita previdenciária, conforme
estabelece o artigo 169 “a”, do Código Penal.
RETENÇÃO
INSS
RPPS
TOTAL

SALDO AN- INSCRIÇÃO/
TERIOR
RETIDO
12.134,07
187.227,91
29.439,56
647.258,42

BAIXA/
PAGO
180.614,12
598.993,00

SALDO
ATUAL
17.092,09
96.328,20

APROPRIAÇÃO
4.958,02
66.888,64
71.846,66

Resumidamente, a metodologia empregada consistiu em apurar a
diferença de saldos de contas do passivo circulante da Prefeitura
Municipal de Jerônimo Monteiro, relativos a obrigações com terceiros entre duas legislaturas distintas, concluindo-se, a partir dos
acréscimos verificados, suposta inadimplência de obrigações que,
no caso, para seus autores, importariam em crime de apropriação
indébita previdenciária.
Data vênia aos autores, as conclusões apresentadas não se sustentam com base na metodologia apresentada. Outras hipóteses de
ocorrência deveriam ser consideradas tais como: inflação do período, acréscimo do número de servidores, inadimplência de algum órgão vinculado aos institutos de previdência (Câmara de Vereadores,
SAAE), ausência de conciliação das contas contábeis, etc.
2 – Da Certidão Circunstanciada emitida pelo Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores de Jerônimo Monteiro – IPJM
De outra banda, informa o Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores de Jerônimo Monteiro – IPJM, mediante Certidão
Circunstanciada vista às folhas 4207, que as irregularidades na retenção de contribuições dos servidores de Jerônimo Monteiro ao
Regime Próprio de Previdência, apontada pela Auditoria realizada
pela empresa Confere Auditoria, Assessoria e Consultoria Ltda, não
estavam de acordo com as Auditorias realizadas por aquela Autarquia, onde analisaram o período de 01/2009 a 12/2012 e com a
Auditoria Direta Específica realizada pelo Ministério da Previdência
Social, onde foi analisado o período de 03/2009 a 08/2013.
3 – Do Relatório de Auditoria Direta Específica realizada pelo
Ministério da Previdência Social.
Solicitamos, então, ao senhor José Guilherme Junger Delôgo – Diretor Presidente do RPPS do Município de Jerônimo Monteiro, que
nos enviasse uma cópia do Relatório de Auditoria Direta Específica
realizada pelo Ministério da Previdência Social, pleito prontamente
atendido (anexo I).
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Extrai-se dos itens 3 e 4 do mencionado relatório as seguintes informações:
3. CUSTEIO
3.1. O RPPS possui como unidade gestora o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Jerônimo Monteiro - IPJM, com
personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica e autonomia administrativa e financeira, com vistas a assegurar aos
segurados e a seus dependentes as prestações de natureza previdenciária previstas em lei.
3.2. Analisamos a legislação apresentada em confronto com as folhas de pagamento e verificamos que:
3.2.1. Em todo o período analisado, as alíquotas de contribuição vigentes para os servidores ativos foi de 11% sobre a base de cálculo
(remuneração de contribuição) definida na lei municipal (inciso XIII
do artigo 3º. da Lei 1.163/2005), sendo o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, ou quaisquer outras
vantagens (exceto as especificadas em lei).
3.2.2. Em relação aos inativos, a alíquota foi de 11% sobre a parcela dos proventos e pensões que excede o teto do RGPS, em todo
o período auditado.
3.2.3. A alíquota patronal (contribuição do Município) está fixada
em 18% desde o ano de 2005, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos.
3.2.4. As alíquotas de contribuição previstas para o ente estatal, os
servidores ativos e inativos e os pensionistas obedecem aos limites
estabelecidos nos artigos 2° e 3° da Lei n° 9.717, de 27.11.1998.
3.2.5. A base de cálculo das contribuições, apurada pelos entes
públicos na folha de pagamento da última competência auditada
(agosto/2013), guarda coerência com o previsto na legislação municipal.
3.2.6. As Entidades que possuem servidores ativos efetivos
vinculados ao RPPS são a Prefeitura, Câmara e Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. O IPJM realiza suas atividades atualmente com servidores cedidos, incluindo seu
Diretor Presidente.
3.3. Os benefícios de salário-família e salário-maternidade sempre
foram realizados diretamente pelas entidades municipais e deduzidos nos respectivos repasses. O auxílio-doença era pago diretamente pelo IPJM até março de 2013, quando passou a ser pago aos
servidores pelos órgãos aos quais são vinculados e deduzidos junto
com os outros benefícios.
3.4. Acrescenta-se, além disso, quanto ao custeio previdenciário,
que o Município implantou segregação de massas no ano de 2002
(por meio da Lei Municipal 1.037/2002) separando os segurados
em grupo financeiro e previdenciário.
3.4.1. Posteriormente a Lei 1.163/05 revogou a legislação anterior,
estabelecendo o Grupo Financeiro para os segurados admitidos até
a sua publicação (datada de 14.07.05) e o Grupo Previdenciário
para os admitidos após aquela data.
3.4.2. Esta mesma lei também determinou que, somadas às contribuições patronais incidentes sobre as remunerações dos servidores
ativos, o Município deve repassar ao RPPS o valor equivalente a
50% da diferença entre os dispêndios com o pagamento de benefícios do grupo financeiro e as contribuições (segurados e patronal)
deste mesmo grupo.
3.5. Foi analisado parcelamento da Câmara com o IPJM relativo a
contribuições patronais de 2007 e 2008, com as seguintes características: a) o acordo de parcelamento foi assinado em 05/05/2009;
b) o vencimento das parcelas: dia 21 de cada mês, a partir de
maio de 2009; c) montante consolidado: R$ 18.558,05; d) sem lei
autorizativa (regras do RGPS); e) parcelado em 40 vezes; f) valor
da primeira parcela: R$ 463,95; g) atualização: juros de 12% ao
ano mais SELIC. Constatou-se que todas as parcelas vencidas no
período compreendido pela auditoria foram pagas integralmente.
3.6. A partir da análise das declarações e dos documentos, concluímos que as contribuições devidas a partir de 03/2009 foram
integralmente regularizadas perante o RPPS.
3.7. Verificou-se, ainda, que até o ano de 2012 a Prefeitura considerou que os aportes para cobertura da diferença entre os pagamentos e as contribuições relativas ao fundo financeiro (item 3.4.2)
seriam equivalentes ao valor integral da diferença, enquanto a lei
dispunha que o aporte seria de 50% desta diferença, o que resultou
em pagamento a maior.
3.7.1. No entanto, cabe ressaltar o equilíbrio financeiro e atuarial
é princípio fundamental e estruturante de organização dos RPPS,
constitucionalmente explicitado, ao lado do caráter contributivo e
solidário, desde a Emenda nº 20/1998, a cuja concretização se destinam as contribuições repassadas pelo ente, não sendo, portanto,
permitido qualquer procedimento de restituição que venha a resul-
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tar em desequilíbrio para o RPPS. Dito de outra forma, considerando a existência de déficit atuarial, não é admitido que a restituição/
compensação de recursos do RPPS, deixando um compromisso ainda maior a ser saldado pelas administrações futuras.
4. DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS E COMPROVANTES DOS
REPASSES
4.1. O Município já havia encaminhado os Comprovantes de Repasses e os Demonstrativos Previdenciários ao Ministério da Previdência Social – MPS até o bimestre julho-agosto/2013.
4.2. Em análise na auditoria direta, por meio do confronto
com as folhas de pagamento, não foram identificados erros
ou inconsistências relevantes que demandem o envio de retificações nas informações já encaminhadas ao MPS até a
competência 08/2013, em relação aos valores devidos e declarados (grifamos).
Não foram identificados erros ou inconsistências pela Auditoria do
MPS, quanto às retenções e recolhimentos de contribuições retidas
de servidores.
4 – Da Consulta ao Sitio do Ministério da Previdência Social
Consultado o sitio da Previdência Social em 19.08.2016, constatou-se mediante o Extrato Externo dos Regimes Previdenciários que o
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Jerônimo
Monteiro – IPJM encontra-se regular no quesito caráter contributivo
(Ente e Ativos - repasse), caráter contributivo (Inativos e Pensionistas – Repasse), caráter contributivo (pagamento de contribuições
parceladas).
Quanto ao item Comprovante do repasse e recolhimento ao Regime
Próprio dos valores decorrentes das contribuições, aportes de recursos e débitos de parcelamento, o Instituto está em situação regular para os exercícios de 2007 a 2013, ressaltando que os dados
foram retificados em 2009 e parte em 2010(Anexo II).
5 – Conclusão:
Tendo em vista a fragilidade da metodologia empregada empresa
Confere Auditoria, Assessoria e Consultoria Ltda para fundamentar
suposta irregularidade no repasse de contribuições previdenciárias
parte do empregado, ao RPPS e, ante a realização de auditoria por
parte do Ministério da Previdência Social que abordou o tema sem,
contudo, apontar irregularidade, temos por improcedente este item
da representação.
5 – Do encaminhamento proposto:
Considerando que o item 5 da MTP 03573/2014 vista às folhas
4160/61 restou inconcluso quanto ao acolhimento como parte da
representação; considerando o teor da Certidão Circunstanciada
emitida pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
de Jerônimo Monteiro vista às folhas 4207; considerando os termos
do Relatório de Auditoria Direta Específica realizada pelo Ministério
da Previdência Social, conforme Anexo I:
5.1 Sugere-se ao Conselheiro Relator que, com base no §§ 2º e
3º do art. Inciso II do Art. 94 da Lei Complementar 621/2012, o
não acolhimento do item 5 — IRREGULARIDADES NA RETENÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES AOS ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS (item 2.3 do Voto) da presente Representação;
5.2 – Sugere-se, também, com base no inciso III do Art. 63 da Lei
Complementar 621/2012, seja dada ciência ao interessado.
Caso assim entenda:
5.3 – Sugere-se, ainda, com base no inciso IV do art. 330 do Regimento Interno o arquivamento do presente processo tendo em
vista exaurimento do objetivo para o qual foi constituído.
Vitória, 14 de setembro de 2016.
[...]”
O Parecer 2997/2016 do Ministério Público de Contas, da lavra do
Procurador Geral Luciano Vieira, acolhe as proposições contidas na
Manifestação Técnica 845/2016.
2 Fundamentação
Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Os supostos vícios apontados pelo representante como presentes
no relatório conclusivo de auditoria realizada pela empresa Confere
Auditoria, Assessoria e Consultoria Ltda., através do Contrato nº
18/2013, foram avaliados pela Secretaria de Controle Externo consoante a Manifestação Técnica 845/2016.
Na peça da manifestação técnica de folhas 4152-4166 e na Manifestação Técnica 845/2016, entenderam os técnicos desta Corte de
Contas pela improcedência da representação.
Igual entendimento foi perfilhado pelo Excelentíssimo Procurador
de Contas Luciano Vieira em seu Parecer 2997/2016 (fls. 108).
Por todo o exposto, ratifico os posicionamentos da Área Técnica e
do Ministério Público de Contas.
3 DISPOSITIVO
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Ante todo o exposto, com fulcro nos artigos art. 95, inciso I da
Lei Complementar n.º 621/2012, e 178, inciso I do RITCEES, acolhendo o entendimento da área técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da presente representação,
acolhendo o entendimento da área técnica e o opinamento do Ministério Público de Contas, e seu consequente arquivamento na
forma do inciso IV do art. 330 do RITCEES.
Que seja dada ciência ao Representante.
À Secretaria Geral das Sessões para que promova os impulsos e as
comunicações processuais necessários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2398/2014,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e nove de março de dois mil e dezessete, à unanimidade,
com fulcro nos artigos 95, inciso I, da Lei Complementar Estadual
621/2012, e 178, inciso I, do Regimento Interno, considerar improcedente a presente Representação, com o consequente arquivamento, na forma do inciso IV do art. 330 do Regimento Interno,
nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna
de Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, o senhor
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva e a senhora
conselheira convocada Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o
senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de março de 2017.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-303/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-9768/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ASSUNTO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE - ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
RESPONSÁVEL - ESMAEL NUNES LOUREIRO
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOORETAMA – ACESSO ÀS INFORMAÇÕES SOBRE SITUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – IMPROCEDÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Trata-se de Denúncia protocolizada nesta Corte de Contas pelo
senhor Alessandro Broedel Torezani (Prefeito eleito para a Gestão
2017-2020 do Município de Sooretama - ES), na data de 08 de novembro de 2016, protocolo eletrônico nº 15972/2016, objetivando
a concessão de medida cautelar para assegurar direito de acesso às informações sobre a situação da administração pública municipal, por meio de equipe de transição democrática de governo.
Emiti a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1564/2016 (doc.5)
concedendo a medida cautelar, determinando ao Senhor Esmael
Nunes Loureiro, Prefeito Municipal de Sooretama, que concedesse
acesso às informações sobre a situação da administração pública
municipal, por meio de equipe de transição democrática de governo, no prazo de até 5 (cinco dias), sob pena de aplicação de multa
pecuniária diária ao responsável. Determinei também a oitiva, no
prazo de 10 (dez) dias, do senhor Esmael Nunes Loureiro, para
que apresentasse razões de justificativas acerca do indicativo de
irregularidade.
O Núcleo de Controle de Documentos - NCD, por meio do Despacho
57276/2016 (doc. 10) informou não constar do Sistema e-tcees
documentação referente ao Termo de Notificação.
Desta forma, os autos foram encaminhados à Secex Denúncias,
que elaborou Manifestação Técnica 72/2017 (doc. 15), sugerindo a notificação do atual Prefeito Municipal de Sooretama, senhor
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Alessandro Broedel Torenzani para que informasse se o ex-prefeito
concedeu acesso às informações sobre a situação da administração
pública municipal, por meio de equipe de transição democrática de
governo.
Entretanto, verificando novamente os autos, constatei que, por
equívoco, o NCD informou que não havia sido protocolizada documentação em nome do senhor Esmael Nunes Loureiro, quando na
verdade o ex-Prefeito Municipal havia juntado aos autos documentos (doc. 17).
Desta forma, remeti novamente o feito à Área Técnica para análise.
Assim a Secex Denúncias elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
362/2017 (doc. 21), pela improcedência da Denúncia.
O Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu aos argumentos
fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica Conclusiva ITC
362/2017 (doc. 25).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Por conseguinte, ratifico os posicionamentos da Área Técnica na
Instrução Técnica Conclusiva ITC 362/2017 e do Ministério Público
de Contas, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira,
nos seguintes termos:
- Instrução Técnica Conclusiva 362/2017 “(...) Analisando a documentação apresentada, verifica-se que o Sr.
Esmael Nunes Loureiro, ex-prefeito do Município Sooretama, concedeu acesso às informações sobre a situação da administração
pública municipal, por meio de equipe de transição democrática de
governo, conforme consta do Decreto Municipal nº 046, de 17 de
novembro de 2016 (Anexo 1 – Outro 17164/2016-4).
O Decreto Municipal nº 046/2016 estabeleceu regras para o encerramento do mandato da gestão 2013-2016, dispondo sobre a
transição de governo e sua equipe. Tratou ainda da disponibilização
de informações e dados ao candidato eleito ao cargo de Prefeito
Municipal, bem como da criação de Equipe de Transição formada
por membros designados pelo novo Prefeito.
Ademais, consta dos autos que no dia 22 de novembro de 2016
iniciou a transição de mandato ao candidato declarado eleito para o
cargo de Prefeito Municipal de Sooretama, havendo declaração do
Sr. Dayvid Cuzzuol Pereira, Coordenador da Equipe de Transição do
Prefeito Eleito, de que foi assegurado o direito de obter acesso às
informações sobre o funcionamento dos órgãos e das entidades da
administração pública municipal, bem como das ações, dos projetos
e dos programas em andamento, dos contratos, dos convênios, das
contas públicas, dos bens, da estrutura funcional, do inventário de
dívidas e dos recursos vinculados a fundos constituídos (Anexo 2 –
Outro 17164/2016-4).
Desse modo, restou comprovado que o acesso às informações sobre a situação da administração pública municipal foi devidamente
concedido ao Prefeito eleito, por meio de equipe de transição democrática de governo, havendo perda do objeto da cautelar concedida
por meio da Decisão Monocrática 01564/2016-3.
Diante disso, sugere-se o afastamento da irregularidade apontada
na exordial.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, submetemos à consideração superior a seguinte
proposta de encaminhamento:
3.1 – Considerar IMPROCENDENTE a presente representação, na
forma do art. 178, I, do RITCEES, tendo em vista a perda do objeto
da cautelar concedida e a não constatação de irregularidade;
3.2 – Cientificar o representante da decisão a ser proferida, conforme mandamento do §7º, do art. 307, do RITCEES; (...)”
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica na Instrução Técnica Conclusiva ITC 362/2017, e do Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, VOTO:
3.1 Pela IMPROCEDÊNCIA da presente denúncia e consequente
arquivamento, na forma dos arts. 178, I, 307, § 5º e 310, I do
Regimento Interno, tendo em vista a perda do objeto da cautelar
concedida e a não constatação de irregularidade;
3.2 Que seja dada ciência ao Representante, conforme mandamento do §7º, do art. 307, do Regimento Interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-9768/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
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vinte e nove de março de dois mil e dezessete, à unanimidade,
considerar improcedente a presente denúncia, com o consequente arquivamento dos autos, na forma dos arts. 178, I, 307, § 5º,
e 310, I, do Regimento Interno, tendo em vista a perda do objeto
da cautelar concedida e a não constatação de irregularidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, o senhor
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva e a senhora
conselheira convocada Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o
senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de março de 2017.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-304/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-6797/2016
JURISDICIONADO - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE
JOÃO NEIVA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - DANIELA DA SILVA SOUZA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA CONVOCADA MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO DA INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA DE JOÃO NEIVA, referente ao exercício de 2015,
sob a responsabilidade da senhora DANIELA DA SILVA SOUZA.
Nos termos do Relatório Técnico n. 482/2016 (f. 7/11) e da
Instrução Técnica Conclusiva n. 4276/2016 (f. 12/13), a área
técnica opinou pela regularidade da Prestação de Contas, com
quitação à gestora.
Segue a transcrição da parte final do Relatório Técnico (f. 11):
“5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anula ora avaliada, refletiu a gestão da Sra.
Daniela da Silva Souza no exercício de funções como ordenador de
despesas no Fundo Municipal da Infância e Adolescência de João
Neiva, no exercício de 2015.
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 gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR da prestação de contas da Sra.. Daniela da Silva Souza, na forma do artigo 84, inciso I, da Lei Complementar Estadual 621/2012.”
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 17, da lavra
do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que o Relatório de Pontos de Controle (f. 4/6),
emitido pelo sistema Cidades-Web, não relevou inconsistências nas
demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela área técnica,
entendo que as presentes Contas devem ser julgadas regulares.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85 da
Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a área técnica e
o Ministério Público de Contas, proponho VOTO pela REGULARIDADE da Prestação de Contas Anual do FUNDO DA INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA DE JOÃO NEIVA, relativa ao exercício de 2015,
dando-se quitação à responsável, senhora DANIELA DA SILVA
SOUZA.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6797/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
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de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e nove de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, com
fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85 da Lei Complementar Estadual 621/2012, julgar regular a Prestação de Contas Anual do
Fundo da Infância e Adolescência de João Neiva, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da senhora Daniela da Silva
Souza, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os presentes
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto da relatora,
conselheira convocada Márcia Jaccoud Freitas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, a senhora
conselheira convocada Márcia Jaccoud Freitas, relatora, e o senhor
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes de
Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de março de 2017.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA CONVOCADA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-305/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-7445/2016
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE
GUAÇUÍ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - JOSÉLIA RITA DA SILVA E JULIANA RODRIGUES
MIRANDA NOLASCO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA CONVOCADA MÁRCIA JACCOUD
FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE
AÇÃO SOCIAL DE GUAÇUÍ, referente ao exercício de 2015, sob
a responsabilidade da senhora JULIANA RODRIGUES MIRANDA
NOLASCO, no período de 01.01 a 31.07.2015, e JOSÉLIA RITA
DA SILVA, no período de 11.08 a 31.12.2015.
Nos termos do Relatório Técnico n. 487/2016 (f. 9/14) e da
Instrução Técnica Conclusiva n. 4384/2016 (f. 15/16), a área
técnica opinou pela regularidade da Prestação de Contas, com
quitação às gestoras.
Segue a transcrição da parte final do Relatório Técnico (f. 13/14):
“5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão das Senhoras JULIANA RODRIGUES MIRANDA NOLASCO e JOSELIA RITA
DA SILVA, no exercício de suas funções como ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde de Itarana, no exercício de 2015.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC Nº 297/2016, a
análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base
as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa 34/2015.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas
julgue REGULARES as contas, das Senhoras JULIANA RODRIGUES
MIRANDA NOLASCO e JOSELIA RITA DA SILVA gestoras do Fundo,
no exercício de função de ordenador de despesas do Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí no exercício de 2015, na forma do
artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012.”
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 20, da lavra
do Procurador Luciano Vieira, acompanhou a manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que o Relatório de Pontos de Controle (f. 5/8),
emitido pelo sistema Cidades-Web, não relevou inconsistências nas
demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela área técnica,
entendo que as presentes Contas devem ser julgadas regulares.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85 da Lei
Complementar n. 621/2012, acompanhando a área técnica e o Mi-
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nistério Público de Contas, proponho VOTO pela REGULARIDADE
da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO
SOCIAL DE GUAÇUÍ, relativa ao exercício de 2015, dando-se quitação às responsáveis, senhoras JULIANA RODRIGUES MIRANDA NOLASCO e JOSÉLIA RITA DA SILVA.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7445/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e nove de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, com
fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85 da Lei Complementar Estadual 621/2012, julgar regular a Prestação de Contas Anual do
Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí, relativa ao exercício de
2015, sob a responsabilidade das senhoras Josélia Rita da Silva e
Juliana Rodrigues Miranda Nolasco, dando-lhes a devida quitação,
arquivando-se os presentes autos após o trânsito em julgado, nos
termos do voto da relatora, conselheira convocada Márcia Jaccoud
Freitas.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, a senhora
conselheira convocada Márcia Jaccoud Freitas, relatora, e o senhor
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes de
Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público
Especial de Contas.
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-010/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3999/2015 (APENSOS: TC-616/2014 E TC617/2014)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITO
RESPONSÁVEL - CLAUMIR ANTÔNIO ZAMPROGNO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – 1) MANTER INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES –
2) AFASTAR INDICATIVO DE IRREGULARIDADE – 3) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA – 4) DETERMINAÇÃO – 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, relativa
ao exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, sob a
responsabilidade do Sr. Claumir Antônio Zamprogno, então Prefeito
Municipal.
O responsável foi regularmente citado, nos termos da Instrução Técnica Inicial - ITI nº 324/2016-1, conforme Decisão nº 884/2016-7,
sendo expedido o correspondente Termo de Citação nº 871/20161, trazendo aos autos, tempestivamente, a documentação de fls.
75-78.
Instada a se manifestar, a área técnica, através da Secretaria de
Controle Externo de Contas – SecexContas, emitiu a Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 2480/2016-1, sugerindo a mantença dos
indicativos de irregularidade listados nos itens 2.1, 2.2 e 2.3, com a
consequente emissão de Parecer Prévio pela REJEIÇÃO das Contas
de Governo.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, mediante o Parecer nº
02028/2016-5, de fls. 106-108, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Assim, 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 artigo 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 Ministério Público Especial de Contas, tendo a Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas se manifestado, através da Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 2480/20161, no seguinte sentido, verbis:
[...]
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6. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura
Municipal de SANTA TERESA, exercício de 2014, formalizada de
acordo com a Resolução TC 261/2013 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas emita PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de SANTA
TERESA, recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do Sr. Claumir Antonio Zamprogno, Prefeito Municipal durante o exercício de
2014, conforme dispõem o inciso III do art.132, do Regimento Interno deste Tribunal e o inciso III do art. 80, da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a manutenção dos indícios de irregularidades constantes na ITI 324/2016, a seguir relacionados:
6.1 – Desequilíbrio evidenciado no balanço patrimonial,
entre Ativo e Passivo. (item 2.1 desta ITC e item 6.1. do RT
81/2016)
Base Normativa: Artigos 85, 86, 101 e 105 da Lei Federal
4.320/1964.
6.2 Superávit Financeiro demonstrado, por vínculo de recurso, diverge daquele constante do saldo apurado no Balanço
Patrimonial. (item 2.2 desta ITC e item 6.2. do RT 81/2016)
Base Normativa: artigos 85, 89 e 101 da Lei Federal 4.320/1964;
Artigo 50 e parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar nº
101/2000.
6.3 Repasse de duodécimo à Câmara excede limite constitucional. (item 2.3 desta ITC e item 9.1. do RT 81/2016)
Base Legal: Artigo 29–A, inciso I – redação dada pela EC 58/2009.
– (g. n.).
O douto representante do Parquet de Contas, por seu turno, acompanhando a área técnica se manifestou, através do Parecer nº
02028/2016-5 de fls. 106-108, no seguinte sentido, litteris:
[...]
Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a Instrução Técnica Conclusiva é consentânea com o posicionamento do Ministério
Público de Contas, motivo pelo qual, independentemente de transcrição, passa a fazer parte integrante deste pelos fundamentos de
fato e de direito ali deduzidos.
Notadamente, quanto ao item 6.3, salienta-se que no exercício
financeiro em exame, o Executivo Municipal efetuou repasse a
maior de duodécimo à Câmara Municipal, descumprindo, assim
o limite constitucional máximo estabelecido, previsto no inciso I do
art. 29-A da Constituição Federal.
Para garantir a independência dos Poderes Legislativo e Judiciário,
dispõe o art. 168 da CF:
Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias,
compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados
aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de
cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se
refere o art. 165, § 9º. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 45, de 2004)
Desse modo, o repasse dos duodécimos deve ser feito até o dia
vinte de cada mês, sendo o seu valor calculado em percentuais,
relativos ao somatório da receita tributária e das transferências
previstas no artigo 153, §5º, 158 e 159 da Constituição Federal,
efetivamente realizado no exercício anterior.
Além de data-limite para a transferência, o valor do repasse deve
ser fielmente observado. Não pode o prefeito repassar a mais
nem a menos, sob pena de crime de responsabilidade, consoante
dispõe o art. 29-A da Constituição Federal:
[...]
§ 2º Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:
I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;
II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou
III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.
Transcreve-se, a esse respeito, ementa da Consulta n. 837.630 do
Tribunal de Contas de Minas Gerais:
I. CONSULTA — MUNICÍPIO — LIMITES DE DESPESA DO PODER
LEGISLATIVO — OBSERVÂNCIA DO ART. 29-A DA CF/88, COM AS
ALTERAÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 58/2009 — ADEQUAÇÃO DOS VALORES DO REPASSE FINANCEIRO ANUAL AO NOVO
VALOR CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDO — VIGÊNCIA 1º
DE JANEIRO DE 2010 — EDIÇÃO DE LEI ORÇAMENTÁRIA COM NOVOS LIMITES OU OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DURANTE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. II. REPASSE A MAIOR PELO PODER EXECUTIVO — DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS A MAIOR PELA
CÂMARA AO CAIXA ÚNICO DURANTE OU NO FINAL DO EXERCÍCIO
CORRENTE — DESCONTO PELO PODER EXECUTIVO NO REPASSE A
SER REALIZADO NO EXERCÍCIO CORRENTE.
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1. A partir de 1º de janeiro de 2010, os percentuais de gasto do
Poder Legislativo estabelecidos pelo art. 29-A da CF/88 devem se
adequar às disposições da Emenda Constitucional n. 58/2009 mediante: a aprovação de lei que reduza os valores dos repasses e da
despesa do Poder Legislativo (situação que não configura inobservância ao princípio da anualidade) ou pela observância dos novos
limites durante a execução orçamentária.
2. Na hipótese de não adequação dos novos percentuais de gasto
do art. 29-A da CF/88 ao estabelecido na Emenda Constitucional n.
58/2009, os recursos recebidos a maior pela Câmara deverão ser
devolvidos ao caixa único durante ou no final do exercício corrente,
podendo o Poder Executivo descontar do repasse a ser realizado ainda no ano em questão, os valores eventualmente
repassados a maior, sem prejuízo da devolução de todo o
montante transferido em valores superiores àqueles constitucionalmente previstos, para que não se configure a prática
de crime de responsabilidade do gestor público. (g.n.)
Trata-se, portanto de conduta de extrema ilegalidade, apta a caracterizar delito penal e ato improbidade administrativa, este
com fulcro no artigo art. 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/92.
Assim sendo, a simples opção do legislador em tipificar tal conduta
na esfera penal e como ato de improbidade já indica a sua gravidade, não podendo entender-se diferentemente na esfera administrativa, interpretação que conduz à conclusão de que as contas sub
examine estão maculadas de graves irregularidades, que ensejam
a emissão de parecer prévio desfavorável a sua aprovação, nos
termos do art. 80, III, da LC n. 621/13.
A título exemplificativo, o Tribunal de Contas do Mato Grosso considera infração gravíssima ―repasses ao Poder Legislativo em desacordo com o art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal‖, consoante
Resolução Normativa n° 17/2010.
Por tudo, configuradas estão as irregularidades e, mais, a gravidade
da conduta do gestor, não havendo a mínima possibilidade da Corte
de Contas, em cumprimento a Lei Orgânica, emitir parecer prévio
distinto da rejeição de contas.
Isto posto, o Ministério Público de Contas anui à proposta da
área técnica, pugnando pela emissão de parecer prévio pela
REJEIÇÃO DAS CONTAS. – (g. n.).
Da análise do feito, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela REJEIÇÃO das Contas em
razão da mantença dos indicativos de irregularidade nº 2.1,
2.2 e 2.3, cumprindo, portanto, a este Relator o enfrentamento de
mérito dos referidos indicativos de irregularidade, à luz da documentação constante dos autos, das razões de defesa, bem como da
legislação aplicável, a saber:
1. DESEQUILÍBRIO EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL, ENTRE O ATIVO E O PASSIVO (ITEM 2.1 DA ITC Nº
2480/2016-1) – ARTIGOS 85, 86, 101 E 105 DA LEI FEDERAL
Nº 4.320/1964.
Segundo o relato técnico, verificou-se diferença entre os totais do
Ativo e do Passivo, no valor de R$ 238.983,42 (duzentos e trinta
e oito mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos).
O responsável apresentou justificativas, argumentando que a referida diferença decorreu da não consolidação do balanço da Câmara
Municipal e apresentou cópia do referido balanço, bem como o balanço patrimonial da Prefeitura, alegando ter corrigido no mesmo
exercício.
A área técnica não acatou a defesa apresentada, vez que não foi
encaminhado o registro contábil comprovando a alegada ausência de consolidação, além do que a substituição do balanço de 2014, em 2016, não é possível, em razão das NBC T’s 16.1,
16.5, 16.6 e 16.10 do Conselho Federal de Contabilidade.
Verifico do balanço patrimonial da Câmara Municipal, juntado aos
autos pela defesa (Anexo I – b), que o seu resultado patrimonial
é exatamente o valor da diferença apontada no balanço geral, e
que tal diferença foi corrigida, ainda no balanço de 2014, que ora
se analisa, evidenciando-se que a irregularidade foi sanada
no demonstrativo, não sendo transferida para os exercícios
subsequentes em razão do princípio contábil da continuidade.
Assim sendo, a despeito da ocorrência da inconsistência de natureza contábil, divergindo, em parte, da área técnica e do Parquet
de Contas, mantenho a irregularidade, todavia, considero que
não se mostra suficiente a macular os atos do Prefeito Municipal.
2. SUPERÁVIT FINANCEIRO POR VÍNCULO DE RECURSOS DIVERGE DO QUE CONSTA DO SALDO APURADO NO BALANÇO
PATRIMONIAL (ITEM 2.2 DA ITC Nº 2480/2016-1).
Segundo o relato técnico, verificou-se diferença, no valor de R$
63.216,78 (sessenta e três mil, duzentos e dezesseis reais e se-
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tenta e oito centavos) entre o Superávit Financeiro calculado por
vínculo de recursos (vinculados e não vinculados) e o Superávit
Financeiro (Ativo – Passivo Financeiros) apurado no Balanço Patrimonial do Município (Geral).
O responsável justificou que a diferença apontada se deve a não
consolidação dos resultados da Câmara Municipal, regularizados no
Balanço Geral corrigido e apresentado para substituição na Prestação de Contas em análise.
A área técnica não acatou a defesa pelas mesmas razões do item
anterior.
Entretanto, verifico do balanço da Câmara Municipal, juntado pela
defesa, que a diferença se refere ao saldo de caixa (financeiro) da
Câmara não consolidado, sendo que a diferença foi corrigida no
balanço geral do município, não sendo transferida para os
exercícios subsequentes, em razão do princípio contábil da
continuidade.
Assim sendo, a despeito da ocorrência da inconsistência de natureza contábil, como já afirmado em item anterior, divergindo, em
parte, da área técnica e do Parquet de Contas, mantenho a irregularidade, todavia, considero que esta não se mostra suficiente a
macular os atos do Prefeito Municipal.
3. REPASSE DE DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL EXCEDENDO AO LIMITE CONSTITUCIONALMENTE FIXADO (ITEM
2.3 DA ITC Nº 2480/2016-1).
Segundo o relato técnico, os repasses feitos ao Legislativo Municipal excederam, no exercício, em R$ 75.654,34 (setenta e cinco mil,
seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos),
ressalvando a devolução feita pela Câmara à Prefeitura, no montante de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais).
O responsável justificou, em síntese, que a mesma irregularidade
ocorreu, também, nos exercícios de 2011, 2012 e 2013, além do
que o fato decorreu do repasse ao Legislativo, além do duodécimo,
dos valores destinados ao pagamento do pessoal inativo e
pensionistas da Câmara, na certeza de que não seriam computados no limite.
Argumentou, ainda, em razão da constatação da irregularidade na
Prestação de Contas, exercício de 2011, tratada no Processo TC nº
2453/2012, justificado em setembro de 2013, que o Chefe do Executivo informou ao Legislativo a ocorrência, e, no exercício de 2014
(em análise), ficou acertado que até o final do exercício seria feita
a devolução de valores para suprir os valores repassados, sendo
devolvidos os valores R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais),
que superou o somatório, de 2013 e 2014, em R$ 398.669,07 (trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e sessenta e nove reais e
sete centavos), passando tais pagamentos a serem realizados pela
Prefeitura.
A área técnica não acatou a defesa, sugerindo a mantença da irregularidade contra argumentando, em síntese, que a devolução
dos repasses feitos, a maior, não tem o condão de afastar a irregularidade, conforme interpretação do Ministério Público Especial
de Contas constante do Parecer Prévio nº 05/2016 – Processo TC
nº 2804/2014 (transcrito à fl. 96), em que considerou que a devolução não afasta a irregularidade, mas apenas atenua as
consequências do ato, não conduzindo, portanto, à rejeição
das Contas.
Da análise do feito, verifico que, em verdade, não houve repasse
de duodécimo superior ao limite fixado constitucionalmente,
mas repasse indevido, pois, a obrigação de pagar aos inativos
e pensionistas é do órgão previdenciário, e, na sua falta, do
Poder Executivo a quem estaria vinculado tal órgão.
Em assim sendo, e considerando que a inconsistência já foi sanada com o retorno da folha de pagamento dos inativos e
pensionistas do Legislativo ao Poder Executivo, divergindo
da área técnica e do Parquet de Contas, afasto a presente irregularidade.
Constato ainda, dos autos relato técnico relevante sobre a boa Gestão Fiscal do Município no exercício em apreço, sendo elas:
- Despesa com pessoal – Executivo: 49,15%, sendo o limite de
54% e, o consolidado, 51,90%, sendo o limite 60%;
- Aplicação no ensino: 30,55%, sendo o limite de 25% e, na remuneração do pessoal do Magistério, 65,82%, sendo o limite de 60%
da receita líquida do FUNDEB;
- Aplicação na Saúde: 18,61%, sendo o limite de 15%;
- Superávit Financeiro (Ativo – Passivo Financeiros): R$
22.393.668,35 (vinte e dois milhões, trezentos e noventa e três
mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos);
Resultado Patrimonial do exercício: R$ 13.705.530,58 (treze milhões, setecentos e cinco mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos) e Saldo Patrimonial (Patrimônio Líquido): R$
183.533.043,42 (cento e oitenta e três milhões, quinhentos e trinta
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e três mil, quarenta e três reais e quarenta e dois centavos);
- Saldos Financeiros (caixa) do exercício anterior: R$ 8.902.927,57
(oito milhões, novecentos e dois mil, novecentos e vinte e sete reais
e cinquenta e sete centavos), do exercício: R$ 9.237.336,41 (nove
milhões, duzentos e trinta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), sendo: Prefeitura R$ 7.848.665,81
(sete milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos); Câmara R$ 63.216,78
e Fundo Municipal de Saúde: R$ 1.326.453,82 (hum milhão e trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e
oitenta e dois centavos).
Por todo o exposto, divergindo, parcialmente, da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o
Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas assim
delibere:
1. Mantenha os indicativos de irregularidade tratados nos itens
1 e 2 desta decisão (2.1 e 2.2 – ITC), contudo, sem o condão de
macular as contas do Sr. Claumir Antonio Zamprogno, em face das
razões antes expendidas;
2. Afaste, pelas razões antes expendidas, o indicativo de irregularidade tratado no item 3 desta decisão (2.3 – ITC – Repasse
de duodécimo à Câmara excede limite), em face das razões antes
expendidas.
3. Emita Parecer Prévio dirigido à Câmara Municipal de Santa Teresa recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVAS da Prestação
de Contas Anual do Município, relativa ao exercício de 2014, sob a
responsabilidade do Sr. CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO, então Prefeito Municipal.
4. Expeça DETERMINAÇÃO ao atual gestor da Prefeitura de Santa
Teresa, no sentido de que nas próximas prestações de contas promova a correta escrituração do balanço patrimonial, encaminhando
o registro contábil competente;
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, sejam os presentes
autos encaminhados à SGS – Secretaria Geral das Seções, para
acompanhamento e providências previstas nos artigos 129 e 131
da Resolução TC nº 261/2013.
É como voto.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3999/2015,
RESOLVEM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia vinte e dois de março de dois mil e dezessete, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva:
1. Manter os indicativos de irregularidade tratados nos itens 1
e 2 do voto do relator (2.1 e 2.2 – ITC), contudo, sem o condão de
macular as contas do senhor Claumir Antonio Zamprogno, em face
das razões expendidas;
2. Afastar, pelas razões antes expendidas, o indicativo de irregularidade tratado no item 3 do voto do relator (2.3 – ITC – Repasse de duodécimo à Câmara excede limite), em face das razões
expendidas;
3. Recomendar ao Legislativo Municipal a aprovação com ressalva da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Santa
Teresa, relativa ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr.
Claumir Antonio Zamprogno;
4. Determinar ao atual gestor da Prefeitura de Santa Teresa que,
nas próximas prestações de contas, promova a correta escrituração
do balanço patrimonial, encaminhando o registro contábil competente;
5. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação o senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da presidência, o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da
Silva, relator, e a senhora conselheira convocada Márcia Jaccoud
Freitas. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas
Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 22 de março de 2017.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GO-
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MES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
PARECER PRÉVIO TC-011/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-2747/2014 (APENSOS: TC-2012/2013, TC2013/2013)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITO
RESPONSÁVEL - ROGÉRIO FEITANI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2013 – 1) PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO – 2) FORMAR
AUTOS APARTADOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO – 3) 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 Jaguaré, exercício de 2013, de responsabilidade do senhor Rogério Feitani.
A Prestação de Contas da Prefeitura de Jaguaré referente ao exercício de 2013 foi encaminhada tempestivamente a este Tribunal por
intermédio do Ofício n° 142/2014, em 15/04/2014, assinado pelo
Prefeito Municipal, estando, portanto, dentro do prazo regimental,
nos termos dos artigos 119 c/c com o artigo 27 da Lei Orgânica do
Munícipio de Jaguaré.
Em sua primeira manifestação no processo, a 3ª Secex emitiu a
Análise Inicial de Conformidade AIC 393/2014 (fls. 4-7), onde registra que os arquivos gravados na mídia digital não representavam
“a totalidade dos arquivos necessários à prestação de contas anual,
estando em desacordo com as exigências estabelecidas no Anexo 2
da IN 28/2013, o processo não se encontra apto à análise e instrução técnica na forma regimental”. Para tanto, foi realizada a Instrução Técnica Inicial ITI 1328/2014 (fls. 8) sugerindo a notificação
do gestor para encaminhar os documentos ali elencados, em observância aos termos da Instrução Normativa TCEES 28/2013.
Seguiu-se a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1493/2014
(fls. 10) onde decidi pela notificação do senhor Rogério Feitani para
o encaminhamento da documentação faltante. Verificado o não
atendimento ao Termo de Notificação 2028/2014, foi emitida a ITI
623/2015 pela citação do responsável para apresentar justificativas em razão do descumprimento, e por reiterar a notificação para
apresentar os seguintes documentos no prazo de 15 dias, corroborada pela Decisão Monocrática Preliminar DECM 644/2015:
Descrição

Período

Legislação
Pertinente
Cálculo do percentual de Exercício de 2013 - Art. 139, RITCE/ES;
- Instrução Normatirecursos próprios aplicados em saúde conforva TC 28/2013.
me a Lei Complementar
141/2012, gerado pelo
Sistema de Informação
sobre Orçamento Público em Saúde – SIOPS, a
partir do portal Datasus,
referente 6º bimestre
do exercício. (parágrafo único, do art.9º, da
Res. TC nº 248/2012). –
(Item 14, DEMSAU, Anexo 02, IN TC 28/2013)
– Prestação de Contas
Anual
Parecer do Conselho Exercício de 2013 - Art. 139, RITCE/ES;
- Instrução Normatide Fiscalização sobre a
va TC 28/2013.
prestação de contas dos
recursos do FUNDEB.
(artigo 27 da Lei Federal
nº 11.494/2006).
– (Item 20, PCFUND,
Anexo
02,
IN
TC
28/2013) – Prestação de
Contas Anual
Documentação encaminhada pelo gestor é vista às fls. 28-31. Os
autos foram conduzidos à área técnica para análise, a qual emitiu
o Relatório Técnico Contábil RTC 493/2015 (fls. 35-74), onde
aponta a existência de possíveis irregularidades merecedoras de
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esclarecimentos, conforme conclusão abaixo:
“[...]
8 CONCLUSÃO
As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta do Sr. Rogério
Feitani, chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das
políticas públicas do município de Jaguaré, no exercício de 2013.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, a
análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base
as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC 28/2013.
Sob o aspecto técnico-contábil, sugere-se determinar a citação
do Sr. Rogério Feitani, para apresentar razões de justificativas,
na forma do artigo 56, inciso II, da Lei Complementar Estadual
621/2012.
[...]
8.2 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:
Descrição do achado

Responsável

Item 4.1 – Abertura Rogério Feitani
de créditos adicionais
sem comprovação de
autorização legal
Item 6.1 – Divergência
Rogério Feitani
entre o saldo do passivo
financeiro apurado e o
evidenciado no balanço
patrimonial

Proposta de
encaminhamento
Citação para
apresentar
justificativas.
Citação para
apresentar
justificativas.

Vitória, 24 de novembro de 2015.
[...]”.
O responsável foi citado com base na ITI 2392/2015 e na Decisão
Monocrática Preliminar DECM 2281/2015 (fls. 77–78) para apresentar justificativas, informando, outrossim, que o gestor poderia
exercer sua defesa por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o direito de sustentação oral, nos termos do disposto
no art. 327 do RITEES, quando do julgamento dos presentes autos.
Às folhas 81 encontra-se o Aviso de Recebimento que encaminhou o
Termo de Citação Nº 2374/2015 em obediência à DECM 2281/2015.
Tal AR foi assinado pelo próprio responsável. Às folhas 83 dos autos
a Secretaria-Geral das Sessões informa que o prazo para atendimento àquela decisão esgotou-se em 19/02/2016 e que, segundo despacho oriundo do Núcleo de Controle de Documentos, fls.
82, não há documentação alguma relativa ao Termo de Citação
2374/2015 em nome do citado.
Em nova consulta ao Sistema de Controle de Documentos feita por
este gabinete, confirmou-se a informação prestada pelo NCD, ou
seja, não constava qualquer documentação relativa a esses autos
em nome do senhor Rogério Feitani.
Desta feita, decidi pela revelia do senhor Rogério Feitani, com fulcro no art. 65, da Lei Complementar nº. 621/2012 c/c o art. 361
do RITCEES, nos termos da Decisão Monocrática Preliminar DECM
273/2016 (fls. 84-86).
Ato contínuo, a SecexContas, mediante Instrução Técnica Conclusiva ITC 749/2016 (fls. 89-95), analisou a prestação de contas anual e assim conclui:
“[...]
2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM COMPROVAÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO LEGAL (item 4.1 do RTC 493/2015)
Base Legal: artigo 167, inciso V, da Constituição Federal de 1988;
artigos 42, e 85, da Lei Federal nº 4.320/1964; artigo 45, parágrafo
2º, da Constituição Estadual.
[...]
Justificativas: Foi declarada a revelia do responsável, conforme
fls. 86.
Análise: Diante da ausência de justificativas e documentação retificadora somos pela irregularidade do item.
2.2 DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO APURADO E O EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL (item 6.1 do
RTC 493/2015)
Base Legal: art. 105 da Lei 4.320/1964.
[...]
Por conseguinte, sugere-se citar o Sr. Rogério Feitani, para apresentar as razões de justificativas que julgar necessárias.
Justificativas: Foi declarada a revelia do responsável, conforme
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fls. 86.
Análise: Diante da ausência de justificativas e documentação retificadora somos pela irregularidade do item.
3 GESTÃO FISCAL
3.1 DESPESAS COM PESSOAL
Poder Executivo
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com
pessoal em relação à RCL

Valor R$
72.602.853,71
34.184.866,77
47,08%

Fonte: Processo TC 2747/2014 - Prestação de Contas Anual/2013.
Consolidado (Poderes Executivo e Legislativo)
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com
pessoal em relação à RCL

Valor R$
72.602.853,71
36.314.742,40
50,02%

Fonte: Processo TC 2747/2014 - Prestação de Contas Anual/2013.
Conforme se observa das tabelas acima, extraídas do RTC 493/15,
foi comprido o limite legal (54% da RCL para Executivo e 60% para
consolidado) de despesas com pessoal.
3.2 DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Descrição
Dívida consolidada líquida
Receita corrente líquida - RCL
% da dívida consolidada
líquida sobre a RCL

Valor R$

72.602.853,71
0%

Fonte: Processo TC 2747/2014 - Prestação de Contas Anual/2013.
Conforme tabela anterior, extraída do RTC 493/15 foi comprido o
limite 2 e 1,2 vezes a RCL, relacionado à dívida consolidada líquida.
3.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÕES DE GARANTIA
Operações de crédito
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das operações de crédito
% do montante global das operações de
crédito sobre a RCL
Amortização, juros e demais encargos da
dívida
% do comprometimento anual com
amortização, juros e encargos da dívida
sobre a RCL

Valor R$
72.602.853,71
0,00%
0,00%

Fonte: Processo TC 2747/2014 - Prestação de Contas Anual/2013.
Garantias concedidas
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das garantias concedidas
% do montante global das garantias
concedidas sobre a RCL

Valor R$
72.602.853,71
0,00%

Fonte: Processo TC 2747/2014 - Prestação de Contas Anual/2013.
ARO Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das operações de crédito por
antecipação de receitas orçamentárias
% do montante global das operações
de crédito por antecipação de receitas
orçamentárias sobre a RCL

Valor R$
72.602.853,71
0,00%

Fonte: Processo TC 2747/2014 - Prestação de Contas Anual/2013.
Conforme tabela anterior, extraída do RTC 493/15 foram cumpridos
os limites de operações de crédito, garantias concedidas e antecipação da receita orçamentária.
3.4 RENÚNCIA DE RECEITA
Conforme consta do RTC 493/15, avaliou-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias e constatou-se não ter sido prevista ou estabelecida
renúncia de receita.
4 LIMITES CONSTITUCIONAIS
4.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Conforme se observa da tabela a seguir, extraída do RTC 493/15,
foi cumprido o limite constitucional do valor transferido à Câmara
Municipal a título de duodécimos.
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Descrição
Receita tributária e transferências (Art. 29-A
CF/88)
% máximo para o município
Valor máximo permitido para transferência
Valor efetivamente transferido

Valor R$
65.577.640,22
5,00%
3.278.882,01
2.750.050,80

Fonte: Processo TC 2747/2014 - Prestação de Contas Anual/2013.
4.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Conforme se observa das tabelas a seguir, extraída do RTC 493/15,
foram cumpridos os limites constitucionais de aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino e na remuneração do magistério:
Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino
Destinação de recursos
Receitas provenientes de impostos
Receitas provenientes de transferências
Base de cálculo para aplicação na
manutenção e desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e
desenvolvimento do ensino
% de aplicação

Valor R$
5.236.709,80
33.079.141,41
38.315.851,21
10.198.105,73
26,62%

Fonte: Processo TC 2747/2014 - Prestação de Contas Anual/2013.
Destinação de recursos do FUNDEB profissionais Magistério
Destinação de recursos
Receitas líquidas provenientes do FUNDEB
Pagamento de profissionais do magistério –
educação infantil
Pagamento de profissionais do magistério –
ensino fundamental
Valor destinado ao pagamento dos
profissionais do magistério
% de aplicação

Valor R$
17.159.653,55
2.454.274,35
9.285.464,83
11.739.739,18
68,41%

Fonte: Processo TC 2747/2014 - Prestação de Contas Anual/2013.
4.3 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE
Conforme se observa das tabelas a seguir, extraída do RTC 493/15,
foi cumprido o limite constitucional de aplicação de recursos na
saúde:
Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde
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 R$
5.242.964,38
33.079.141,41
38.322.105,79
10.834.616,71
28,27%

Fonte: Processo TC 2747/2014 - Prestação de Contas Anual/2013.
5 CONCLUSÃO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura
Municipal de Jaguaré, exercício de 2013, formalizada de acordo
com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas
emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Jaguaré,
recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do Sr. ROGERIO FEITANI, Prefeito Municipal durante o exercício de 2013, por grave
infração à norma constitucional, conforme dispõem o art. 80 da Lei
Complementar 621/2012.
Vitória/ES, 7 de abril de 2016.
[...]”
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
este emitiu o Parecer 224/2016 (fls. 108-114), na lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira:
“[...]
2 FUNDAMENTOS
Cotejando a análise meritória realizada pela Área Técnica, verifica-se que a Instrução Técnica Conclusiva 749/2016 encontra-se
consentânea com o entendimento do Ministério Público de Contas,
motivo pelo qual, para evitar reiterações, independente de transcrição, esta passa a fazer parte integrante deste Parecer pelos fundamentos de fato e de direito ali aduzidos.
Imperioso ressaltar que as irregularidades mantidas pelo Corpo
Técnico desta colenda Corte maculam a prestação de contas em
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análise, e que se consubstancia em gravíssima infração à norma
constitucional e legal, devendo esse Tribunal de Contas, inexoravelmente, emitir Parecer Prévio pela sua REJEIÇÃO, nos termos do
art. 80, inciso III, da LC n. 621/12.
Destarte, ante a completude das manifestações técnicas acima citadas, para evitar idênticas iterações, tecem-se apenas argumentos
adicionais, conforme segue.
2.1 Considerações acerca da Revelia do Gestor
Inicialmente, cumpre-nos registrar que não se desconhece os enormes desafios que se antepõem àqueles que exercem as nobres funções de governo. Como referido com frequência, governar é dificílimo, sendo, aliás, um dos ônus do cargo.
Neste sentido, há responsabilidades inerentes ao exercício do cargo, função ou mandato que não devem ser menosprezadas, revelando-se, portanto, lamentável a triste ocorrência de gestores
graduados como o prefeito municipal, que, em verdade, é depositário da confiança recebida na administração de recursos públicos,
manter-se revel, ou seja, rebelde, em relação ao órgão de controle
externo.
Salienta-se, ademais, que a revelia do responsável, além de gerar a presunção da veracidade dos fatos que ora lhes são imputados
(art. 302 do Código de Processo Civil), denuncia a ausência de
boa-fé em prestar contas de seus atos, o que acentua o caráter grave de suas condutas.
Neste sentido, necessário transcrever trechos do voto do Ministro
Relator Valmir Campelo inserto no Acórdão TCU 4207/2011 – Primeira Câmara (Processo n. 007.503/2010-5):
5. Como visto no relatório precedente, o responsável solicitou prorrogação de prazo para atender o chamamento do Tribunal no sentido de apresentar suas razões de justificativa acerca dos fatos constantes destes autos, de sua responsabilidade. Permaneceu inerte,
contudo, não comparecendo aos autos e deixando assim, fugir-lhe
a oportunidade aberta por este Tribunal para apresentar os esclarecimentos devidos. Portanto, caracterizada está a sua revelia,
para todos os efeitos, a teor do disposto no art. 12, § 3º, da
Lei nº 8.443/92.
6. Na falta de apresentação de razões de justificativa, reputam-se verdadeiros os fatos que ensejaram a audiência
do responsável. Sendo revel, não há como reconhecer-lhe a
boa-fé. Em consequência, confirma-se a prática de atos que
refletem grave infração a dispositivos legais ou regulamentares, os quais ensejam a aplicação da multa a que se refere o art.
58, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c o art. 268, inciso II, do RI/
TCU, que fixo em R$ 3.500,00. (grifos nossos)
Destarte, considerando que a revelia impede esta Corte de constatar qualquer resquício de boa-fé na conduta do Responsável, verifica-se pertinente a proposta de emissão de parecer prévio no
sentido da REJEIÇÃO DAS CONTAS.
3 CONCLUSÃO
Ante os fatos e fundamentos aduzidos, o Ministério Público de
Contas requer:
3.1 seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao legislativo municipal de Jaguaré a REJEIÇÃO DAS CONTAS do senhor
Rogério Feitani – Prefeito Municipal, frente à Prefeitura Municipal de Jaguaré, no exercício 2013, nos termos do art. 80, III, da
Lei Complementar 621/2013 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo), ante a manutenção dos seguinte indicativos de irregularidades:
Abertura de créditos adicionais sem comprovação de autorização legal;
Divergência entre o saldo do passivo financeiro apurado e o
evidenciado no balanço patrimonial;
3.2 seja DETERMINADO ao Poder Executivo Municipal para que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em
questão e o respectivo Parecer Prévio, na forma do art. 48 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei nº. 101/00).
Vitória, 01 de novembro de 2016.
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas
Foi encaminhado expediente em nome do senhor Rogério Feitani
referente à Decisão Monocrática Preliminar DECM 2281/2015, contudo, verificando que foi decidido pela a revelia do responsável na
DECM 273/2016, solicitei no Despacho 12958/2016 de fls. 149,
que fosse oficiado o senhor Rogério Feitani, devolvendo a documentação encaminhada e informando-lhe que, caso queria realizar
sustentação oral poderá requerer a inclusão de documentos, nos
termos dos artigos 327 e 328 do RITCEES. O gestor foi devidamente notificado conforme Aviso de Recebimento visto às fls. 152.
O senhor Rogério Feitani, por intermédio do senhor Francisco Adão
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Silva de Cravalho, realizou sustentação oral na 44ª sessão ordinária
da 1ª Câmara, na data de 21 de dezembro de 2016, cujas Notas
Taquigráficas, documentação foram acostadas aos autos nos Despachos 03830/2017-4 e 03838/2017-1.
Encaminhados os autos para instrução da área técnica, esta elaborou a Manifestação Técnica 00087/2017-7, que analisa a
defesa oral e conclui pela recomendação de aprovação das contas
do senhor Rogério Feitane frente à Prefeitura Municipal de Jaguaré
em 2013.
Acompanha o entendimento da área técnica o Ministério Público de
Contas no Parecer 775/2017, da lavra do Procurador de Contas
Heron Carlos Gomes de Oliveira, contudo pugna pela aplicação de
multa pelo descumprimento do Termo de Notificação 2028/2014.
Vieram-me os autos na data de 02 de março de 2017.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Examinando os autos, verifico que este se encontra devidamente
instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
No que se refere à aprovação das contas, ratifico o posicionamento
da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, para
tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Manifestação Técnica 87/2017, nos seguintes termos:
“[...]
2. DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM COMPROVAÇÃO
DE AUTORIZAÇÃO LEGAL (item 4.1 do RTC 493/2015)
Base Normativa: artigo 167, inciso V, da Constituição Federal de
1988; artigos 42 e 85 da Lei Federal 4.320/1964; artigo 45, § 2º,
da Constituição Estadual.
Consta do item 2.1 da ITC 749/2016 as seguintes análises oriundas
da citação proposta pelo RTC 493/2015:
No decorrer da execução orçamentária de 2013, ocorreram aberturas de créditos adicionais suplementares (suplementações menos
anulações) no montante de R$ 1.147.769,00 (um milhão, cento e
quarenta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais), conforme
arquivo BALEXO02.
Considerando a dotação inicial e as movimentações de créditos
orçamentários, constata-se que houve uma elevação na autorização das despesas, resultando numa despesa total fixada de R$
76.528.769,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e oito
mil, setecentos e sessenta e nove reais), conforme segue:
Tabela 04: Despesa total fixada Em R$ 1,00
Dotação inicial – LOA
75.381.000,00
Créditos adicionais suplementares
23.931.223,77¹
Créditos adicionais especiais
3.150.519,79²
Anulação de dotações
25.933.974,56¹
Despesa total fixada atualizada
76.528.769,00
Fonte: ¹ Arquivo BALEXO (valor total suplementado diminuído do
montante de créditos especiais extraído do relatório DEMCAD);
² Arquivo DEMCAD.
Com base na Lei Orçamentária Anual – LOA do município de Jaguaré – Lei 1.038/2012 – assim determina em seu texto:
Art. 5° Ficam ainda autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa autorizada em seus respectivos orçamentos, para reforço de
dotações orçamentárias, considerando-se recursos disponíveis para
tal, os definidos no § 1º, do art. 43, da Lei 4.320/64 (art. 108, I,
da Lei Orgânica cc. com as disposições do art. 44, § 4º, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias de 2012).
Sendo assim, considerando o inciso I do § 1º e o § 4º do artigo 44
da LOA de Jaguaré, pode-se concluir que o limite de 20% do montante das despesas fixadas (R$ 75.381.000,00) para suplementação tem como fonte de recursos os relacionados no parágrafo 1º do
artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 que diz:
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende
da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será
precedida de exposição justificativa.         
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não
comprometidos:
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior
II - os provenientes de excesso de arrecadação;
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que
juridicamente possibilite ao poder executivo realiza-las.
Portanto, o limite para abertura de créditos adicionais suplementares seria no valor máximo de R$ 15.076.200,00 (quinze milhões,
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setenta e seis mil e duzentos reais), mas foram abertos no montante de R$ 23.931.223,77 (vinte e três milhões, novecentos e trinta
e um mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos),
independentemente se a fonte for uma das destacadas acima.
Dessa forma, considerando o valor de R$ 8.855.023,77 (oito milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, vinte e três reais e setenta e sete centavos) de créditos adicionais abertos acima do limite
legal, cabe ao gestor responsável prestar os esclarecimentos que
julgar necessários.
Justificativas: Foi declarada a revelia do responsável, conforme
fls. 86.
Análise: Diante da ausência de justificativas e documentação retificadora somos pela irregularidade do item.
Por ocasião da sustentação oral, o Sr. Francisco Adão Silva de Carvalho, em nome do responsável Sr. Rogério Feitani, apresentou os
seguintes esclarecimentos, devidamente transcritos por meio de
Notas Taquigráficas (fls. 170-172):
[...]
A respeito das irregularidades relatadas, segundo o Relatório Técnico 493/2015, teriam sido abertos créditos adicionais suplementares
no valor de vinte e três milhões, novecentos e trinta e um mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos, e, no entanto,
só haveria autorização para abertura no valor de quinze milhões,
setenta e seis mil e duzentos reais, referente a vinte por cento do
montante fixado para a despesa orçada, o que teria resultado a
abertura de créditos adicionais no valor de oito milhões, oitocentos
e cinquenta e cinco mil, vinte e três reais e setenta e sete centavos,
sem cobertura legal. Com todo o respeito ao Relatório Técnico Contábil, não procede o indício de irregularidade. Por que não procede?
Quando da análise da PCA, o auditor que a fez levou em consideração, tão somente, a Lei Orçamentária Anual 1.038, que autorizava
limite de suplementação, exatamente, no valor de vinte por cento.
No entanto, no decorrer do exercício existiram mais duas leis que
autorizaram limites extras de suplementação, a Lei 1.066, em dez
por cento, a Lei 1.114, em também dez por cento, que representou
uma autorização para abertura de crédito decorrente da lei orçamentária no valor de trinta milhões, cento e cinquenta e dois mil
e quatrocentos reais. Não obstante isso, houve mais seis leis de
abertura de Créditos Adicionais Suplementares específicas, quais
sejam: A 1039, 1041, 1046, 1053, 1075 3 a 1090, que totalizaram
dois milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e setenta
e seis reais e sessenta e oito centavos. Quando se totaliza as autorizações advindas das leis orçamentárias e suas alterações e as
leis específicas, houve uma autorização abertura total de crédito no
valor de trinta e dois milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos, sendo que
somente foi aberto vinte e três milhões, novecentos e trinta e um
mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos. Então,
ao final do exercício ainda havia autorização para abrir crédito no
valor de oito milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, trezentos
e cinquenta e dois reais e noventa um centavos. Ou seja, na verdade não foi aberto o crédito no valor superior de oito milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil..., mas, sim, foi autorizado trinta e
dois e aberto vinte e três. Então, entendemos que esse equívoco na
análise do balanço decorreu de uma alteração introduzida pela IN
28 deste Tribunal. Até a IN 28, as leis de autorização de créditos suplementares eram encaminhadas junto com a peça orçamentária,.
A partir da IN 28 as autorizações de créditos suplementares não
mais vieram no balanço, mas, sim, nos arquivos do Cidades Web. E
quando foi feita a análise do balanço não se lançou mão dos arquivos do Cidades Web. Todas as leis de suplementação se encontram
enviadas nos arquivos do Cidades Web. No entanto, não obstante a
isso, estamos juntando todas as leis orçamentárias para comprovar
que a abertura dos créditos foi abaixo daquilo que foi autorizado,
motivo pelo qual, solicitamos o afastamento da irregularidade.
[...]
A documentação que acompanha a sustentação oral ressalta as razões de justificativas apresentadas (fls. 180-182):
Não procede o indício de irregularidade apontado pelo RTC. Na verdade, conforme consta do arquivo 02.23 - DEMCAD - Demonstrativo consolidado dos créditos adicionais contendo informações sobre
os créditos abertos no exercício: lei autorizativa, instrumentos de
abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações, na forma do Anexo 14 desta instrução normativa,
constante da PCA 2013, encaminhada ainda nos termos da Instrução Normativa - IN 28/2013, de 26/11/2013, o referido Demonstrativo relaciona as Leis que autorizaram a abertura de créditos
adicionais suplementares com base em percentual sobre a despesa
fixada na Lei Orçamentária Anual. A tabela abaixo demonstra quais
foram estas leis e os percentuais de suplementação com os respec-
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tivos valores autorizados.
Tabela 1
Assim, conforme demonstra a tabela cima, não existiu apenas a
Lei 1.038/2012 - Lei Orçamentária Anual de 2013 - que autorizou a abertura de créditos adicionais num percentual de 20% sobre a despesa fixada de R$ 75.381.000,00, ou seja, autorização
para abertura de crédito adicional suplementar até o valor de R$
15.076.200,00, mas, sim, mais duas Leis, a 1.066 de 22/05/2013
que alterou o percentual de suplementação do artigo 4° da Lei
1.038/2012 de 20% para 30% sobre o valor da despesa fixada que
resultou numa autorização de mais R$ 7.538.1 00,00, bem como
a Lei 1.114, de 26 de novembro de 2013, que também novamente
alterou o art. 4° da Lei 1.038/2012, elevando o percentual autorizativo de suplementação de 30% para 40% da despesa fixada na
LOA que foi de R$ 75.381.000,00, ou seja, o limite de suplementação autorizado no ano foi de 40% sobre o total da despesa fixada,
resultando, portanto, num valor autorizado de suplementação de
acordo com as Leis 1.038/2012, 1.066/2013 e 1.114/2013 de R$
30.152.400,00, conforme também demonstrado na tabela acima.
Dessa forma, ao contrário do que afirma o RTC, somente as autorizações de suplementação contida na Lei Orçamentária de 2013 e
suas alterações seriam suficientes para demonstrar que não houve
suplementação além do limite legal autorizado, uma vez que as suplementações no exercício totalizaram R$ 23.931.223,77- conforme destacado na linha 2 da Tabela 04 do RTC - e somente as autorizações contidas na Lei Orçamentária Anual e suas alterações - Lei
1.038/2012 e Leis 1.066 e 1.114 - perfizeram R$ 30.152.400,00,
demonstrando assim não existir a abertura de créditos adicionais
suplementares no exercício de 2013 acima do limite autorizado em
R$ 8.855.023,77 conforme relata o RTC, ou seja, tal conclusão somente foi levada a efeito porque não foi considerado quando da elaboração do RTC as alterações do limite de suplementação contida
na Lei 1.038/2012, LOA, que era de 20%, no entanto, por meio das
Leis 1.066 e 1.114 foi alterado para 40%.
Como se não bastasse, também consta do Demonstrativo Consolidado de Créditos Adicionais 02.023 DEMCAD, encaminhado na PCA,
outras Leis específicas que autorizaram a abertura de créditos adicionais suplementares, conforme demonstrado na Tabela 02 abaixo:
Assim, com as autorizações de abertura de créditos adicionais
suplementares por Leis específicas - fora as decorrentes da LOA
demonstrado na Tabela 01 -ainda foi concedido autorização para
a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$
2.434.176,68, conforme Tabela 02 acima, que somado ao valor de R$ 30.152.400,00 demonstrado na Tabela 01, perfaz R$
32.586.576,68, superando o valor da abertura de créditos adicionais suplementares no exercício que foi de R$ 23.931.223,77 em
R$ 8.655.352,91, ao contrário do que afirma o RTC que teria havido
a abertura de créditos adicionais suplementares acima do limite
autorizado em R$ 8.855.023,77, o que não corresponde com a realidade.
Registre-se ainda, que todas as Leis acima mencionadas constam
registradas no Demonstrativo Consolidado de Créditos Adicionais
- 02.023 - DEMCAD, encaminhado na PCA, bem como foram encaminhadas nas Prestações de Contas Bimestrais via sistema CIDADES-WEB.
No entanto, não obstante a isso, estamos encaminhando novamente as Leis mencionadas nas Tabelas 01 e 02 (doc. 01), para que não
paire dúvidas sobre o que está sendo alegado na presente defesa.
Por último, uma vez demonstrado que não existiu a abertura de
créditos adicionais suplementares acima do limite autorizado em R$
8.855.023,77 conforme relata o RTC 493/2015, uma vez que havia
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares até
o valor de R$ 32.586.57 6,68 - conforme demonstrado nas tabelas 01 e 02 - e somente foi aberto créditos de R$ 23.931.223,77,
ou seja, abertura abaixo do valor autorizado em R$ 8.655.352,91,
logo, não existiu infringência aos dispositivos legais citados: artigo
167, inciso V, da Constituição Federal de 1988; artigos 42, e 85, da
Lei Federal nº 4.320/64; art.45, parágrafo 2°, da Constituição Estadual, motivo pelo qual deve ser afastado o indício de irregularidade
apontado neste item.
Conforme alegações apresentadas pela defesa em sede de sustentação oral, não teria ocorrido abertura de créditos adicionais
desprovidos de autorização legal, tendo em vista as modificações
promovidas na autorização da Lei Orçamentária Anual para abertura de créditos adicionais suplementares, assim como da edição de
diversas leis específicas autorizando a abertura dos créditos adicionais.
Inicialmente, a Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei Municipal
1.038/2012, continha autorização prévia para abertura de créditos
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adicionais suplementares no montante de 20% do valor total do
orçamento. Porém, por meio da edição das Leis Municipais 1.066
e 1.114/2012, tal autorização foi elevada, respectivamente, para
30% e 40% do valor total do orçamento.
Além disso, observa-se que as Leis Municipais 1.039, 1.041, 1.046,
1.053, 1.075, 1.090/2012 concedem autorizações específicas para
a abertura de créditos adicionais suplementares ao longo do exercício de 2013, devidamente evidenciadas no Demonstrativo de
Créditos Adicionais – DEMCAD. As referidas Leis Municipais foram
disponibilizadas no processo de prestação de contas (fls. 130-147).
Dessa forma, consta autorização pela LOA para abertura de créditos adicionais suplementares no montante de 40% do orçamento,
representando o montante total de R$ 30.152.400,00. Além disso,
foram editadas leis específicas para a abertura de créditos suplementares no montante total de R$ 2.424.176,68.
Conclui-se que a autorização legal para a abertura de créditos
adicionais suplementares foi de R$ 32.576.576,68, montante suficiente para lastrear os créditos suplementares abertos ao longo
do exercício de 2013, em R$ 23.931.223,77, restando saldo para
suplementação do orçamento em R$ 8.645.352,91.
Diante de todo o exposto, depreende-se que os argumentos trazidos aos autos pelo Gestor são procedentes e suficientes para o
afastamento do indicativo de irregularidade proposto pelo item 4.1
do RTC 493/2015.
DIVERGÊNCIA ENTRE O SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO
APURADO E O EVIDENCIADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
(item 6.1 do RTC 493/2015)
Base Normativa: art. 105 da Lei Federal 4.320/1964.
Consta do item 2.2 da ITC 749/2016 as seguintes análises oriundas
da citação proposta pelo RTC 493/2015:
Para a apuração do passivo financeiro, foram consideradas as obrigações de curto prazo (Passivo Circulante) e os restos a pagar não
processados.
Tabela 09: Apuração do Passivo Financeiro Em R$ 1,00
Descrição da conta
Valor
(+) Demais obrigações a curto prazo
3.179.518,68
(Balanço Patrimonial)
(+) Restos a Pagar não processados
2.989.687,29
(RELRAP)
(=) Passivo Financeiro apurado - I
6.169.205,97
(=) Passivo Financeiro evidenciado
12.910.338,08
(BALPAT) – II
(=) Divergência (I - II)
6.741.132,11
Fonte: Processo TC 2.747/2014 - Prestação de Contas
Anual/2013.
Cabe destacar que divergências no passivo financeiro indicam distorção no valor do superávit financeiro.
Por conseguinte, sugere-se citar o Sr. Rogério Feitani, para apresentar as razões de justificativas que julgar necessárias.
Justificativas: Foi declarada a revelia do responsável, conforme fls.
86.
Análise: Diante da ausência de justificativas e documentação retificadora somos pela irregularidade do item.
Por ocasião da sustentação oral, o Sr. Francisco Adão Silva de Carvalho, em nome do responsável Sr. Rogério Feitani, apresentou os seguintes esclarecimentos, devidamente transcritos por meio de Notas
Taquigráficas (fls. 172-173):
[...]
No segundo ponto, que é o subitem 6.1 do RTC 493/2015, informa
que há uma divergência entre o saldo do Passivo Financeiro Apurado
e o evidenciado no Balanço Patrimonial, gerando uma divergência
de seis milhões, setecentos e quarenta e um mil, cento e trinta e
dois reais e onze centavos. Mais uma vez, não procede a afirmativa
contida no RTC. Para fazer a análise que concluiu pela divergência
no passivo financeiro citado, onde todo o controle externo levou em
consideração tão somente o valor da conta Demais Obrigações a
curto prazo, existente no Balanço Patrimonial, que é de três milhões,
cento e setenta e nove mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e
oito centavos, sem excluir desta, o valor de duzentos e cinquenta
e nove mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos, que se refere a conta do passivo circulante com atributo P,
que, de acordo com as normas do MPAF, não devem e não podem
ser considerados como conta do passivo financeiro que somado aos
restos a pagar não processados, arquivos REO-RAP no valor de dois
milhões, novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e
sete reais e vinte e nove centavos, foi apurado um passivo financeiro no valor de seis milhões, cento e sessenta e nove, quando o
mesmo demonstrado no BALPAT II, é de doze milhões novecentos
e dez mil, trezentos e trinta e oito reais e oito centavos. Ocorre,
excelências, que a forma como essa apuração foi feita está equivocada pelos seguintes motivos: 1. O valor considerado de Restos a
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Pagar de dois milhões, novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e
oitenta e sete reais e vinte e nove centavos refere-se apenas, conforme a IN 28/93, à conta do prefeito, arquivo quinze RELRAP, ao
valor de restos a pagar não processados do exercício quando com
despesas vinculadas, exclusivamente, à Saúde e à Educação e não
a restos a pagar não processados de todas as unidades gestoras.
Senão, vejamos a transcrição na integra do texto da IN. Arquivo 15 –
RELRAP, será encaminhada relação de Restos a Pagar existentes no
encerramento do exercício vinculado à despesa com saúde e ensino,
subdivididos em processados e não processados com a indicação da
fonte de recursos. 2. Assim o Restos a pagar ser considerado, para
efeito da apuração pretendida, o valor de restos a pagar não processados dos exercícios anteriores e de 2013 de cada unidade gestora
que compõem o balanço consolidado do município, que se encontra
registrado também no balancete de verificação consolidado, arquivo
11, parte integrante da PCA em questão, cujo o valor para efeito de
apuração é o seguinte: Passivo Circulante – Valor três milhões, cento
e setenta e nove mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e oito
centavos. Restos a pagar não processados a liquidar mais cinco milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e dezenove reais e vinte e
três centavos, mais restos a pagar não processados da inscrição no
exercício, quatro milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos menos o passivo circulante com atributo P, de permanente, duzentos e cinquenta
e nove mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos.
Valor apurado conforme MCASP, doze milhões, novecentos e dez mil,
trezentos e trinta e oito reais e oito centavos. Valor demonstrado
no arquivo 05 BELPART, exatamente, doze milhões, novecentos e
dez mil, trezentos e trinta e oito reais e oito centavos. Ou seja, não
existe a divergência apurada no RTC. O que cremos que levou a essa
divergência foi exatamente que, quando da apuração, não se levou
em consideração os restos a pagar de todas as unidades gestoras e
tão somente da saúde e da educação. Então, não há necessidade de
juntarmos nenhum documento a esse item, somente uma reanálise
do balanço, na forma como ele foi apresentado, se verificará que
não existe a divergência, motivo pelo qual também entendemos que
das mesmas formas deve ser afastada a irregularidade pretendida.
[...]
A documentação que acompanha a sustentação oral ressalta as razões de justificativas apresentadas (fls. 183-185):
[...]
Mais uma vez não procede a afirmativa contida no RTC em comento. Para fazer a análise que concluiu pela divergência no Passivo
Financeiro de R$6.741.132,11, o Auditor de Controle Externo levou
em consideração tão somente o valor da Conta Demais obrigações
a curto prazo (Balanço Patrimonial) que é de R$ 3.179.518,68 sem
excluir desta o valor de R$259.721,55 que se refere à contas do
Passivo Circulante com atributo “P” de Permanente, que de acordo com as normas do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor
Público - MCASP, não devem e não podem ser consideradas como
contas do Passivo Financeiro para efeito de apuração do Superávit
Financeiro do Exercício, que somados aos Restos a Pagar não Processados (RELPAP) no valor de R$ 2.989.687,29, foi apurado um
Passivo Financeiro - I no valor de R$ 6.169.205,97, quando o mesmo
demonstrado no BALPAT 11 é de R$ 12.910.338,08.
Ocorre, porém, que a forma como esta apuração foi feita está equivocada, pelos seguintes motivos:
1 - O valor considerado de Restos a Pagar de R$ 2.989.687,29, refere-se apenas - conforme IN 28/2013, Contas do Prefeito – arquivo
15.RELPAP – ao valor de Restos a· Pagar não Processados do exercício com despesas vinculadas à Saúde e Educação e não ao Restos a
Pagar Não Processados de todas as Unidades Gestoras. Senão vejamos a transcrição na íntegra do texto na IN:
15 RELRAP - Relação de restos a pagar existentes no encerramento
do exercício, vinculados às despesas com Saúde e Ensino, subdivididos em processados e não processados, com indicação da fonte de
recursos.
2 - Assim, o Restos a Pagar a ser considerado para efeito da apuração pretendida é o valor de Restos a Pagar não Processados de
exercícios anteriores e de 2013 de cada Unidade Gestora que compõe o Balanço Consolidado do Município, que se encontra registrado
também no Balancete de Verificação Consolidado arquivo 11 BALVER
parte integrante da PCA em questão, cujo valor para efeito da apuração correta transcrevemos na Tabela 03 abaixo:
Dessa forma, fica demonstrado que não existe a divergência de
R$6.741.132,11 no Passivo Financeiro conforme relata o RTC em
apreço, mas, que tal divergência somente foi encontrada porque
o cálculo efetuado do Passivo Financeiro para efeito de apuração do
Superávit Financeiro do exercício de 2013 foi efetuado de forma diferente daquela normatizada pelo MCASP, e conforme Tabela 03 acima
o valor apurado na forma do MASCP foi de R$ 12.910.338,08, ou
seja, exatamente o valor de R$ 12.910.338,08 registrado no Balanço
Patrimonial do exercício, ficando justificado então que não existe a
divergência apontada, motivo pelo qual deve ser também afastada a
irregularidade apontada neste item do RTC.
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Conforme alegações apresentadas pela defesa em sede de sustentação oral, a divergência entre o passivo financeiro apurado e o evidenciado pelo Balanço Patrimonial decorreria de erro na apuração do
passivo financeiro pelo RTC 493/2015.
Defende-se que a apuração do passivo financeiro utiliza-se de relação
incompleta de restos a pagar (RELRAP), desconsiderando-se diversas
unidades gestoras, mas incluindo apenas aquelas vinculadas às despesas com saúde e educação.
Assiste razão ao defendente ao afirmar que a Instrução Normativa TC
28/2013 exige relação de restos a pagar (RELRAP) contendo apenas
informações de despesas com saúde e educação. Dessa forma, a apuração do passivo financeiro por meio do RELRAP, nos moldes propostos pelo RTC 493/2015, restaria prejudicada.
Preliminarmente, cabe destacar que, para apurar o superávit financeiro, em atendimento ao disposto na Lei 4.320/1964, é necessário ter
como referência os atributos “F” e “P”, com o intuito de identificar se
a conta contábil possui natureza financeira ou permanente, haja vista
que a nova estrutura do Balanço Patrimonial subdivide os grupos do
ativo e passivo em “circulante” e “não circulante”.
Por conseguinte, as contas do ativo e passivo são diferenciadas umas
das outras por um atributo específico que permita atender o critério
da Lei Federal 4.320/1964, permitindo separar o ativo e passivo em
financeiro e permanente, uma vez que todos os lançamentos e o plano
de contas são acompanhados pelo atributo “F” ou “P”, indicando se a
conta é financeira ou permanente. Ressalta-se que, na composição do
Balanço Patrimonial, não é possível se identificar o grupo de contas do
ativo e passivo financeiro, mas sim o ativo e passivo circulante e não
circulante.
Observa-se que a defesa apresentada não foi capaz de demonstrar os
atributos “F” e “P” das contas do passivo, inexistentes no Balanço Patrimonial (BALPAT), assim como no balancete contábil de verificação
(BALVER), referindo-se a eles apenas na Tabela 3 da documentação
que acompanha a sustentação oral. Porém, conforme defendido, a
apuração do passivo financeiro através do RELRAP não seria possível
devido a sua abrangência limitada em despesas com saúde e educação.
Dessa forma, conclui-se que a apuração do passivo financeiro deve
levar em consideração todas as contas com atributo “F” do passivo circulante, assim como os restos a pagar não processados, controlados
pelo sistema orçamentário, nos termos defendidos.
Pelo exposto, sugere-se seja acolhida a manifestação da defesa e
afastado o indicativo de irregularidade proposto pelo item 6.1 do RT
493/2015.
ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a manifestação da defesa, em sede de sustentação
oral, conforme notas taquigráficas (fls. 170-174) e documentos da
sustentação oral (fls. 179-185), salientando-se que as justificativas
aos apontamentos efetuados pelo RTC 493/2015, corroboradas pela
ITC 749/2019, foram suficientes para sanear os indicativos de irregularidades levantados.
Considerando-se o afastamento dos indicativos de irregularidade descritos nos itens 2.1 e 2.2 desta peça técnica, opina-se no sentido de
que esta Corte de Contas emita parecer prévio destinado ao legislativo municipal de Jaguaré recomendando-se a APROVAÇÃO DAS
CONTAS da Prefeitura Municipal de Jaguaré, de responsabilidade do
Sr. Rogério Feitani, Prefeito Municipal durante o exercício de 2013, na
forma do art. 80 da Lei Complementar 621/2012.
Vitória, 2º de fevereiro de 2017.
[...]”
O Ministério Público de Contas assim conclui em seu Parecer
775/2017:
“[...]
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 nº 621/2012
e no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar estadual nº 451/2008,
manifesta-se em consonância com a proposição da Secretaria de Controle Externo de Contas - SecexContas, constante na Manifestação
Técnica 87/2017-7 (fl. 188/200), cuja proposta de encaminhamento encontra-se abaixo transcrita, recomendando-se a emissão de parecer prévio no sentido da APROVAÇÃO das contas do exercício de
2013 (art. 80, I, da LC 621/2012), da Prefeitura Municipal de Jaguaré, sob responsabilidade do senhor Rogério Feitani:
[...]
Não obstante a emissão de parecer prévio no sentido da aprovação,
considerando que a prestação de contas de Jaguaré, referente ao
exercício de 2013, foi encaminhada de forma incompleta a este
Tribunal, por meio do Ofício 142/2014 (fl. 01), no dia 15 de abril
de 2014; considerando que a regularidade e integridade dos documentos encaminhados para análise somente se deu no dia 07 de
julho de 2015, após descumprimento do Termo de Notificação
2028/2014 (fl. 11); considerando, portanto, a inobservância do
prazo regimental, definido no art. 139, para encaminhamento das
contas, o qual prescreve como data máxima de envio o dia 31 de
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março do exercício seguinte; considerando que a inobservância do prazo para envio da prestação de contas possibilita o
exercício da competência desta Corte de Contas para aplicar
multa ao Responsável, conforme redação do art. 1º, XXXII, e art.
135, VIII, ambos da Lei Complementar 621/2012; pugna-se pela
aplicação de multa ao senhor Rogério Feitani ante a inobservância do prazo para o encaminhamento de toda a documentação que
compõe as contas sob sua responsabilidade.
Vitória, 23 de fevereiro de 2017
HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Procurador Especial de Contas
Entendo no mesmo sentido do Parecer 775/2017 da lavra do Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, pela aplicação de
multa com amparo no art. 1º, inciso XXXII e na forma do art. 135, inciso VIII, da Lei Complementar 621/2012, por inobservância do prazo
regimental no encaminhamento das contas de 2013, definido no art.
139 do RITCEES, para encaminhamento das contas, o qual prescreve
como data máxima de envio o dia 31 de março do exercício seguinte
à competência das contas.
Para tanto, voto para que seja essa sanção objeto de processo apartado, com abertura de novo contraditório, com amparo no art. 281
do RITCEES, uma vez que nesses autos processa-se a prestação de
contas anual do Chefe do Executivo, em que a Corte de Contas não
profere julgamento, mas sim parecer prévio, sujeito a controle do Poder Legislativo Municipal.
DE outra banda, ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, as razões para sugestão de emissão de Parecer pela Aprovação das Contas relativas ao exercício financeiro de 2013 do senhor
Rogerio Feitani – Prefeito Municipal de Jaguaré em 2013 são bastante
razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
3 DISPOSITIVO
Face ao exposto, encampando em parte o entendimento contido na
Manifestação Técnica 87/2017 e integralmente o entendimento contido no Parecer 775/2017 do Ministério Público Especial de Contas, com
fulcro no artigo 80, inciso I, da Lei Complementar n.º 621/2012, c/c
art. 71, inciso II da Constituição Estadual, VOTO:
3.1 Pela emissão de PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo
Municipal a APROVAÇÃO das contas do senhor Rogerio Feitani – Prefeito Municipal de Jaguaré, relativas ao exercício financeiro de 2013.
3.2 Pela formação de autos apartados, nos termos do art. 134,
inciso III e §2º, e art. 281 do RITCEES, com a finalidade de responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento no
prazo de encaminhamento da prestação de contas de 2013 do executivo municipal de Jaguaré, como previsto no art. 135, inciso VIII da
LC 621/2012.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2747/2014,
RESOLVEM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte
e nove de março 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 Jaguaré, sob a responsabilidade do senhor Rogério Feitani, relativa ao exercício financeiro de
2013;
2. Formar autos apartados, nos termos do art. 134, inciso III e §
2º, e art. 281 do Regimento Interno, com a finalidade de responsabilizar, pessoalmente, o Prefeito Municipal pelo descumprimento no prazo
de encaminhamento da prestação de contas de 2013 do executivo
municipal de Jaguaré, como previsto no art. 135, inciso VIII da Lei
Complementar 621/2012;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação o senhor conselheiro
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, o senhor conselheiro
em substituição Marco Antonio da Silva e a senhora conselheira convocada Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o senhor procurador
especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição ao
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 29 de março de 2017.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Convocada
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES
DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
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[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-247/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3566/2010
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ASSUNTO - AUDITORIA – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEL - EDSON SOARES BENFICA
EMENTA: AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2009 – 1) NÃO ACOLHER PRELIMINAR – 2) REJEITAR ALEGAÇÕES DE DEFESA –
3) CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CONTAS
IRREGULARES – RESSARCIMENTO – 4) AFASTAR RESPONSABILIDADE – DEIXAR DE REABRIR FASE DE INSTRUÇÃO
PROCESSUAL – 5) RECONHECER PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – 6) RECOMENDAÇÃO – 7) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I - RELATÒRIO
Tratam os presentes autos de Auditoria Ordinária objetivando
analisar os atos de gestão no Município de Alto Rio Novo, em
cumprimento ao Plano de Auditoria Ordinária nº 121/2010, referente ao exercício de 2009, sob a responsabilidade do Senhor Edson
Soares Benfica.
Devidamente citado, o responsável compareceu aos autos com justificativas acostadas aos autos às fls. 666/674.
Após trâmite processual, com manifestação técnica conclusiva e
parecer ministerial, levei o processo a julgamento, e, verificando
que a irregularidade referente a despesas realizadas com aquisição
de combustível foi objeto de apreciação nos autos do Processo TC
3175/2011 – fiscalização no Município de Alto Rio Novo - referente
ao exercício de 2010, em que foi determinada a realização de diligência para que fosse verificada a média de gastos com combustíveis para eventual ressarcimento, adotei o mesmo procedimento
nestes autos referente ao exercício de 2009, gerando a Decisão TC
4157/2015, de fl. 719.
Atendendo à determinação, a unidade técnica, por meio de Manifestação Técnica Preliminar nº 572/2015, de fls. 722/743,
assim concluiu:
“Por oportuno, ante o exame da tabela supra, observa-se que a
apuração da média determinada na Decisão TC nº 4157/2015, referente aos exercícios de 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 e 2012 é
de R$ 451.172,54. Isto posto, deduzindo o ressarcimento originalmente imputado ao gestor (R$ 623.575,76), obtemos a diferença
de R$ 172.403,22, correspondentes a 89.467,16 VRTE (VRTE 2009
= 1,9270)”.
Por meio do Parecer nº 4415/2015, de fl. 747, o Ministério Público de Contas - MPC, através de seu Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira, anuiu com os termos técnicos.
Compulsando os autos, verificando a possível ocorrência de prescrição, retornei os autos ao MPC, que, por meio de manifestação
de fls. 751/752, sugere o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, ressalvando que não há
impedimento da atuação fiscalizadora em decorrência de prejuízo
ao erário e nem obsta adoção de medidas corretivas.
Consta nos autos pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL, que foi efetivada pelo responsável (fl. 373).
II - FUNDAMENTAÇÃO
1 - DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA ÁREA TÉCNICA
A área técnica, no corpo da ITC 1692/2013, suscitou preliminar
requerendo a aplicação das disposições do Art. 302 do CPC ao presente caso, tendo em vista que o gestor teria apresentado apenas
justificativas de cunho genérico, não se desincumbindo do ônus da
impugnação específica das alegações.
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Sustenta que as disposições do CPC vigente à época, são aplicáveis
subsidiariamente nos processos que tramitam no Tribunal de Contas, razão pela qual ao gestor deveriam ser aplicadas as disposições
do Artigo 302 do CPC, verbis:
Art. 302. Cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre
os fatos narrados na petição inicial. Presumem-se verdadeiros
os fatos não impugnados (...)
Apesar de reconhecer que algumas disposições do Código de Processo Civil são aplicáveis aos processos nos tribunais de contas,
não se pode desconsiderar que o processo administrativo no âmbito
dos tribunais de contas é regido por princípios próprios, dentre eles
o princípio da verdade real.
O processo administrativo é norteado pelo princípio da verdade
real, não sendo admissível a presunção de verdade dos fatos pela
simples ausência de impugnação específica do gestor.
Esclareça-se que, mesmo nos casos de revelia do administrado, não
há que se aplicar os seus efeitos relativos à confissão ficta, aplicando-se, no caso, as disposições da Lei de Processo Administrativo
Federal nesse particular:
Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo
administrado.
Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido
direito de ampla defesa ao interessado. (Grifou-se)
Importante transcrever a lição do Ministro do Tribunal de Contas
da União Benjamim Zymler sobre os efeitos da revelia no processo
administrativo:
“Vê-se claramente que no Processo Administrativo, permeado que
é pelo interesse público, não se admite a verdade formal, predominante no Processo Civil, onde, de regra, prevalecem interesses
particulares. Portanto, a revelia, que no Processo Civil acerca
de direitos disponíveis torna o fato incontroverso, a teor do
art. 319 do CPC, no processo administrativo não acarreta tal
efeito. (grifos não existentes no original).”
Semelhante posicionamento foi adotado em julgamento de Agravo
interposto pelo Ministério Público do Tribunal de Contas de Minas
Gerais (Processo 887701), no qual o parquet solicitava a nomeação
de curador para a defesa de responsáveis declarados revéis, sendo
tal pedido indeferido pelos julgadores do referido tribunal exatamente por entender que no âmbito dos processos nos Tribunais de
Contas a revelia não produz o efeito da confissão ficta, conforme
transcrição de trechos do voto proferido pelo Conselheiro em exercício, Dr. Gilberto Diniz:
(...) Contudo, analisando a questão da revelia, constato a
impossibilidade da aplicação de seus efeitos, mormente a
confissão ficta, nos processos que tramitam no âmbito dos
Tribunais de Contas. No processo civil, onde, em regra, prevalecem interesses particulares, a revelia acerca de direitos disponíveis
torna o fato incontroverso. O desatendimento da citação, no
âmbito dos Tribunais de Contas, não importa o reconhecimento da verdade dos fatos. As decisões dos Tribunais de
Contas, norteadas pelo interesse público e sua indisponibilidade, baseiam-se na verdade material, não podendo advir
de meras presunções pela simples inércia do administrado,
devendo, no prosseguimento do processo, perseguir a verdade dos fatos. (...)
O art. 322 do CPC arrola duas outras consequências processuais da
revelia: os prazos correrão, independentemente de intimação, contra o revel que não tenha patrono constituído nos autos e, apesar
da possibilidade de o revel intervir no processo em qualquer fase,
recebê-lo-á no estado em que se encontre.
Em relação a essa última consequência, embora, nos processos
judiciais, os atos preclusos não possam ser repetidos, devendo o
revel participar da marcha processual e assumir o ônus de sua conduta, na esfera administrativa, o efeito decorrente da preclusão deve ser necessariamente mitigado, em função da
aplicabilidade dos princípios da verdade material e do formalismo moderado. Desse modo, por exemplo, a apresentação extemporânea de novos elementos aos autos poderá ser
aceita pelo Relator, com fulcro no art. 188 do RITCMG, podendo,
até mesmo, ao tomar conhecimento de fato novo, determinar o
reexame da matéria, sendo descabido o apelo à figura da preclusão
como óbice à ampla participação no processo.”
Logo, se mesmo para o gestor revel não são aplicados os efeitos da
revelia no que tange à confissão ficta, com maior razão não pode
ser aplicada a presunção de verdade dos fatos em razão de não
haver impugnação específica na peça de defesa do responsável,
motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.
2 – DA PRESCRIÇÃO
Compulsando os autos e verificando que os fatos ocorreram no
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exercício de 2009, havendo interrupção em 24/05/2011, forçoso
concluir pela ocorrência da prescrição ocorrida em maio de 2016,
pelo que, acompanho o entendimento ministerial.
Lado outro, havendo irregularidade passível de ressarcimento, passo a me manifestar isoladamente:
3 – DO MÉRITO
1 - Ausência de Liquidação na Aquisição de Combustível
A Unidade Técnica, analisando os contratos nºs 29/09; 58/09;
133/09; 148/09 e 158/09, observou total ausência de comprovação
de gastos com combustível, citando que as notas fiscais apontam
apenas a quantidade de litros e o valor global dos abastecimentos,
sem destacar os veículos abastecidos e suas respectivas placas,
quilometragem antes do abastecimento, data e hora e assinatura
dos condutores.
Não obstante, também restou constatado que nos cupons fiscais
continha a mesma hora de abastecimento e mesmo valor também,
desprovidos de mais informações, infringindo o artigo 63, § 2º, inciso III, da Lei 4.320/64, sugerindo, inicialmente, o ressarcimento
do valor equivalente a 323.599,25 VRTE.
Posteriormente, determinei diligência externa no sentido de verificar a média de gastos com combustíveis para eventual ressarcimento, que, após análise por parte da unidade técnica, por meio da
Manifestação Técnica Preliminar nº 572/15, de fls. 722/726,
apurou-se o valor equivalente a 89.467,16 VRTE, como segue:
“Para fins de cálculo da média, eliminamos os valores relativos
ao exercício de 2005 (menor gasto apurado) e o do exercício de
2010 (maior gasto apurado) por estarem fora da curva de gasto
com combustíveis daquele município, procedendo à apuração da
média dos demais exercícios apurados (R$ 226.416,60 (2006) +
R$ 400.562,51 (2007) + R$ 322.479,44 (2008) + R$ 623.575,76
(2009) + R$ 681.004,78 (2011) + R$ 452.996,16 (2012) dividido
por 6 exercícios = R$ 451.172,54). Por oportuno, ante o exame da
tabela supra, observa-se que a apuração da média determinada
na Decisão TC nº 4157/2015, referente aos exercícios de 2006,
2007, 2008, 2009, 2011 e 2012 é de R$ 451.172,54. Isto posto,
deduzindo o ressarcimento originalmente imputado ao gestor (R$
623.575,76), obtemos a diferença de R$ 172.403,22, correspondentes a 89.467,16 VRTE (VRTE 2009 = 1,9270)”
Compulsando os autos, às fls.86/259, de fato se verifica que constam notas fiscais contendo informações globais da utilização de
combustível, como quantidade e valor, fazendo menção a cupons
fiscais que não trazem quaisquer informações de quais veículos foram abastecidos.
É certo que competia ao Sr. Edson Soares Benfica, ao autorizar a
liquidação da referida despesa, adotar medidas visando sanar as
omissões de informações de quais veículos foram abastecidos, por
quem, a data e hora e ainda, verificar o possível ateste dos serviços, trazendo para si a responsabilidade de autorizar pagamento
em desacordo com a Lei 4.320/64.
Em análise aos autos TC 3175/2011, o Eminente Conselheiro Rodrigo Chamoun, analisando a mesma conduta praticada pelo Sr.
Edson Soares Benfica referente ao exercício de 2010, assim manifestou:
“Há de se ressaltar, inicialmente, que ao gestor cabe o exercício de
suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional,
tendo em vista os mais modernos princípios da função administrativa, quais sejam, o da eficiência, atrelado aos da indisponibilidade e da transparência, que obrigam que os detentores de cargos
públicos informem à sociedade sobre os resultados de suas ações
em prol da própria sociedade, exigindo deles informações cada vez
mais precisas sobre as atividades governamentais e os resultados
sociais e econômicos alcançados.
Assim, os próprios governantes devem controlar, avaliar e reprogramar suas ações com fito em resultados, e ainda, com a disponibilidade de informações tempestivas e confiáveis, ou melhor dizendo, necessário que o agente público atue de forma transparente,
e tenham sua atuação pautada por celeridade, perfeição técnica,
economicidade, coordenação e, sobretudo, controle. Lado outro,
deve-se avaliar a conduta do agente sobre aspectos relativos aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade aplicadas ao caso
concreto, serão sempre importantes recursos a serem considerados
nos julgamentos por parte desta Corte.
Pois bem. Considerando que no caso concreto houve omissão por
parte da administração municipal na apresentação de informações
imprescindíveis ao nosso julgamento. Considerando, ainda, que o
presente gestor é recorrente na omissão de informações, inclusive, quando das Prestações de Contas Anuais e Bimestrais, legalmente obrigatórias a serem apresentadas perante este Tribunal,
dificultando sobremaneira à atuação constitucional desta Corte de
Contas, demonstrando de antemão uma gestão não pautada pela
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transparência e controle almejados.
Concordo que não devemos deixar de apurar o excesso dos gastos
com combustível em relação aos demais exercícios, como forma
de evitar atos antieconômicos ou mesmo desprovidos de interesse
público. De outra banda, como não restou evidenciado elementos
que justifiquem a imputação de ressarcimento do valor integral dispendido por aquela municipalidade, entendo acompanhar a posição
vertida no voto-vista, do eminente Conselheiro Carlos Ranna, reconhecendo na apuração efetuada pela área técnica, constante na
MTP 903/2014, a medida mais justa e aproximada aos princípios da
administração pública da economicidade, da razoabilidade e proporcionalidade.
Isto posto, mantenho o meu posicionamento vertido no voto encartado às fls. 1273/1288, divergindo somente quanto ao dano
apurado no gasto com combustível (item II.7 - Ausência de controle de abastecimento de combustível), vez que passo a acompanhar os cálculos efetuados pela área técnica, constantes na
MTP 903/2014 (fls. 1303/1311), que apurou o ressarcimento de
R$306.534,42, correspondentes a 152.702,2118 VRTE, resultado
da diferença entre o ressarcimento originalmente imputado ao gestor (R$781.327,72), e o valor da média determinada na Decisão
TC nº 8301/2014, referente aos exercícios de 2008, 2009, 2011 e
2012, de R$474.793,30.
Feitas estas observações, mantenho a irregularidade referente
a ausência de liquidação na aquisição de combustível, mas
adotando a média de consumo, seguindo entendimento realizado
por esta Corte no processo referente ao mesmo Município, no exercício seguinte ao do presente caso, imputando ressarcimento no
valor equivalente a 89.467,16 VRTE ao Senhor Edson Soares
Benfica.
2 - Ausência de Liquidação e comprovação de serviço na
aquisição de peças e serviços mecânicos
Analisando o Contrato nº 82/2009, cujo objeto era a prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição
de peças de linha de montagem nos veículos pertencentes à frota do Município de Alto do Rio Novo, identificou a unidade técnica
que não se visualizou quais os veículos beneficiados, a ausência
de ordem de compra relacionada com peças e serviços constantes
de notas fiscais; aquisição de peça para veículo que estava na garantia; serviços a veículos que não constam da relação do Município; pagamento de serviços cuja nota fiscal refere a outra empresa
contratada; aquisição de peças acima de quantitativo de veículo de
caminhão pertencente à frota; dentre outras.
Foi informado pelo Responsável que as requisições de pagamento
eram autorizadas verbalmente pelos Secretários Municipais.
Observo nos autos, às fls. 355/400, que nas Notas fiscais constam
serviços e peças supostamente executados, não trazendo referência, em sua maioria, para qual veículo foi destinada a peça ou serviço, informando, somente, a qual Secretaria foi destinada.
Diante da total ausência de comprovação de liquidação de despesas, trago o mesmo fundamento do item anterior, no sentido de
que competia ao responsável a adoção de medidas visando o pagamento regular da despesa, motivo pelo qual mantenho a irregularidade, com imputação de ressarcimento do valor equivalente
a 25.440,89 VRTE.
3 - Ausência de comprovação de prestação de serviços de
Assessoria Contábil
O item em questão cuida de irregularidade relativa ao contrato firmado com a empresa Asseplan Assessoria, Consultoria e Informática Ltda., apontando a equipe de auditoria que o serviço foi executado por profissional que não se encontra registrado no Conselho
Regional de Contabilidade – CRC/ES, e que os 7 (sete) relatórios de
atividades desenvolvidas pelo Sr. Rinaldo Luiz Celestino não evidenciam o período no qual os serviços foram prestados, além de conter
apenas uma descrição genérica das atividades desenvolvidas.
Além disso, afirma a equipe técnica que os pagamentos efetuados e
as notas fiscais emitidas não mencionam os relatórios de serviços,
não possuindo qualquer ateste por parte do executivo municipal.
Analisando a documentação acostada pela equipe de auditoria, temos que a contratação mencionada foi iniciada por meio da Carta
Convite 009/2009, e teve como objeto a “contratação de empresa
especializada para a realização de serviços de assessoria contábil
e administrativa, em atendimento à Secretaria Municipal de Finanças”.
Dentre as atividades descritas no Anexo I da Carta Convite (fl.
412), constaram:
Acompanhamento e controle de execução orçamentária;
Controle da aplicação dos limites mínimos de gastos com a educação e saúde – FUEFUM e MDE;
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Assessoria para a geração e validação das informações do Sistema
Informatizado de Suporte e Auditoria – SISAUD – do Tribunal de
Contas;
Elaboração e envio do SIOPS – Sistema do Ministério da Saúde –
obrigatório a cada seis meses;
Elaboração e preenchimento de informações para o STN – Secretaria do Tesouro Nacional – Caixa Econômica Federal;
Assessoria nos fechamentos mensais da contabilidade
Assessoria para a consolidação mensal dos dados da Câmara Municipal, Fundos, Institutos Municipais e Autarquias;
Assessoria para a elaboração da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal – para publicação na WEB;
Assessoria à tesouraria no fechamento do mês, justamente com a
conciliação bancária;
Acompanhamento e controle dos gastos com pessoal nos limites
estabelecidos em lei;
Treinamento e capacitação de servidores para que a execução dos
trabalhos da assessoria possam ser desenvolvidos;
Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária;
Elaboração da LOA – Lei do Orçamento Anual;
Elaboração da PCA – Prestação de Contas Anual/Balanço;
Elaboração do PPA – Plano Plurianual
Merece destaque a Manifestação Preliminar da Procuradoria Jurídica Municipal, assinado pelo Dr. José Luiz Grisotto Ribeiro (fls.
413/415):
“(...) Ademais, temos pessoas qualificadas nesta Municipalidade,
servidores efetivos e comissionados, que podem muito bem desempenhar a função referida. É só uma questão de treinamento se não
se sentirem aptos a tal. De fato, o próprio Secretário de Finanças
é um exímio contador, sem contar que o Município possui contador
contratado para os serviços.
(...)
Concluindo, entendo estar correto o processo nesta fase inicial, ou
interno, todavia, não pactuo com a essência ou o mérito da contratação, ante o princípio da DESNECESSIDADE”
Com relação a este contrato, a equipe de auditoria, autora do RA-O
121/2010, destacou que o serviço de assessoria contábil contratado
não apresenta comprovação suficiente da liquidação de despesa e
que não há indício de que os serviços foram prestados satisfatoriamente. Diante do fato, a equipe solicitou documentações que
comprovassem a prestação efetiva dos serviços (fls. 266/267), tendo obtido como resposta do Secretário Municipal de Finanças que
os serviços foram executados por intermédio do Sr. Rinaldo Luiz
Celestino, no período de duas semanas por mês, apresentando os
relatórios das atividades executadas (fls. 601 e 603 a 615).
Sobre o profissional em questão, apontou a equipe técnica que
este assinou os relatórios como Técnico Contábil. Entretanto, verificou não haver registro do mesmo no Conselho Regional de Contabilidade CRC-ES, conforme demonstra diligência realizada às fls.
617/618, além de inexistência de documentação que comprove o
vínculo trabalhista do referido funcionário com a empresa contratada pelo Município.
A seguir, destaca que a profissão de Contador (e Técnico de Contabilidade) é regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade,
conforme Resolução CFC 560/1983.
Além disso, destacou-se que os relatórios de atividades apresentados não informaram o período no qual os serviços foram prestados.
Acrescenta que “os simplórios relatórios descrevem atividades contábeis rotineiras, como acompanhamento do índice de gasto com
pessoal, elaboração de Relatório de Retificação do SISAUD, acertos
contábeis dos saldos iniciais das contas bancárias, entre outras”.
Apontou-se, ainda, serem essas atividades inerentes ao cargo de
contador, conforme Lei Municipal 03/1989.
Em sede de resposta, o responsável citado nada alegou em sua
defesa quanto à irregularidade em questão, sendo a mesma mantida pela área técnica subscritora da ITC 1692/2013, que concluiu
pelo débito no valor de R$ 8.385,00 (oito mil, trezentos e oitenta
e cinco reais), equivalentes a 4.351,32 VRTE.
Analisando as considerações da área técnica e os documentos acostados aos autos, verifica-se, neste ponto, uma alteração nas circunstâncias caracterizadoras da irregularidade inicialmente apontada, uma vez que, segundo o que se apurou, em que pese a existência de falhas nos processos de liquidação de despesas, extrai-se
dos autos que os serviços teriam sido prestados, levando em conta,
inclusive, a mencionada manifestação do Secretário Municipal de
Finanças às fls. 601, embora de forma não satisfatória. Aqui, se
passaria a apurar, portanto, não mais a ausência de prestação do
serviço de assessoria contábil, mas a prestação deficiente do serviço.
Diante disso, deveria ter sido diligenciada uma nova citação ao res-
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ponsável, incluindo-se neste rol o Secretário Municipal de Finanças,
Sr. Renan Faria Manforte, que, com sua declaração, atraiu para si
ao menos parte da responsabilidade sob análise, pois atestou a
realização do serviço, além da empresa contratada para a prestação do serviço em discussão, ASSEPLAN Assessoria, Consultoria e
Informática Ltda., vez que não teria fornecido o serviço a contento,
além de disponibilizar para um serviço de natureza técnica um profissional sem o devido credenciamento, o que não ocorreu.
Nessa linha, em meio a uma instrução processual carente de todos
os elementos necessários à elucidação dos fatos aqui questionados,
sem terem sido chamados aos autos todos os responsáveis envolvidos, com vistas e viabilizar a devida medição das respectivas
responsabilidades e a proporcionar robustez ao convencimento do
julgador, não vejo razoabilidade em imputar toda a culpa ao então
Prefeito, abalizada em sua condição de Prefeito à época, especialmente quanto a uma irregularidade que sequer foi apurada em sua
realidade, motivo pelo qual afasto a responsabilidade do Sr.
Edson Soares Benfica neste item.
Noutro ponto, embora a saída processual para sanar a insuficiência da instrução fosse a reabertura da referida fase, não entendo
ser a medida razoável sob qualquer aspecto, seja pelo decurso do
período de oito anos desde os fatos, de modo a trazer prejuízo ao
exercício do contraditório e à ampla defesa dos possíveis responsáveis que ingressariam no processo neste momento, considerando
que o valor do dano que o erário municipal possa ter suportado --equivalente a 4351,21 VRTE ---, que, a meu sentir, não justificaria
o custo de uma reabertura de instrução.
Quanto à reabertura processual, penso ser a esta inviável em razão
de que já ultrapassados mais de 08 (oito) anos dos fatos ocorridos,
tendo em vista que fatalmente traria prejuízos à defesa e ao contraditório dos envolvidos.
O Direito Brasileiro adotou o entendimento de que para o julgador
firmar seu livre convencimento, deve levar em consideração as provas carreadas nos autos, pois esta consiste na demonstração de
existência da veracidade daquilo que se alega como fundamento do
direito que se defende ou que se contesta. E, nesta razão, no sentido processual, designa também os meios, indicados em lei, para
realização dessa demonstração em busca da certeza não absoluta,
a qual, aliás, é quase sempre impossível, mas a certeza relativa
suficiente e capaz de prover a convicção do magistrado, no respeito
ao processo, como meio hábil e efetivo de propiciar as partes o
direito de defesa.
Oportuno consignar que este Plenário se posicionou acerca da prejudicialidade de defesa ante a duração não razoável do processo
consoante se verifica nos autos TC 3210/1998, onde prevaleceu
o entendimento divergente apresentada pelo Conselheiro Rodrigo
Chamou que ora me permito a transcrever:
“c) Análise do caso concreto: No caso concreto, o processo administrativo possui mais de 15 (quinze) anos de tramitação, sem que
haja sinalização da conclusão definitiva sobre a questão, nem justificada dilação, importando dizer que o indicativo de conversão da
auditoria ordinária em uma tomada de contas especial, implicaria
em ofensa não só aos princípios da ampla defesa e do contraditório, como também ao princípio da eficiência e a duração razoável do processo. O caso é agravado pelo falecimento de um dos
responsáveis, o que imputaria aos herdeiros a responsabilidade de
apresentar novas justificativas e documentos sobre fatos ocorridos
no ano de 1995, obrigando-os a realizar verdadeira “escavação arqueológica processual”, a respeito de fatos e atos dos quais sequer
participaram. Nem podemos considerar que o caso ora em análise
fosse acometido de complexidades de direito, de demandas ou de
incidentes procedimentais que implicasse na ocorrência da demora excessiva. Além disso, conforme já apontado, os demais fatos
apurados e que não implicaram em dano ao erário já estariam, de
todo modo, prescritos. Portanto, concebo inviabilizada a proposta
que têm o condão de retomar a análise dos fatos para apuração de
valores que supostamente foram aplicados de forma equivocada
pelo responsável. O resultado obtido do prosseguimento da análise do processo resultaria em consequências infrutíferas e desgaste
desnecessário da mão de obra qualificada deste Tribunal.
Nota-se, por fim, que não está se falando em 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 presente julgamento, sinalizando a melhor
decisão diante do caso concreto”.
Relevante destacar que a atividade probatória deve ser desenvolvida dentro de um tempo aceitável para que o processo se desenvolva, visto que a prova deve se localizar na esfera de disponibilidade
da parte acerca do assunto debatido nos autos.
O Tribunal de Contas da União vem dando tratamento especial
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aos casos em que se verifica o longo transcurso de tempo entre a
ocorrência dos fatos e ocorrência da citação do responsável. Utilizando como parâmetro as normas que regulamentam a instauração
de tomada de contas naquele órgão, o TCU vem determinando o
arquivamento dos autos ante ao prejuízo causado à defesa, conforme trecho do voto proferido do Acórdão 2443/2014 de Relatoria do
Exmo. Conselheiro José Jorge, da Segunda Câmara:
Sumário:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PREJUÍZO EM AGÊNCIA CAUSADO
POR SERVIDOR. CITAÇÃO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. DÉBITO E MULTA. FALECIMENTO DO RESPONSÁVEL ANTES DA CITAÇÃO. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CITAÇÃO. TORNADO SEM EFEITO O ACÓRDÃO 5470/2011-2ª CÂMARA. CITAÇÃO
DO ESPÓLIO DO RESPONSÁVEL. TRANSCORRIDOS MAIS DE 10
ANOS ENTRE OS FATOS E A INSTAURAÇÃO DA TCE. ARQUIVAMENTO.
(...)
35. A jurisprudência deste Tribunal vem se firmando na linha de
considerar prejudicado o julgamento do mérito das contas em situações semelhantes, consoante se observa nos seguintes julgados: Acórdãos 515/2009 e 1489/2009, do Plenário; 790/2009,
1857/2009, 2688/2009, 587/2010 e 5.520/2010, da Segunda Câmara; e 1520/2009 e 5105/2010, da Primeira Câmara.
36. Para demonstrar o entendimento que vem sendo firmado por
esta Corte, transcreve-se abaixo o sumário do retrocitado Acórdão
1520/2009 - TCU - Primeira Câmara, verbis:
“SUMÁRIO
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. COMPROMETIMENTO DA AMPLA DEFESA EM FACE DO DECURSO DE PRAZO ATÉ A
PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. CIÊNCIA AO ÓRGÃO INSTAURADOR E AO RESPONSÁVEL
(ARTS. 169, inciso II, e 212/RI-TCU, IN-TCU 56/2007, ARTS. 5º,
§ 4º, e 10, C/C ITEM 9.2 DO ACÓRDÃO Nº 2.647/2007-TCU-PLENÁRIO).
A instauração de processo de tomada de contas especial
com mais de doze anos de atraso, como neste caso concreto,
compromete o exercício da ampla defesa, do contraditório,
da garantia da produção de provas e do devido processo legal, uma vez que tal decurso de prazo dificulta o acesso do
responsável aos meios e recursos inerentes à sua defesa; e,
por isso, há que se promover o arquivamento do processo”.
37. Nesses julgados mencionados, os eminentes relatores têm
destacado que em face da questão temporal, o exercício da
ampla defesa, do contraditório, da garantia da produção de
provas e do devido processo legal, por parte do responsável,
fica irremediavelmente comprometido.
38. Também tem sido reconhecido que esta Corte, em casos semelhantes, tem considerado que o longo interregno - neste caso mais
de 12 anos - desde o fato gerador da tomada de contas especial e
a notificação do responsável configura a ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
39. Importante considerar que o art. 5º, § 4º, da IN-TCU 56/2007,
determina a dispensa da instauração de tomada de contas especial
após transcorridos 10 anos do fato gerador, no que se aplica a este
caso concreto.
(...)”
Logo, não se coaduna com o princípio da eficiência o retorno dos
autos à área técnica, visto que, seja por eventual decretação de
prescrição, seja por eventual extinção do processo em razão do
prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, linha de pensamento
que vem sendo adotada pelo Tribunal de Contas da União, a conclusão seria pela extinção e arquivamento dos autos.
Diante do exposto, divirjo do entendimento da área técnica e do
Ministério Público de Contas para afastar a responsabilidade do
Sr. Edson Soares Benfica quanto à presente irregularidade, bem
como deixo de determinar a reabertura da instrução processual por entender que a medida ofenderia o direito de defesa dos
responsáveis, por ocasião do extenso lapso temporal dos fatos sob
análise, não se justificando até mesmo pelo valor envolvido, merecendo, ao meu sentir, o arquivamento nessa hipótese.
III – CONCLUSÃO
Ante a todo exposto, acompanhando parcialmente a manifestação
técnica e ministerial, VOTO por:
Não acolher a preliminar arguida pela unidade técnica referente à
aplicação das disposições do Art. 302 do CPC/73;
Rejeitar a defesa apresentada pelo responsável Edson Soares
Benfica;
Com base no Artigo 115 da LC 621/2012 c/c Art. 207, VI, da Re-
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solução 261/13, pela CONVERSÃO EM TOMADAS DE CONTAS
no sentido de julgar IRREGULARES as contas ora examinadas,
nos termos do Art. 84, III, alínea “e” da Lei Complementar nº
621/2012, sob a responsabilidade do Sr. Edson Soares Benfica,
em decorrência da manutenção das irregularidades de Ausência de
Liquidação na Aquisição de Combustível e Ausência de Liquidação
e comprovação de serviço na aquisição de peças e serviços mecânicos, imputando-lhe débito no valor equivalente a 114.908,05
VRTE, que deverá ser restituído aos cofres municipais, e deverá
ser atualizado na data da efetiva quitação, na forma da legislação
em vigor.
No que toca à irregularidade da Ausência de comprovação de prestação de serviços de Assessoria Contábil, afasto a responsabilidade do Sr. Edson Soares Benfica e deixo de reabrir a fase de
instrução processual pelos motivos retro expostos;
Pelo reconhecimento da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva em
relação à aplicação de penalidade ao responsável, 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;
Recomendar, com base no inciso XXXVI, do artigo 1º, da Lei Complementar 621/2012, que:
- Ao Município de Alto Rio Novo, proceder com a implantação de
um sistema de controle interno, nos termos e prazos propostos
pela Resolução TC 227/2011, que estabelece o Guia de Orientação
para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública Estadual e Municipal, caso ainda não tenha havido a
implantação;
Após o trânsito em Julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3566/2010,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quinze de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Não acolher a preliminar arguida pela unidade técnica referente à aplicação das disposições do art. 302 do CPC/73;
2. Rejeitar a defesa apresentada pelo responsável Edson Soares
Benfica;
3. Com base no artigo 115 da Lei Complementar Estadual 621/2012,
c/c o art. 207, VI, do Regimento Interno, converter em tomadas
de contas especial no sentido de julgar irregulares as contas
ora examinadas, nos termos do art. 84, III, alínea “e”, da Lei Complementar Estadual 621/2012, sob a responsabilidade do Sr. Edson
Soares Benfica, em decorrência da manutenção das irregularidades
de Ausência de Liquidação na Aquisição de Combustível e Ausência
de Liquidação e comprovação de serviço na aquisição de peças e
serviços mecânicos, imputando-lhe ressarcimento no valor equivalente a 114.908,05 VRTE, que deverá ser restituído aos cofres
municipais, e deverá ser atualizado na data da efetiva quitação, na
forma da legislação em vigor;
4. No que toca à irregularidade da Ausência de comprovação de
prestação de serviços de Assessoria Contábil, afastar a responsabilidade do Sr. Edson Soares Benfica e deixar de reabrir a
fase de instrução processual, pelos motivos expostos no voto
do relator;
5. Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação
à aplicação de penalidade ao responsável, nos termos do art. 71, §
2º, II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c o art. 373, §
2º, II, do Regimento Interno;
6. Recomendar, com base no inciso XXXVI do artigo 1º da Lei
Complementar Estadual 621/2012, ao Município de Alto Rio Novo,
que proceda com a implantação de um sistema de controle interno, nos termos e prazos propostos pela Resolução TC 227/2011,
que estabelece o Guia de Orientação para Implantação do Sistema
de Controle Interno na Administração Pública Estadual e Municipal,
caso ainda não tenha havido a implantação;
7. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento 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
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Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 15 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-249/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-5137/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ASSUNTO - AUDITORIA ORDINÁRIA
RESPONSÁVEIS - BALBINO VARGAS GUISSO, ROBERTA DE VARGAS VIEIRA E WILSON BERGER COSTA
ADVOGADA - ROBERTA DE VARGAS VIEIRA (OAB/ES Nº 10.247)
EMENTA: AUDITORIA ORDINÁRIA – EXERCÍCIO DE 2011 –
1) PRELIMINARMENTE, EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – 2) ACOLHER RAZÕES DE JUSTIFICATIVA – 3) RECOMENDAÇÃO – 4)
ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
I - RELATÓRIO
Cuidam os autos de Auditoria Ordinária realizada na Prefeitura
Municipal de Afonso Cláudio, em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria Ordinária n° 110/2012, referente ao exercício
de 2011, cuja gestão estava sob a responsabilidade do Sr. Wilson
Berger Costa.
Através da ITI n° 95/2013 (às fls. 199/210), nos termos do Relatório de Auditoria RA-O 69/2012 (às fls. 04/24 e anexos), foram
apontados indícios de irregularidades, tendo, assim, culminado na
Decisão Monocrática Preliminar DECM 183/2013 (às fls. 212),
de cujo teor se extrai a determinação de citação aos Srs. Wilson
Berger Costa, Balbino Vargas Guisso e Roberta de Vargas Vieira
para apresentarem justificativas e documentos.
Devidamente citados, os responsáveis apresentaram suas justificativas, tendo os primeiros se manifestado em conjunto às fls.
224/254 e a última às fls. 260/279.
Na sequencia, foram os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas – NEC para manifestação, feita através
da ITC n° 9086/2014, de fls. 283/296, que, após análise dos
argumentos e documentos acostados pelos responsáveis, concluiu
pela rejeição das justificativas apresentadas pelo Sr. Wilson Berger
Costa e Sra. Roberta de Vargas Vieira, bem como pela extinção do
feito sem resolução do mérito em relação ao Sr. Balbino Vargas
Guisso, por considerá-lo parte ilegítima para compor a presente
relação processual, conforme transcrevo:
“4 CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre o Auditoria Ordinária RAO 69/2012 na Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, relativo ao exercício de 2011,
entende-se que devem ser mantidas as irregularidades analisadas
nos seguintes itens desta Instrução Técnica Conclusiva:
4.1.1 Contratação De Itens Desertos Sem Observância Do
Processo De Dispensa Ou De Novo Processo Licitatório –
Contrato 181/2010 (Item 3.1 desta ITC)
Base legal: artigos 2º, 24, inciso V, 26, incisos I, II e III e 65,
inciso I, alínea b da Lei 8.666/1993
Agentes responsáveis: Wilson Berger Costa – Prefeito Municipal
Roberta de Vargas Vieira – Procuradora Municipal TC 5137/2012 fl.
296 203.519
4.1.2 Contratação De Itens Desertos Sem Observância Do
Processo De Dispensa Ou De Novo Processo Licitatório –
Contrato 84/2011 (Item 3.2 desta ITC)
Base legal: artigos 2º, 24, inciso V, 26, incisos I, II e III e 65,
inciso I, alínea b da Lei 8.666/1993
Agentes responsáveis: Wilson Berger Costa – Prefeito Municipal
Roberta de Vargas Vieira – Procuradora Municipal
4.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV,
da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
4.2.1 Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos senhores Wilson Berger Costa – Prefeito Municipal e Roberta de
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Vargas Vieira – Procuradora Municipal, em razão das irregularidades dispostas nos itens 4.1.1 e 4.1.2 desta Instrução Técnica
Conclusiva, aplicando-lhes multa individual, com fulcro no art.
135, II, LC 621/2012.
4.2.2 Extinção do processo sem resolução de mérito por
ilegitimidade passiva em relação ao senhor Balbino Vargas Guisso, com fulcro no art. 267, VI, CPC, c/c art. 70, da LC
621/2012.”
O Ministério Público de Contas - MPC, em manifestação subscrita pelo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, às fls. 299/300,
endossou integralmente o posicionamento exposto na peça técnica conclusiva.
Após, os autos foram à 31ª Sessão Ordinária de 2015 da 2ª Câmara
com vistas à sustentação oral, promovida pela Sra. Roberta de
Vargas Vieira e reduzida a termo nas Notas Taquigráficas de fls.
308/316’.
Diante disso, retornaram os autos ao Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas para análise complementar, realizada por
meio da Manifestação Técnica 00506/2016-9 (às fls. 330/333), que
manteve as conclusões que integraram a ITC 9086/2014. De
igual forma, o Ministério Público de Contas opinou pela manutenção dos indicativos de irregularidades (às fls. 337/338).
II - FUNDAMENTAÇÃO
II.1 – PRELIMINARMENTE – Sobre a ilegitimidade passiva do
Sr. Balbino Vargas Guisso.
Inicialmente, cumpre por em relevo algumas considerações acerca
da legitimidade para compor a relação processual no polo passivo,
no âmbito deste Tribunal de Contas, cuja previsão se encontra no
corpo do art. 5° da Resolução TCEES 261/2013, além das hipóteses previstas no art. 70 da Constituição Federal de 1988, engloba
os indivíduos que, em tese, atuam de forma determinante para o
cometimento de ato/fato irregular, ainda que somada ao procedimento de outros, e, portanto, deve por este responder.
Pois bem. O Sr. Balbino Vargas Guisso, então Secretário Municipal
de Educação, foi citado para responder pelas irregularidades listadas na ITI 95/2013, por ter requerido o aditamento do Contrato
181/2010. No entanto, numa análise perfunctória dos fatos trazidos
aos autos, nota-se que a conduta caracterizada pela solicitação da
contratação não lhe atribui a pecha de ilegal, já que, por sua função, não lhe caberia decidir a forma que a contratação se daria,
mas tão somente manifestar a necessidade que entendia legítima,
submetendo-a à análise/deferimento de seu superior.
Sob esta ótica, entende-se que a designação da modalidade adequada para a contratação é atribuída à autoridade competente na
estrutura do órgão, que, no caso dos autos, não se confunde com a
pessoa do Sr. Balbino Vargas Guisso, quem requereu a contratação
do serviço.
Dessa forma, ante a inexistência de conduta passível de caracterização como irregular, corroborando o entendimento consolidado
na Instrução Técnica Conclusiva ITC 9086/2014, entendo pela
extinção do processo sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva, em relação ao Sr. Balbino Vargas Guisso,
com fulcro no art. 70 da LC 621/2012 c/c art. 485, VI do Novo CPC.
II.2 - MÉRITO
Quanto ao mérito, passo a analisar isoladamente os atos de gestão
apontados como irregulares após manifestação técnica e ministerial.
a) Item 3.1 da ITC 9086/2014: Contratação de itens desertos sem observância do processo de dispensa ou de novo
processo licitatório – Contrato 181/2010.
Esclareça-se, de pronto, que a presente irregularidade foi mantida
pela Instrução Técnica Conclusiva n° 9086/2014, bem como pela
Manifestação Técnica n° 506/2016-9 e pelo Ministério Público de
Contas.
Em auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio,
referente ao exercício de 2011, constatou-se que a Administração
promoveu a contratação de serviços de transporte escolar, celebrada por meio do Contrato 181/2010, tendo se valido de aditivo
contratual para incluir no objeto da avença linhas de transporte que
haviam ficado desertas no Pregão Presencial 82/2010 e para alterar
linhas planilhadas, com parecer favorável emitido pela Sra. Roberta
de Vargas Vieira (Procuradora Municipal).
De acordo com a equipe técnica, restou caracterizada irregularidade na contratação, haja vista que os itens desertos e os redimensionados não poderiam ter sido alvo de contratação por aditivo,
mas deveriam ter sido submetidos a novo procedimento licitatório
ou mesmo poderiam ter sido contratados com dispensa de licitação,
com fulcro no art. 24, V c/c art. 26 da Lei 8666/93.
Argumentaram os responsáveis, Sr. Wilson Berger Costa e Sra. Roberta de Vargas Vieira, que não foram contratados serviços diversos
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do objeto contratado, o que viabilizaria a celebração do aditivo que
ora se discute. Justificam que existiu a necessidade de alteração de
carga horária, com a consequente impossibilidade de o transportador atender a percursos sequenciais, ocasionada por essa mudança
nos horários.
Assim, promoveu-se audiência pública, com a presença de atores
importantes no processo de reestruturação de linhas de transporte
e fiscalizadores (Ministério Público estadual), que levou à necessidade de aditar o contrato e, sendo verificado que os objetos contratados tratavam da mesma natureza, sustentam a ausência de
má-fé, bem como de prejuízo ao erário.
De fato, é cediço que o aspecto modificativo dos contratos administrativos é restrita e vinculada, de forma que o contrato poderia ser
aditado para o aumento do quantitativo contratado em até 25%,
nos termos do art. 65 da Lei 8666/93, além de outras alterações ali
previstas que alcançam os contratos firmados pela Administração
Pública.
E como bem delineou a área técnica em suas manifestações, diante
da deserção de parte do objeto da licitação, poderia ter sido realizada nova licitação ou mesmo a contratação direta, com dispensa de licitação, conforme autoriza o art. 24, V, c/c art. 26 da Lei
8666/93, o que não foi observado pelos responsáveis, que, equivocadamente, optaram por proceder ao aditamento do Contrato
181/2010 para suprimir a lacuna referente às linhas de transporte
não compreendidas inicialmente na avença.
O que se vê na hipótese dos autos é, ao meu sentir, uma irregularidade, de aspecto formal, em que se buscou a modalidade procedimental inadequada para alcançar a finalidade pública que seria
obtida caso tivesse sido procedida nova licitação ou a contratação
direta, com dispensa de licitação, sem, no entanto, a evidenciação
de má-fé por parte dos responsáveis ou dano ao erário.
Nesse caminhar, todavia, entendo que a irregularidade aqui vislumbrada, além de alcançar o aspecto formal, não trouxe prejuízo ao
erário, razão pela qual concluo pela mitigação de sua gravidade,
que, a meu sentir, por si só, não se mostrou suficiente para macular
os atos de gestão sob análise.
Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União manifestou seu entendimento quando proferiu o Acórdão TC-000.660//2013-2:
“(...) não obstante as irregularidades identificadas, nenhuma delas redundou em prejuízo ao erário ou a terceiros. Também não
se identificou evidência de atos cometidos com má-fé tendentes a
obter qualquer tipo de locupletamento. Nesses termos, concordo
com as conclusões da SecobHidro em considerar as impropriedades como meramente formais, nos termos do art. 250,
inciso II, do Regimento Interno do TCU. De todo ajuizado,
assim, notificar à Porto de Recife S.A.. acerca das ditas incongruências legais que, se repetidas, podem ensejar a apenação dos gestores responsáveis, nos moldes do art. 58 da
lei 8.443/92.”(grifo nosso)
Assim, pelo que até aqui foi exposto e com amparo no precedente
supratranscrito, discordo parcialmente da Instrução Técnica Conclusiva ITC n° 9086/2014, da Manifestação Técnica MT 506/2016-9
e do parecer ministerial, para entender pela caracterização da irregularidade meramente formal sem, contudo, o revestimento de
ato doloso de improbidade, razão pela qual acolho as justificativas
lançadas aos autos pelo Sr. Wilson Berger Costa e a relevo pelos
motivos até aqui expostos, considerando, ainda, que fundou seus
atos em parecer da lavra da Sra. Roberta de Vargas Vieira, na qualidade de procuradora municipal.
De outro lado, outra sorte não está reservada à análise dos atos da
Sra. Roberta de Vargas Vieira, que embora na função de parecerista
no processo licitatório em questão, da qual se espera um posicionamento em estrito alinhamento com a legislação correspondente, repise-se que não se está diante de um erro grave, eivado de má-fé,
do qual tenha havido desdobramentos danosos ao erário municipal,
pelo que também acolho as justificativas por ela apresentadas e
relevo a irregularidade.
b) Item 3.2 da ITC 9086/2014: Contratação de itens desertos sem observância do processo de dispensa ou de novo
processo licitatório – Contrato 84/2011.
Por se tratar de imputação da mesma natureza da irregularidade
do item 3.1 da ITC 9086, acima tratado, adoto as mesmas considerações expendidas, entendendo ser adequado ao caso concreto, a
atribuição à presente irregularidade como meramente formal, devendo, no entanto, ser recomendado ao atual gestor que observe a
necessidade de atendimento ao art. 65 da Lei 8666/93.
III – CONCLUSÃO
Pelo exposto, divergindo parcialmente do corpo técnico e ministerial, VOTO no seguinte sentido:
i) preliminarmente, acompanhar o posicionamento da área técnica
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e ministerial para EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO, por ilegitimidade passiva, em relação ao Sr. Balbino Vargas Guisso, com fulcro no art. 70 da LC 621/2012 c/c art.
485, VI do Novo CPC.
ii) acolher as justificativas apresentadas pelo Sr. Wilson Berger
Costa (então Prefeito Municipal) e a Sra. Roberta de Vargas
Vieira (Procuradora Municipal), acerca dos atos de gestão analisados nestes autos, relativos ao exercício de 2011, em razão dos
atos descritos nos itens 3.1 e 3.2 da ITC n° 9086/2014, com base
no artigo 207 do RITCEES, por considerar que as impropriedades
apontadas não se revelam grave violação à norma legal, a ponto de
impor responsabilização aos responsáveis.
VOTO, ainda, que seja RECOMENDADO ao atual gestor que observe, nas próximas licitações, estritamente o que prescreve o art.
65 da Lei 8666/93.
Por fim, após o trânsito em julgado, seja o presente feito arquivado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5137/2012,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quinze de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Preliminarmente, extinguir o processo sem julgamento do
mérito, por ilegitimidade passiva, em relação ao Sr. Balbino
Vargas Guisso, com fulcro no art. 70 da Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c o art. 485, VI, do Novo CPC;
2. Acolher as justificativas apresentadas pelo Sr. Wilson Berger Costa (então Prefeito Municipal) e pela Sra. Roberta de
Vargas Vieira (Procuradora Municipal), acerca dos atos de gestão analisados nestes autos, relativos ao exercício de 2011, em
razão dos atos descritos nos itens 3.1 e 3.2 da ITC n° 9086/2014,
com base no artigo 207 do Regimento Interno, por considerar que
as impropriedades apontadas não revelam grave violação à norma
legal, a ponto de impor responsabilização aos responsáveis;
3. Recomendar ao atual gestor que observe, nas próximas licitações, estritamente o que prescreve o art. 65 da Lei 8666/93;
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, José Antônio
Almeida Pimentel, relator, e Domingos Augusto Taufner. Presente,
ainda, o senhor procurador especial de contas Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 15 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-250/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4619/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RESPONSÁVEIS - JULIANA GADIOLLI FABRIS, LUIZ CARLOS PERUCHI, MÁRIO CESAR NEGRI, SUPREMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME, TARCISIO CASSA MONTEIRO
ADVOGADOS - GLADYS JOUFFROY BITRAN (OAB-ES Nº 1.567),
MARIA DO CARMO SUPRANI BONGESTAB (OAB-ES Nº 3.895),
RAPHAELA MARIA DE OLIVEIRA MORAES VASQUES (OAB-ES Nº
12.998), LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS (OAB-ES Nº 10.386), BRUNO BITRAN RIBEIRO (OAB-ES Nº 25.245)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA – 1) IMPROCEDÊNCIA – 2) REVOGAR
MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA – 3) REGULARIDADE DOS
ATOS PRATICADOS - 4) RECOMENDAÇÃO – 5) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação com pedido de medida cautelar
apresentada pelo Ministério Público de Contas, por meio do Procu-
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rador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, em face da Prefeitura
Municipal de João Neiva, referente à contratação de serviços de assessoria administrativa afetos às atividades finalísticas e rotineiras
da Administração Pública, em eventual ofensa aos preceitos do art.
37, inc. II, da Constituição Federal de 1988.
Inicialmente, o Conselheiro Relator, através da Decisão Monocrática Preliminar DECM 91/2012, de fls.211/213, indeferiu a cautelar
pleiteada e determinou a notificação unicamente do Sr. Prefeito,
Sr. Luiz Carlos Peruchi, a fim de que encaminhasse a este Tribunal
documentos relacionados aos fatos narrados na petição inicial.
Devidamente notificado, o Sr. Prefeito encaminhou a documentação
solicitada, às fls.222/751, sendo determinado pelo Relator que os
autos fossem encaminhados à área técnica para análise e manifestação.
Dessa forma, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial – ITI
954/2012, fls. 755/789 pela então 5ª Controladoria Técnica, sugerindo a concessão da medida cautelar pleiteada pelo Ministério
Público de Contas, bem como citação e notificação do prefeito e
outros responsáveis indicados.
Acompanhando o posicionamento técnico, o Relator proferiu Voto
de fls. 792/796 deferindo a medida cautelar e determinando a citação e notificação dos responsáveis indicados pela área técnica, o
que foi integralmente acolhido pelo Plenário desta Corte de Contas,
conforme Decisão TC nº 5838/2012, de fls. 797/799.
Em resposta, foram apresentadas justificativas em nome do Sr.
Mário César Negris, fls. 817/826, do Sr. Luiz Carlos Peruchi, fls.
833/839 e conjuntamente em nome da sociedade empresária Suprema Assessoria e Consultoria Ltda. e do Sr. Tarcísio Cassa Monteiro, fls. 842/879, firmadas por procuradores regularmente constituídos nos autos, fls. 814 e 881.
Contudo, consta às fls. 929, informação do Núcleo de Controle de
Documentos – NCD certificando não constar em seu Sistema qualquer documentação enviada em nome da Sra Juliana Gadiolli Fabris
Ferreira, referente à Decisão TC 5838/2012, bem como ao Termo
de Citação nº 1682/2012.
Destarte, consta às fls. 930 informação da Secretaria Geral das Sessões – noticiando que o prazo do Termo de Citação nº 1682/2012,
em nome da Sra. Juliana Gadiolli Fabris Ferreira venceu no dia
21.01.2013.
No dia 11.03.2013 foram apresentadas justificativas e documentos
de fls. 939/951 em nome da Sra. Juliana Gadiolli Fabris Ferreira.
Porém, as referidas justificativas eram apócrifas e foram juntadas
aos autos sem a análise e manifestação do Conselheiro Relator à
época.
Neste contexto, considerando que as justificativas e documentos
apresentados às fls. 939/951 em nome da Sra. Juliana Gadiolli Fabris Ferreira eram intempestivos, seu recebimento ou não, deveria
ser analisado e decidido pelo Relator, sob pena de não recebimento
e decretação de revelia.
Observa-se que, das justificativas apresentadas às fls. 842/879 de
forma conjunta pela sociedade empresária Suprema Assessoria e
Consultoria Ltda. e pelo seu sócio administrador Sr. Tarcísio Cassa
Monteiro, há expresso pedido preliminar de revogação da medida
cautelar deferida por meio da Decisão TC 5838/2012, sob o argumento de que estariam ausentes os requisitos de cautelaridade, quais sejam: o periculum in mora e o fumus boni juris, buscando, em síntese, o restabelecimento dos efeitos do Contrato nº
011/2012, proveniente da Tomada de Preços nº 010/2011 da Prefeitura de João Neiva/ES, especialmente em relação ao pagamento
dos serviços já prestados.
Ato contínuo, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas –
NEC elaborou Manifestação Técnica Preliminar – MTP 99/2013 (fls.
1044/1048), opinando da seguinte maneira:
a) Que seja analisado e decidido, do ponto de vista da tempestividade, acerca do recebimento ou não das justificativas e documentos apresentados em nome da Sra. Juliana Gadiolli Fabris Ferreira
acostados às fls. 939/1041 dos autos;
b) Em sendo recebidas as justificativas e documentos, que seja dirigida Comunicação de Diligência à Sra. Juliana Gadiolli Fabris Ferreira para que, no prazo a ser fixado pelo Exmo. Relator, ratifique as
justificativas e documentos apresentados às fls. 939/1041, que se
encontram apócrifas, sob pena de desentranhamento dos mesmos
e decretação de revelia;
c) Que seja enfrentada a matéria preliminar arguida nas justificativas de fls. 842/879 pela sociedade empresária Suprema Assessoria e Consultoria Ltda. e pelo Sr. Tarcísio Cassa Monteiro, atinente
à revogação ou não da medida cautelar deferida na Decisão TC
5838/2012.
Diante disso, decidiu o Exmo. Conselheiro Relator Sérgio Aboudib
Ferreira Pinto, através da Decisão Monocrática Preliminar - DECM
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279/2013 (fls. 1049/1055):
Decido que sejam analisadas as justificativas e documentos apresentados em nome da Sra. Juliana Gadiolli Fabris Ferreira, acostados às fls. 930 a 1041 dos autos, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mesmo porque os
mesmos foram considerados “tempestivos”, fl. 937.
Decido, acompanhando o entendimento da Área Técnica, com base
nos artigos 56 e 63, inciso II da Lei Complementar 621/2012, pela
expedição de Comunicação de Diligência a Sra. Juliana Gadiolli Fabris Ferreira, para que, no prazo de 10 (dez) dias regularize o procedimento ressaltado pela Área Técnica na Manifestação Técnica
Preliminar MTP 99/2013, sob pena de serem havidos por inexistentes os atos de defesa apresentados, bem como reconhecida sua
revelia.
Deixo para revogar ou não a medida cautelar deferida na Decisão
TC 5838/2012, após a manifestação da Área Técnica.
Determino também a remessa de cópias da Manifestação Técnica
Preliminar MTP 99/2013, fls. 1044 a 1048, em anexo ao Termo de
Citação, devendo ainda a responsável ser advertida sobre as penalidades cabíveis na hipótese de descumprimento desta Decisão.
Em face da decisão acima citada foi providenciada a Comunicação
de Diligência n° 0497/2013 (fls. 1056) na qual notificou a Sra. Juliana Gadiolli Fabris Ferreira da Decisão Preliminar DECM 279/2013,
acima descrita.
No dia 12/04/2013, compareceu à Secretaria Geral das Sessões
a Sra. Juliana Gadiolli Fabris Ferreira, tendo ratificado os termos
da defesa apresentada por meio de sua assinatura às fls. 951 dos
presentes autos.
Já no dia 25/06/2013, em resposta ao termo de citação 1683/2013,
chegou a esta Corte de Contas documentação protocolizada pelo Sr.
Luiz Alberto de Lima Martins, nomeado pela OAB – Ordem dos Advogados do Brasil para representar a Seccional do Estado do Espírito Santo nestes autos em defesa do Advogado Mario Cesar Negri.
Após, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos
e Análises Conclusivas – NEC para a elaboração da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 3677/2013 (fls.1078/1161), que opinaram pela
manutenção da irregularidade encaminhamento de recomendação
ao município.
Posteriormente, os autos foram encaminhados para o Ministério Público de Contas, que se manifestou por meio de Parecer da lavra
do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, às fls. 1165/1167,
anuindo integralmente à proposta técnica apresentada.
Na 29ª sessão ordinária da 2ª Câmara, realizada no dia 24/08/2016
a Sra. Gladys Jouffroy Bitran realizou sustentação oral em favor
da Suprema Assessoria e Consultoria Ltda e do Sr Tarcísio Cassa
Monteiro, sócio.
Ainda durante a sessão de julgamento, diante da informação de
que o Sr. Tarcísio Cassa Monteiro havia sido servidor desta Corte
de Contas, o Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira
solicitou diligência no processo, a fim de que fosse apurado pelo
setor administrativo desta Corte em qual período e quais cargos
comissionados foram ocupados, diante do que teve seu pedido deferido por este relator.
Posteriormente à juntada das informações, os autos foram encaminhados para ciência e manifestação do Ministério Público de Contas,
e após, vieram a este gabinete. É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A irregularidade apontada pelo Ministério Público de Contas em sua
peça inicial foi
Contratação de terceiros para a realização de serviços permanentes e essenciais atribuíveis às competências de servidores públicos,
sob a alegação de que embora o objeto da licitação fosse descrito
como Assessoria e Consultoria Administrativa, os serviços prestados correspondiam a atribuições de natureza jurídica, considerados
atividade fim da Administração Pública.
Inicialmente, importante informar que a empresa contratada desempenharia suas funções com as seguintes atribuições:
1 – Assessoria às comissões permanentes de licitação no tocante a
elaboração de editais Tomadas de Preços, Pregões e Concorrências
Públicas, andamento de processos e formalizações dos procedimentos licitatórios e na aplicação adequada das modalidades de licitação pertinentes a cada tipo de contratação;
2 – Orientação para elaboração de contratos administrativos originários de processos licitatórios;
3 – Análise e orientação aos setores da administração nos casos
de dispensa e inexigibilidade de licitação com valor acima de R$
8.000,00 (oito mil reais);
4 – Orientação ao setor de compras, orientando quanto a processos
licitatórios, limites de licitação, fracionamento de despesa, liquidação, etc.;
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5 – Análise e orientação nos processos de pagamento de despesas no tocante aos processos licitatórios, identificando eventuais
incorreções e orientação aos servidores quanto aos procedimentos
adequados.
Não podemos deixar de levar em conta o fato de que os municípios
pequenos são limitados em condições técnicas. Inclusive, esta é a
tese de defesa que a Sra Juliana Gadiolli Fabris Ferreira – Secretária de Administração do município à época, fornece a esta Corte.
Vejamos:
Registre-se que a Requerida, no momento da solicitação administrativa para contratação de empresa privada para realização
de serviços de assessoramento administrativo objetivou-se suprir
a necessidade premente de assunção das atribuições inerentes a
cargo de administrador público faltante nos quadros de pessoal da
municipalidade, bem como levou em consideração a complexidade
de tais atribuições, oriundas da diversidade das atividades a serem
executadas pela Prefeitura, bem como a escassez de mão de obra
qualificada que normalmente, devido à natural falta de recursos
públicos na grande maioria dos Municípios do interior dos Estados
brasileiros, impossibilitam contratação de bens profissionais para
seus quadros efetivos, já que comumente os salários não conseguem ser tão atrativos.
A atuação da empresa no seio municipal não era apenas debruçar-se sobre processos licitatórios, atestando sua legalidade e adequação jurídica, mas, também, se espraiava às diversas Secretarias e
Gabinetes com o fito de tomar conhecimento das necessidades e
limitações em geral, de forma a orientar administrativamente os
possíveis e melhores caminhos que o Município podia trilhar, não
somente sob o ponto de vista jurisdicional, mas, sobretudo, de otimização de recursos em face da crescente demanda social.
Em análise às justificativas enviadas pela Empresa Suprema, noto
que consta às fls. 894/900 pesquisa realizada por esta empresa
junto ao Conselho Regional de Administração – CRA, com a qual
buscavam resposta sobre a legalidade das atividades por si prestadas ao Município de João Neiva, diante do que obteve resposta
favorável por parte do CRA, às. fls. 901/909:
As atividades constantes do objeto do contrato social vigente dessa
Empresa conforme constatamos com o nosso acesso ao banco de
dados da Junta Comercial deste estado, bem como considerando os
naturais desdobramentos dessas estão perfeitamente compatíveis
com os objetos dos contratos de prestação de serviços nº043/2011
e nº 011/2012, firmados por essa mesma Empresa com a Prefeitura
Municipal de João Neiva/ES.
Por oportuno, importante informar o objeto da contratação, qual
seja: contratação de Assessoria administrativa para prestar serviço
de forma presencial em pelo menos 01 (uma) vez por semana,
além de atendimento via e-mail e telefone a todo o momento em
que fossem necessários conhecimentos especializados, pelo período de 12 meses, no exercício de 2011, no valor de R$ 8.878,00
(oito mil, oitocentos e setenta e oito reais) mensais.
De acordo com as justificativas encaminhadas pelos responsáveis,
a contratação se deu apenas para fins de assessorar, dar apoio,
orientar aos servidores do órgão na melhor forma de desempenhar
suas tarefas. E neste sentido, o TCU – Tribunal de Contas da União
já se manifestou pela possibilidade deste tipo de contratação:
Não há óbice à realização de procedimento licitatório por empresa
pública para a contratação de serviços de apoio técnico-administrativo, desde que não se destine tal mão-de-obra à realização de
atividades permanentes da contratante, inerentes às atribuições de
sua estrutura de cargos e funções, o que configuraria burla à exigência constitucional do concurso público.
[VOTO]
Conforme noticiou a instrução com base em auditorias anteriores,
é crônica a insuficiência de pessoal do quadro efetivo da empresa
concessionária, situação que começa a ser revertida gradativamente, com a realização de concurso público, já em curso no exercício
de 2004.
Nada impediria que a Eletronorte realizasse procedimento licitatório
para a contratação de serviços de apoio técnico-administrativo ao
acompanhamento de diversas obras sob responsabilidade da Superintendência Regional, desde que não se destinasse à realização
de atividades permanentes da empresa, inerentes às atribuições
de sua estrutura de cargos e funções, o que configuraria burla à
exigência constitucional do concurso público.
As contratações devem ater-se a projetos específicos de obras, com
termo pré-fixado, clara definição dos serviços ajustados e rateio
do custo do contrato entre os diversos empreendimentos por ele
atendidos, permitindo, assim, controle orçamentário e financeiro
do ajuste.
Com relação a possibilidade da atuação de alguns tipos de asses-
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soria no âmbito de órgãos da Administração Pública, esta Corte já
vem enfrentando o tema há algum tempo. Porém, ressalvando que
sempre tem sido feita uma análise em cada caso isoladamente.
Vejamos:
ACÓRDÃO TC-295/2013
Cuidam os presentes autos de Relatório de Auditoria, realizada na
Prefeitura Municipal de Guarapari, referente ao exercício de 2008,
sob a responsabilidade dos Srs. (...), Prefeito Municipal, no período de 01/01/08 a 04/06/08, e (...), no período de 05/06/08 a
31/12/08.
(...) 8. Contratação Irregular de Assessorias para Realização de
Serviços Típicos da Administração – ofensa ao Princípio Constitucional do Concurso Público – art.37, caput e inciso II da CF/88 (...).
Relata a equipe de auditoria, às fls. 67/71, que em face dos convites 113, 131 e 132/2007, e, ainda, do 87/2008 foram contratadas
duas empresas para prestarem serviços de Assessoria - consultoria
de natureza contábil, nas áreas de educação, saúde e orçamentária, que, segundo o seu entendimento, correspondem a atribuições
típicas de servidor ocupante de cargo público, cuja forma de admissão é através de concurso público, por se tratar de atividade
permanente da Administração.
Afirma mais, ainda, que deveria ter sido realizado concurso púbico
para os cargos constantes da Lei do Plano de Cargos e Salários,
nos termos da Lei 2.553/05, para os cargos de Assistente Administrativo, Técnico em Contabilidade, Analista de Gestão Municipal,
Administrador, Auditor Interno, Economista, Estatístico, Procurador
Municipal e Contador.
(...) Quanto a este tema concurso público, entendo que a necessidade de contratação de consultoria deve ser verificada caso a caso,
sem prejuízo do instituto do concurso público. A contratação de
consultoria para realização de tarefa afeta às necessidades da Administração pode ser realizada, desde que devidamente motivada,
isto quando consistir em serviços contratados de alta complexidade
técnica, que somente possam ser executados por profissionais detentores de conhecimento específico e larga experiência.
(...) Assim, entendo que, neste caso, presente a boa fé objetiva no
que se refere à continuidade do serviço público, tendo sido contratados serviços necessários à realização das prestações de contas
devidas, afetas inclusive a esta Corte, motivo pelo qual afasto a
presente irregularidade.
E ainda:
ACÓRDÃO TC-021/2014 – PLENÁRIO
Trata o presente processo de Representação, com pedido de provimento cautelar, apresentada pela (...), em desfavor da Companhia
Espírito Santense de Saneamento–CESAN, sob responsabilidade do
Sr. (...)–Presidente e Sra. (...) –Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em face de suposta ilegalidade no certame licitatório–Edital de Concorrência nº 016/2012–que tem por objeto a contratação de sociedade de advogados para a prestação de serviços
técnicos profissionais de natureza jurídica contenciosa exclusiva em
Juizados Especiais, e consultiva, especializados na área de Direito
Público e Privado, notadamente Direito Administrativo, sem excluir
Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral, Tributário, Consumerista, Financeiro, Empresarial e Ambiental, à Exceção de Direito
do Trabalho e Processual do Trabalho, entre outros, compreendendo
predominantemente atividades de consultoria para a CESAN.
(...) No tocante à irregularidade apontada a representação foi considerada improcedente tanto pela equipe técnica quanto pelo MP
de Contas, este, porém, sugeriu a citação dos responsáveis para
se manifestarem sobre a ausência de concurso público para o preenchimento dos cargos de advogados no âmbito da Companhia.
(...) Quanto ao assunto demandado, qual seja a contratação de
empresa para a contratação de advogados sem a realização de concurso público para atuarem em processos dos quais a Cesan seja
parte, já me manifestei em questão semelhante no Processo TC
6948/2012. Na oportunidade, salientei três hipóteses que possibilitariam a terceirização de advogados, caso esta se demonstrasse
necessária ou mais eficiente: as demandas altamente especializadas, o excesso de demandas e as demandas com potencial conflito
de interesses. (...) Diante do exposto e considerando o fato de que
já firmei meu entendimento acerca do tema analisado, bem como
acompanhando o opinamento técnico, VOTO no seguinte sentido:
(...) Em observância ao Princípio da economicidade, que a Cesan
promova periodicamente estudos técnicos, a fim de verificar se os
contratos terceirizados de assessoria jurídica continuam atendendo
ao princípio citado ou se será necessário promover a substituição
deste por servidores concursados, na busca da satisfação do interesse público. Que a CESAN se atente para o fato de que serviços
terceirizados somente devem ser utilizados nas situações especiais
descritas abaixo, quais sejam: a) Demandas altamente especializa-
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das; b) Excesso de demandas; c) Demandas com potencial conflito
de interesses.
Importante ressaltar que os responsáveis afirmaram que, embora
com limitações, as atividades fim continuaram sendo desempenhadas por servidores do quadro efetivo da Prefeitura, cabendo à empresa contratada tão somente orientá-los.
Não estou, com isso, a defender a contratação permanente de consultorias e assessorias para a realização de trabalhos técnicos, mas
existem situações peculiares em que ela é necessária, até mesmo
para o Município não perder em eficiência no desempenho de suas
atividades.
E, levando em consideração as justificativas apresentadas, percebo
que o que se buscou através desta contratação foi exatamente o
alcance da eficiência no desempenho das atividades administrativas, o que seria obtido por meio de uma empresa de consultoria
com conhecimentos técnicos satisfatórios para este fim, uma vez
que o corpo próprio de servidores não estava, naquele momento,
suficientemente capacitado para desenvolvê-las, o que torna justificável a contratação em tela.
O que devemos combater mais duramente são os contratos que não
respeitam a lei de licitações e outras normas do ordenamento jurídico, que não tenham justificativas ou que se verifique a ocorrência
de sobrepreço ou superfaturamento, o que não é o caso, pois, não
houve qualquer imputação por parte de nosso corpo técnico quanto a eventual irregularidade no transcurso da licitação, tampouco
quanto à remuneração pactuada no contrato.
Diante de todo o exposto, considerando o caso concreto, bem como
que o tema em debate já vem sendo amplamente discutido, tendo
sua vedação mitigada em favor da eficiência dos serviços administrativos, pondero que não há motivo para apenar o gestor na
prática de tal ato.
Porém, considero importante emitir uma recomendação à Prefeitura municipal de João Neiva no sentido de que reestruture os setores
administrativo e de consultoria jurídica da prefeitura, porém, sempre observando os limites com gastos de pessoal estabelecidos na
Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. É a fundamentação.
DECISÃO
Ante todo o exposto, divergindo do opinamento técnico e ministerial, VOTO nos seguintes termos:
Pela improcedência da presente Representação, nos termos do art.
95, inc. I c/c art. 99, §2º, ambos da Lei Complementar 621/2012;
Pela revogação da medida cautelar deferida por meio da Decisão TC
5838/2012, bem como o restabelecimento dos efeitos do Contrato
nº 011/2012, proveniente da Tomada de Preços nº 010/2011 da
Prefeitura de João Neiva/ES, inclusive, em relação ao pagamento
dos serviços já prestados pela empresa Suprema Assessoria e Consultoria Ltda – ME, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da
Administração Pública, e desde que cumpridos os requisitos relativos à despesa pública;
Pela regularidade dos atos praticados pelos responsáveis à época:
Sr.ª Juliana Gadiolli Fabris Ferreira – Secretária de Administração,
Sr. Luiz Carlos Peruchi – Prefeito Municipal, Sr. Mário César Negri
– Procurador Adjunto, empresa Suprema Assessoria e Consultoria
Ltda – ME e Sr. Tarcísio Cassa Monteiro – sócio administrador;
Recomendar ao atual Prefeito municipal de João Neiva que:
Reestruture os setores administrativo e de consultoria jurídica da
prefeitura, porém, sempre observando os limites com gastos de
pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF;
Para que seja dada ciência ao Representante do teor da decisão
final a ser proferida, conforme art. 307, §7º, do Regimento Interno;
Pelo arquivamento dos presentes autos, nos termos do artigo 176,
§3º, inciso II do Regimento Interno desta Corte de Contas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4619/2012,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia quinze de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Considerar improcedente a presente Representação, nos termos do art. 95, inc. I c/c art. 99, §2º, ambos da Lei Complementar
621/2012;
2. Revogar a medida cautelar deferida por meio da Decisão –
2ª Câmara TC 5838/2012, restabelecendo dos efeitos do Contrato
nº 011/2012, proveniente da Tomada de Preços nº 010/2011 da
Prefeitura de João Neiva, inclusive, em relação ao pagamento dos
serviços já prestados pela empresa Suprema Assessoria e Consultoria Ltda – ME, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, e desde que cumpridos os requisitos relativos
à despesa pública;
3. Considerar regulares dos atos de gestão praticados pelos res-
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ponsáveis à época: senhora Juliana Gadiolli Fabris Ferreira – Secretária de Administração, senhor Luiz Carlos Peruchi – Prefeito Municipal, senhor Mário César Negri – Procurador Adjunto, empresa Suprema Assessoria e Consultoria Ltda – ME e senhor Tarcísio Cassa
Monteiro – sócio administrador;
4. Recomendar ao atual prefeito municipal de João Neiva que
reestruture os setores administrativo e de consultoria jurídica da
prefeitura, com observância dos limites de gastos com pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF;
5. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, Domingos
Augusto Taufner, relator, e José Antônio Almeida Pimentel. Presente, ainda, o senhor Procurador Especial de Contas, Luis Henrique
Anastácio da Silva, em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 15 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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-251/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-380/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO
MONTEIRO
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEL - SEBASTIÃO FOSSE, SÉRGIO FARIAS FONSECA
EMENTA:TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – EXERCÍCIOS DE
2011 E 2012 – NÃO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES
DESTA CORTE DE CONTAS – 1) MULTA PARA SEBASTIÃO
FOSSE – 2) NOTIFICAÇÃO DO ATUAL GESTOR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial, cuja instauração foi
determinada por esta Corte de Contas ao Poder Executivo do Município de Jerônimo Monteiro, por meio da Decisão TC 3705/2015
(Processo TC 2398/2014), caso medidas administrativas não fossem suficientes para elidir o dano em virtude de supostas irregularidades no município durante os exercícios de 2011 e 2012.
As irregularidades que resultaram na instauração de TCE são as
seguintes (fls. 10/11):
3 – Irregularidades atinentes à possibilidade de dano ao erário:
Vale destacar, dois itens que foram suscitados no relatório conclusivo produzido pela empresa Confere, alguns outros que se referem
a supostas irregularidades atinentes a fatos, que se confirmados,
redundaram em prejuízo ao erário, conforme a seguir:
Pagamentos/recebimento indevidos decorrentes de prestação de
contas irregulares de despesa de convênio;
Ato antieconômico – pagamento de despesas em valores superiores
ao preço de mercado (superfaturamento);
Pagamentos indevidos decorrentes de liquidação irregular de despesa;
Liquidação de despesa sem comprovação efetiva da realização do
serviço ou fornecimento;
Pagamento sem cobertura contratual;
Conversão de férias em recurso financeiro;
Concessão de insalubridade sem critério;
Mudança de condição e função sem concurso público.
Em cumprimento à Decisão TC 3705/2015, o Prefeito Municipal, Sr.
Sebastião Fosse, encaminhou o OFÍCIO/PMJM/GPM nº 765/2015,
comunicando a instauração da Tomada de Contas Especial e remetendo cópia da Portaria Municipal 392/2015, a qual nomeia a
respectiva Comissão.
Após, a Sra. Halessandra Damaceno de Brito – Presidente da Comissão de Tomada de Contas, mediante Ofício às fls. 46/47, solicitou a prorrogação do prazo por mais 180 dias, tendo em vista o
volume de trabalho requerido, as limitações estruturais, de pessoal
e de conhecimentos necessários.
Os autos foram remetidos à Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal – Secex Previdência, a qual, por meio da Manifestação Técnica 748/2016 (fls. 51-54), opinou pela concessão da
dilação de prazo requerida, o que foi acompanhado por este Con-
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selheiro Relator através da Decisão da 2ª Câmara nº 2753/2016-2.
Ato contínuo, temos a informação do Núcleo de Controle de Documentos à fl.73, de que não consta do Sistema e-TCEES, documentação alguma protocolizada em nome do Sr. Sebastião Fosse,
referente à conclusão da Tomada de Contas Especial instaurada
pela Portaria nº 392/2015, publicada em 29/12/2015.
Foi elaborada a Decisão Monocrática nº 1655/2016-7 por este Conselheiro Relator, determinando a notificação do Sr. Sebastião Fosse,
para que no prazo de 10 dias encaminhasse a conclusão da Tomada
de Contas Especial.
Após, temos a informação do Núcleo de Controle de Documentos
através do Despacho nº 4941/2017-7 (fl.82), informando que não
foi protocolizado no Sistema e-tcees, nenhuma documentação em
nome do Sr. Sebastião Fosse referente à conclusão da Tomada de
Contas Especial, instaurada pela Portaria nº 392/2015, publicada
em 29 de dezembro de 2015.
Com isso, a Secretaria Geral das Sessões – SGS através do despacho nº 5240/2016-1, informou que o prazo para o cumprimento da
Decisão Monocrática nº 1655/2016-7 venceu no dia 02/02/2017.
Após, vieram os autos a este Gabinete para serem adotadas as
devidas providências.
FUNDAMENTAÇÃO
Com efeito, a Constituição do Estado do Espírito Santo, acerca das
competências do Tribunal de Contas do Estado, assim trata a questão:
Art. 71. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou
da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de
Contas do Estado ao qual compete:
[...]
III - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis
por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e
indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas
pelos Poderes Públicos Estadual e Municipal e as contas daqueles
que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte prejuízo ao erário, exceto as previstas nos arts. 29, § 2º, e
56, XI e XXV;
Logo, o Tribunal de Contas, diante de provável ocorrência de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário ou de
eventual desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, deve adotar
providências para o fiel cumprimento da lei, bem como, determinar
a instauração de Tomada de Contas Especial, a fim de apreciar a
regular aplicação dos recursos públicos, nos termos do inciso III do
art. 71 da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Nos termos do artigo 14 da IN – 32/2014, o processo de Tomada
de Contas Especial deve ser encaminhado ao Tribunal de Contas no
prazo de até 90 dias, contados a partir do ato de sua instauração,
e poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação da
autoridade competente, fundamentada e tempestiva, a ser concedida a critério do Relator, em decisão monocrática, nos termos do
seu parágrafo único.
Observo que no presente processo já tivemos a Decisão da 2ª Câmara nº 2753/2016-2 concedendo a dilação de prazo por mais 180
(cento e oitenta) dias para a conclusão da Tomada de Contas Especial, e também a reiteração de notificação através da Decisão
Monocrática nº 1655/2016-7 notificando o Sr. Sebastião Fosse para
a entrega da conclusão da Tomada de Contas Especial.
Ocorre que o mesmo permaneceu inerte ao envio da conclusão da
Tomada de Contas Especial, conforme as informações do NCD (fl.
81) e SGS (fl. 83).
A Lei Orgânica nº 621/2012, autoriza a aplicação de multa decorrente de verificação de não atendimento à decisão desta Corte de
Contas, não envio ou envio fora de prazo de documentos ou informações que compõem a prestação de contas ou ainda ocasionadas pela reincidência no descumprimento de determinação deste
Tribunal. Tais permissivos estão elencados nas seguintes previsões
legais:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$
100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente em outra moeda
que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis
por:
[...]
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos e/ou informações que compõem a prestação de contas;
IX - inobservância de prazos legais ou regulamentares para remessa ao Tribunal de Contas de balancetes, balanços, informações,
demonstrativos contábeis ou de quaisquer outros relatórios, documentos ou arquivos solicitados, inclusive em meio eletrônico, salvo
o disposto em lei específica;
§ 1º Ficará sujeito à multa prevista no caput deste artigo aquele
que deixar de dar cumprimento à decisão do Tribunal, salvo motivo
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justificado, a critério do Tribunal de Contas.
[...]
Art. 137. Os responsáveis que não comprovarem o recolhimento
da multa aplicada no prazo determinado, sem prejuízo das demais
sanções legais e do disposto no inciso III do artigo 149 desta Lei
Complementar, serão inscritos no cadastro de inadimplentes do Tribunal de Contas.
Art. 138. O valor decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de
Contas nos termos dos artigos 134 e 135 desta Lei Complementar,
quando pago após o seu vencimento, será atualizado monetariamente na data do efetivo pagamento.
Destaco aqui, que o Sr. Sebastião Fosse não atendeu as determinações desta Corte de Contas por mais de uma vez, conforme o determinado pelas Decisões anteriores. Sendo assim, a multa deve levar
em conta o caráter dúplice da penalidade que, neste caso, deve
retratar não apenas o caráter punitivo pela atitude consciente do
gestor em não atender a determinação desta Corte, mas também
deve-se revelar o caráter pedagógico, de modo a inibir a disseminação de comportamentos semelhantes.
DECISÃO
Ante o exposto, tendo em vista a inércia do gestor em atender
a determinação desta Corte de Contas no envio da conclusão da
Tomada de Contas Especial, VOTO pela imposição de multa de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao gestor Sr. Sebastião Fosse, com
base no artigo 135, inciso VIII e IX da Lei Orgânica c/c artigo 389,
inciso IX do Regimento Interno desta Corte de Contas.
VOTO pela Notificação do Sr. Sergio Farias Fonseca – atual Prefeito
de Jerônimo Monteiro, concedendo prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, para que encaminhe a Conclusão da Tomada de Contas
Especial instaurada através da Portaria nº 392/2015.
Encaminhe-se, cópia integral do Voto vencedor e da decisão proferida, juntamente com o Termo de Notificação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-380/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia quinze de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos
termos do voto do Relator, Conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Aplicar multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao gestor, senhor Sebastião Fosse, com base no artigo 135, inciso VIII e IX da
Lei Orgânica c/c artigo 389, inciso IX do Regimento Interno desta
Corte de Contas;
2. Notificar o senhor Sergio Farias Fonseca – atual Prefeito de
Jerônimo Monteiro, com prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, para que seja encaminhada a Conclusão da Tomada de Contas
Especial instaurada através da Portaria nº 392/2015.
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
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, Domingos
Augusto Taufner, relator, e José Antônio Almeida Pimentel. Presente, ainda, o senhor Procurador Especial de Contas Luis Henrique
Anastácio da Silva, em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 15 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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- 252/2017 - SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3453/2016
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - EDUARDO ALVES MUQUY
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente
ao exercício de 2015, da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, sob a
responsabilidade do Sr. Eduardo Alves Muquy.
Os autos foram analisados pela Secretaria de Controle Externo de
Contas (SecexContas) que elaborou o Relatório Técnico Contábil
346/2016 e a Instrução Técnica Inicial 905/2016, sugerindo a citação em razão dos seguintes achados:
Ausência de notas explicativas às demonstrações contábeis quanto
à origem e à identificação do debito previdenciário evidenciado no
Demonstrativo da Dívida Fundada e no Balanço Patrimonial;
Ausência de evidenciação nas variações Qualitativas, na Demonstração das Variações Patrimoniais das incorporações e desincorporações de débitos previdenciários e obrigações trabalhistas registradas no Demonstrativo da Dívida Fundada;
Obrigações contraídas pelo titular do poder nos dois últimos quadrimestres de seu mandato sem disponibilidade financeira.
Entendimento que foi acompanhando por este relator, conforme
DECM 1.392/2016, fls. 42-43.
Após as justificativas apresentadas pelo gestor (fls 48-52), a Secretaria de Controle Externo de Contas, através da Instrução Técnica
Conclusiva – ITC 358/2017, fls. 55-65, onde opinou pela regularidade com ressalvas das contas da Câmara Municipal de Ecoporanga, no exercício de 2015, o que foi integralmente acompanhado
pelo Ministério Público de Contas, em Parecer de lavra do Procurador Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, fls. 69.
Em síntese, é o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual – ordenadores, da Câmara Municipal de Ecoporanga, referente ao exercício
de 2015, portanto, estamos a apreciar “contas de gestão”.
Verifico que o feito encontra-se devidamente instruído. Foram observados todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim,
aptidão ao julgamento de mérito em atendimento aos princípios
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais
relativas à
“fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais de Contas dos
Estados, entre essas compreendeu as atinentes às competências do
TCU, nas quais é clara a distinção entre o artigo 71, I – de apreciar
e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do artigo 71, II, - de
julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre
eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.
Estamos, portanto, exercendo a competência insculpida no inciso II
do art. 71 da Carta Magna, que cabe a este Tribunal de Contas do
Espírito Santo. Ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, tornam-se necessárias algumas considerações, atinentes
ao indicativo de irregularidade apontado, estando o mais em situação regular, senão vejamos:
1. Ausência de notas explicativas às demonstrações contábeis quanto à origem e à identificação do debito previdenciário evidenciado no Demonstrativo da Dívida Fundada e no
Balanço Patrimonial.
Constatou a área técnica que os valores evidenciados no balanço
patrimonial do exercício de 2015, na DVP, no Demonstrativo da Dívida Fundada, que a conta referente a Contribuição Sobre Salários
e Remunerações, contou com uma inscrição de R$ 27.918,16, uma
baixa de R$ 20.179,50 e saldo em R$ 7.738,66. Assim, do montante inscrito em 2015, foram baixados 72%, restando duvida a cerca
do pagamento referente aos 28% sem comprovação de se foram
pagos ou baixados. A área técnica ainda questionou se houveram
ocorrido parcelamentos de dividas com o INSS.
Alegou o justificante que ao analisar os valores pagos ao INSS durante o exercício de 2015, encontra-se o valor de R$ 283.089,44,
que ao confrontar o valor pago pela contabilidade e o valor gerado
pelo resumo da folha, encontraria R$ 283.153,98, informando que
não houve parcelamento de dividas com o INSS. Afirmou ainda que
os lançamentos apresentados no Anexo XVI, Demonstrativo da Dívida Fundada foram gerados por falha técnica, pois por se tratar de
provisão de folha de pagamento que não passaria de 12 meses, tais
lançamentos não deveriam estar presentes no relatório, e que nas
contas de 2016, foram devidamente corrigidas as distorções para
que não constasse mais no referido anexo.
Diante da justificativa apresentada, resta esclarecido que se trata
de valores pertinentes a passivos trabalhistas derivados de apropriações por competência, porem equivocadamente demonstrada
na divida fundada, uma vez que o passivo reconhecido não possui
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exigibilidade superior a 12 meses. E tendo em vista que o gestor
demonstrou ter adotado as providencias saneadoras, entendo pelo
afastamento da irregularidade.
2. Ausência de evidenciação nas variações Qualitativas, na
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) das incorporações e desincorporações de débitos previdenciários e
obrigações trabalhistas registradas no Demonstrativo da Dívida Fundada.
Em sua justificativa, declarou o defendente que os lançamentos
apresentados no balanço patrimonial são provenientes da Provisão
de Folha de Pagamento, a natureza das contas contábeis utilizadas
para fazer o provisionamento é de Atributo Patrimonial, em conformidade com o diz o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público. (MCASP-6ª)
Diante da justificativa apresentada, resta esclarecido que se trata
de valores pertinentes a passivos trabalhistas derivados de apropriações por competência, porem equivocadamente demonstrada
na divida fundada, por não possuírem exigibilidade superior a 12
meses, e tendo em vista que o gestor demonstrou ter adotado as
providencias saneadoras, entendo pelo afastamento da irregularidade.
3. Obrigações contraídas pelo titular do poder nos dois últimos quadrimestres de seu mandato sem disponibilidade
financeira.
Foi constatado que a Câmara possui saldo no Passivo Financeiro
de R$ 25.119,98 e disponível no final do exercício de 2015 de R$
25.119,98 conforme demonstrativo da divida flutuante. No entanto,
o balanço patrimonial evidencia um valor de R$ 42.914,46, de obrigações trabalhistas e previdenciárias, reconhecidos pelo regime de
competência, que, portanto, é devido, sendo que o saldo de caixa
não é suficiente para cumpri-lo.
Em consulta ao Cidades-Web, no período de janeiro a abril de 2016,
verificou-se que não foi registrada nenhuma despesa empenhada
em 2016 que se referia ao exercício de 2015.
O responsável aduz, em suas justificativas, que não contraiu despesa no citado período, o que ocorrera foi o lançamento da provisão da folha de pagamento, e que fora feita a devolução do saldo
remanescente de duodécimo à Prefeitura Municipal de Ecoporanga
no mês de dezembro de 2015, no valor de R$ 590.863,63. Ainda
salientou que o setor contábil da Câmara no exercício de 2016 estaria dando continuidade nas provisões da folha de pagamento e que
será mantido o saldo financeiro para cobertura dos lançamentos no
encerramento do exercício de 2016.
Embora as justificativas apresentadas pelo gestor não sejam suficientes para elidir a inconsistência, o valor envolvido não foi suficiente para comprometer o equilíbrio do exercício posterior, tento
em vista que logo em janeiro de 2016 havia saldo no montante de
R$ 113.419,18 e passivo de R$ 45.824,35. Ainda pesa em favor do
responsável o fato de ter devolvido pela Câmara Municipal de Ecoporanga o montante de R$ 590.863,63. Diante do exposto, entendo
por manter a irregularidade, porém não tem o condão de macular
as contas do gestor, devendo ser objeto de ressalva.
DECISÃO
Ante ao exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e
Ministério Público Especial de Contas, VOTO para que sejam julgadas REGULARES COM RESSALVAS as contas da Câmara Municipal de Ecoporanga, sob a responsabilidade do Sr. Eduardo Alves
Muquy, relativas ao exercício de 2015, nos termos do art. 84,
inciso II da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal.
Voto ainda, para que seja encaminhada ao atual gestor, a seguinte
DETERMINAÇÃO, que deverá ser objeto de monitoramento por
esta Corte:
- Que o jurisdicionado cumpra as normas contábeis e da Lei de
Responsabilidade Fiscal, no sentido de que sejam reconhecidos
tempestivamente as despesas e passivos correspondentes, bem
como respeitados os dispositivos que versam sobre o equilíbrio das
contas públicas.
Dê-se ciência ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3453/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia quinze de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Julgar regular com ressalvas a Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Ecoporanga, sob a responsabilidade do senhor
Eduardo Alves Muquy, relativa ao exercício de 2015, nos termos
do art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe a
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devida quitação, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal;
2. Determinar ao jurisdicionado que cumpra as normas contábeis e a Lei de Responsabilidade Fiscal, no sentido de que sejam
reconhecidos tempestivamente as despesas e passivos correspondentes, bem como respeitados os dispositivos que versam sobre
o equilíbrio das contas públicas; Devendo ser objeto de monitoramento por esta Corte;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, Domingos
Augusto Taufner, relator, e José Antônio Almeida Pimentel. Presente, ainda, o senhor Procurador Especial de Contas Luis Henrique
Anastácio da Silva, em substituição ao Procurador-Geral.
Sala das Sessões, 15 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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-253/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4242/2016
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - JUSCELINO HENCK
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente
ao exercício de 2015, da Câmara Municipal de Aracruz, sob a responsabilidade do Sr. Juscelino Henck.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada
a este Tribunal, em 04/04/2016, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC 261/2015, portanto,
dentro do prazo estabelecido pela legislação.
Após a análise inicial da Secretaria de Controle Externo de Contas
foi elaborado o Relatório Técnico (RT) nº 323/2016, bem como a
ITI n.º 865/2016, pela citação do responsável em razão do achado:
- Inconformidade entre os valores apurados no inventário anual
dos bens em almoxarifado e os saldos registrados no Balanço Patrimonial.
Acompanhando o entendimento da área técnica foi proferida a Decisão Monocrática 1338/2016, fls. 25/26, por este Relator, determinando a citação do responsável, sendo que o Sr. Juscelino Henck,
apresentou suas justificativas às fls. 31/32.
Após, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva 213/2017, fls.
40/43, que pela regularidade das contas da Câmara Municipal de
Baixo Guandu, relativas ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Senhor Juscelino Henck.
Instado a se manifestar nos autos, o douto Ministério Público de
Contas emitiu Parecer (fls. 47), subscrito pelo Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, opinando no mesmo sentido da Área Técnica pela regularidade das contas do Poder Legislativo Municipal de
Baixo Guandu.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas
competências previstas nos artigos 31, § 1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a 75 da Constituição Estadual; e
na Lei Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de
forma que, dentre as competências a ele atribuídas, 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 por ele prestadas, com o consequente julgamento
pela regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das
contas.
A Lei Orçamentária Anual nº 2851/2014 do Município de Baixo
Guandu estimou e fixou a Despesa do Poder Legislativo em R$
3.615.160,00.
Os documentos apresentados pelo gestor possibilitaram aferir a
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execução orçamentária, evidenciada no Balanço Orçamentário, no
montante de R$ 2.108.198,60, que corresponde a 58,32% das
despesas autorizadas, conforme Tabela 01, às fls. 8.
Denota-se, ainda, o fiel cumprimento das normas relativas à gestão
fiscal (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como o cumprimento
dos limites legais e constitucionais inerentes a despesas com pessoal e remuneração de vereadores.
No que concerne ao limite de despesa com pessoal do Poder Legislativo, o art. 20, III, “a” da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece o limite de 6% da receita corrente líquida do município.
Tal limite foi devidamente respeitado no caso em tela, posto que
o valor total de despesa com pessoal atingido pelo Legislativo foi
de R$ 1.708.575,54, correspondente a 2,42% da receita corrente
líquida.
Não foram constatadas inconformidades concernentes ao pagamento dos subsídios dos vereadores, sendo apurado corpo técnico
deste Tribunal, tendo por base informações e documentações apresentadas pelo jurisdicionado, o total de R$ 633.600,00, correspondente a 1,04% da receita total do município.
Desta feita, as despesas e os valores gastos com folha de pagamento da Câmara Municipal de Baixo Guandu, encontram abaixo dos
limites legais e constitucionais estabelecidos.
Cabe constar, ainda, que os pagamentos relacionados às obrigações
previdenciárias, para Regime Geral de Previdência e Regime Próprio
de Previdência Social, foram devidamente recolhidos, conforme detalhado pela área técnica.
No entanto, foi detectada Inconformidade entre os valores apurados no inventário anual dos bens em almoxarifado e os saldos
registrados no Balanço Patrimonial, a Câmara Municipal apresentou
divergências nos arquivos encaminhados em relação ao exercício
de 2014 caracterizando falha na contabilização, motivo pelo qual o
responsável foi citado.
Após citado o responsável alegou que a ocorreu falhas de informática, que permite apresentar dados diferentes do programa de almoxarifado e que a situação foi normatiza e resolvida, tendo apresentado novos relatórios.
O resumo do inventário de bens de almoxarifado apresentado pelo
gestor evidencia saldo no montante de R$ 15.048,39 (quinze mil,
quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), em consonância
com o saldo demonstrado no Balanço Patrimonial. Apesar de não
ter apresentado o inventário de bens de almoxarifado conforme
exigido em normativo desta Corte de Contas, as informações apresentadas foram suficientes para comprovar o saldo evidenciado no
balanço, razão pela qual entendo pelo afastamento deste indicativo
de irregularidade.
Ademais, os dados gerais desta Prestação de Contas Anual demonstram consonância com o artigo 1º da LRF, que dispõe:
“A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada
e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a
obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras,
dívida consolidada e mobiliária, operações de créditos, inclusive por
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar”.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos
contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em
observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 — Registro
Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor
público, devendo observância aos princípios e às Normas Brasileiras
Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir
requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e
credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as informações apresentadas devem representar fielmente o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas
respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis devem
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ser disponibilizados para a sociedade e expressar, com transparência, o resultado da gestão e a situação patrimonial do setor público.
Considerando que não houve divergências detectadas, é possível
afirmar que os demonstrativos contábeis, bem como os dados que
serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os
critérios descritos no fragmento acima.
DECISÃO
Ante ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público de Contas, VOTO para que sejam julgadas
REGULARES as contas da Câmara Municipal de Baixo Guandu,
sob a responsabilidade do Sr. Juscelino Henck, relativas ao exercício de 2015, na forma do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do
art. 85, do mesmo diploma legal.
Dê-se ciência ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4242/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quinze de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar
regular a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Baixo
Guandu, sob a responsabilidade do Senhor Juscelino Henck, relativa ao exercício de 2015, na forma do inciso I, do artigo 84, da Lei
Complementar 621/2012, dando-lhe a devida quitação, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal, arquivando-se os autos
após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
Composição Plenária
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, Domingos
Augusto Taufner, relator, e o senhor conselheiro José Antônio Almeida Pimentel. 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, 15 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
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-254/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3458/2016
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA
BARRA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - ANDERSON KLEBER DA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO e FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de prestação de contas anual da Câmara Municipal
de Conceição da Barra, relativamente ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade do senhor Anderson Kleber da Silva.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC analisou
indícios de irregularidade e demais aspectos da PCA conforme se
expõe a seguir.
NÃO CONFORMIDADE ENTRE OS SALDOS DO INVENTÁRIO
DE BENS MÓVEIS E DO BALANÇO PATRIMONIAL (ITEM 4.4.1
DO RTC 315/2016)
Inobservância aos artigos 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 100, 101,
105, 106, II, da Lei Federal nº 4.320/64; art. 37 da CF/88 c/c arts.
94 a 96 da Lei 4.320/64; IN TC 34/2015.
Conforme relatado no RTC 315/2016:
Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos das demonstrações contábeis e do inventário de bens, realizado em
31/12/2015.
Tabela 07: Saldos patrimoniais de bens móveis e imóveis Em R$
1,00
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Descrição da conta
Almoxarifado Consumo
Bens Móveis
(-) Depreciação
(=) Saldo
Bens Imóveis

Balanço
Patrimonial
968,00
95.027,53
5.296,88
89.730,65
85.000,00

Inventário

Diferença

968,00

-

104.828,53
85.000,00

-15.097,88
-

Fonte: Processo TC 3.458/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
(...)
Analisando os demonstrativos e demais documentos da presente
prestação de contas, não foram localizadas notas explicativas acerca da diferença encontrada entre os registros realizados no Balanço
Patrimonial e no Inventário.
Dessa forma, diante da incompatibilidade entre inventários e os
saldos apresentados no Balanço Patrimonial, sugere-se citar o responsável para apresentar as justificativas, acompanhadas de documentos que julgar necessários.
Ressalta-se que os ajustes na conta de bens móveis deverão ocorrer no exercício corrente, respeitadas as normas de contabilidade
vigentes.
A presente irregularidade se refere a não conformidade entre os
saldos do inventário de bens móveis e do Balanço Patrimonial.
Após regular citação, o defendente afirma que a divergência decorre de inconsistências geradas pelo sistema de patrimônio referente
a alguns bens baixados que deveriam ter seus valores em zero,
mas constam com valores negativos. Após identificar os valores que
causaram a divergência apontada, notificaram a empresa responsável pelo sistema contábil a fim de realizar os ajustes necessários.
Encaminhou ainda um novo inventário de bens móveis a fim de
comprovar os ajustes realizados.
Compulsando os documentos acostados pela defesa, verifica-se
que o novo inventário de bens móveis encaminhado evidencia o
montante de R$ 89.730,65, em consonância com resumo do inventário de bens móveis e com o Balanço Patrimonial.
Pelo exposto, considerando que o envio de um novo inventário de
bens móveis não altera os saldos evidenciados no Balanço Patrimonial, bem como os resultados do exercício, entende-se por afastar
o presente indicativo de irregularidade.
QUADRO RESUMIDO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
Tabela 11: Despesas com pessoal – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Despesas totais com pessoal
% das despesas totais com pessoal em
relação à RCL
% Limite das despesas totais com
pessoal em relação à RCL

Valor
78.852.560,44
2.515.657,36
3,19%
6,00%

Fonte: Processo TC 3.458/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
Tabela 12: Gasto Total com Subsídio – Poder Legislativo Em R$
1,00
Descrição
Receitas Municipais – Base Referencial Total
Gasto Total com Subsídios dos Vereadores
% Compreendido com subsídios
% Limite

Valor
69.445.691,23
752.400,00
1,08%
5,00%

Fonte: Processo TC 3.458/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
Tabela 13: Gasto Individual com Subsídio – Poder Legislativo Em
R$ 1,00
Descrição
Subsídio do Deputado Estadual - Base Referencial
Individual
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores
% de correlação com o subsidio do deputado
estadual
% Limite de correlação com o subsidio do
deputado estadual

Valor
25.322,25
5.700,00
22,51%
30,00%

Fonte: Processo TC 3.458/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
Tabela 14: Gastos Folha de Pagamentos – Poder Legislativo Em
R$ 1,00
Descrição
Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no
Exercício

Valor
3.090.245,99
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Total da Despesa Legislativa com Folha de
Pagamento
% Gasto com folha de pagamentos
% Limite Gasto com folha de
pagamentos

2.149.957,25
69,58%
70,00%

Fonte: Processo TC 3.458/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
Tabela 15: Gastos Totais – Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Receitas Tributárias e Transf. de Impostos –
Exercício Anterior
Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder
- exceto Inativos (7%)
Gasto Total do Poder Legislativo, exceto
Inativos
% Gasto total do Poder
% Limite Gasto total do Poder

Valor
44.028.824,11
3.082.017,69
2.899.001,40
6,58%
7,00%

Fonte: Processo TC 3.458/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
Portanto, quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, entende-se no sentido da REGULARIDADE as
contas do Sr. Anderson Kleber da Silva, Presidente, no exercício
de funções de ordenador de despesas na Câmara Municipal de Conceição da Barra no exercício de 2015, na forma do artigo 84, I da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas,
seu ilustre representante, Dr. Heron de Oliveira, lançou parecer às
fls. 316/317, corroborando o opinamento da área técnica, entendimento com o qual também concorda este Relator.
II- DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que
com amparo no art. 84, I, Lei Complementar 621/2012, sejam
julgadas REGULARES as contas do senhor Anderson Kleber da
Silva, à frente da Câmara Municipal de Conceição da Barra, no
exercício de 2015, dando quitação ao responsável na forma do artigo 85 do mesmo diploma legal.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do Ministério Público de
Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3458/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quinze de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Conceição da Barra, sob a responsabilidade do Senhor
Anderson Kleber da Silva, relativa ao exercício de 2015, dando-lhe
a devida quitação, nos termos do art. 85 da Lei Complementar
621/2012;
2. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento 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, 15 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
ACÓRDÃO TC-255/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-7147/2016
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SÃO GABRIEL DA
PALHA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
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RESPONSÁVEIS - SANDRO VAGNO BASTO E NIVALDO COMETTI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1. RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenadores) do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
de São Gabriel da Palha, referente ao exercício financeiro de 2015,
sob a responsabilidade do senhor Nivaldo Cometti e Santo Vagno
Basto.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas
resultou o Relatório Técnico 00007/2017 em que foi sugerido o
julgamento regular da prestação de contas em questão, como consequência da apreciação das peças e demonstrativos encaminhados
pelo gestor. Vejamos:
6 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão dos Srs.
NIVALDO COMETTI e SANDRO VAGNO BASTO, no exercício de suas
funções como ordenadores de despesas do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental de São Gabriel da Palha,
no exercício de 2015.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC Nº 297/2016, a
análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base
as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa 34/2015.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas
julgue REGULARES as contas dos Srs. NIVALDO COMETTI e SANDRO VAGNO BASTO, gestores do Fundo, no exercício de funções de
ordenadores de despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de São Gabriel da Palha no exercício
de 2015, na forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual
621/2012.[...]
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC
00102/2017, que considerou completa a análise proposta no Relatório Técnico 00007/2017, anuindo, desta forma, aos argumentos
fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi elaborado o Parecer 00501/2017, que trouxe o opinamento deste órgão
ministerial no sentido de considerar regular a prestação de contas
sob análise.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos conclusos.
2. DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, por meio de
Parecer da lavra do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio
da Silva, VOTO pela regularidade das contas apresentadas pelo
Sr. Nivaldo Cometti e pelo Sr. Santo Vagno Basto, frente ao Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de São
Gabriel da Palha, no exercício financeiro de 2015, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação
aos responsáveis, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7147/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
quinze de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar
regulares as contas apresentadas pelo Sr. Nivaldo Cometti e pelo
Sr. Sandro Vagno Basto, frente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de São Gabriel da Palha, no
exercício financeiro de 2015, na forma do inciso I do artigo 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis,
com base no art. 85 do mesmo diploma legal, arquivando-se os
presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento 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, 15 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
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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-257/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-9811/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ASSUNTO - DENÚNCIA
RESPONSÁVEL - VERA LÚCIA COSTA
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE GUAÇUÍ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS
– NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida o presente processo de representação que fora autuada como
denúncia, encaminhada em 25/10/2015, em face da Prefeita Municipal de Guaçuí, Sra. Vera Lucia Costa, noticiando a seguinte irregularidade: segundo o signatário, a Prefeita Municipal não teria
respondido no tempo e no modo devidos, seus ofícios, nos quais
constariam solicitações de informações.
Por fim, solicita desta Corte de Contas a apuração dos fatos narrados.
Inicialmente, destaca-se que foi efetuada busca junto ao sistema
informatizado da Unidade Técnica competente e não foi encontrada
nenhuma ação fiscalizatória relativa aos fatos denunciados.
Primeiramente, cabe ressaltar que a Constituição Federal estabelece que a fiscalização do Município, através do controle externo, será
exercida pelo Poder Legislativo Municipal:
Art. 31 - A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de
controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
Não obstante a sua competência constitucional, queixa-se o signatário que a função fiscalizatória é impedida pelo descaso da Prefeita
Municipal, quando esta não atende “no tempo e no modo devido”
as solicitações encaminhadas.
Ora, o Poder Legislativo Municipal possui os recursos necessários
para fazer valer suas prerrogativas, mediante a situação ora descrita, conforme o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967
lhe garante:
Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:
(...)
III - Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos
de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma
regular; (g.n).
Nesta esteira, a Lei Orgânica do Município de Guaçuí indica:
Art. 15. Compete privativamente à Câmara Municipal, dentre outras
atribuições previstas nesta Lei Orgânica:
(...)
XVIII - julgar o Prefeito e o Vice-Prefeito pelo cometimento de infração político-administrativa;
(...)
Art. 53. São infrações político-administrativas do Prefeito Municipal,
sujeitas ao julgamento da Câmara Municipal e sancionadas com a
perda do mandato:
(...)
XI - desatender, sem motivo justo, os pedidos de informações da
Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular.
Destarte, não há porque o Legislativo Municipal buscar nesta Corte
de Contas a reparação relativa à irregularidade suscitada na exordial, requerendo que este Sodalício tome as medidas legais pertinentes ao caso ora exposto, uma vez que aquela Casa de Leis tem
os instrumentos e a competência para agir no caso presente.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de contas, seu
representante, Dr. Luciano Vieira, por meio do Parecer 4114/20161, corroborou o entendimento esposado pela unidade técnica, com
o qual também concorda este Relator.
Pelos motivos relatados, mormente por fugir da competência
desta Corte de Contas o arbítrio e mediação de conflitos entre os Poderes constituídos e, noutro giro, por motivo de racio-
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nalização administrativa e economia processual, ante a aptidão da
própria Câmara Municipal de Guaçuí para prover o seu desiderato,
não podendo abdicar dos poderes conferidos em lei, cabe, portanto,
o arquivamento do feito, conforme a Resolução TC nº 261, de 4 de
junho de 2013, dando ciência ao interessado:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
(...)
III - decisão terminativa por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
Art. 427. As decisões do Tribunal poderão ser preliminares, interlocutórias, definitivas ou terminativas.
(...)
§ 4º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, determina a
extinção pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou o seu arquivamento por
racionalização administrativa e economia processual. (g.n)
II- DISPOSITIVO:
Pelos motivos acima expostos, VOTO no sentido do arquivamento
dos presentes autos, em razão do não conhecimento da presente denúncia, na forma do art. 330, III do RITCEES.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-9811/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia quinze de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, não
conhecer a presente denúncia, arquivando-se os autos, na forma do art. 330, III, do Regimento Interno, nos termos do voto do
relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
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, 15 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
ACÓRDÃO TC-258/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3937/2015
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE ALFREDO CHAVES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - OSVALDO SGULMARO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – 1) REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – 2) DETERMINAÇÃO – 3) RECOMENDAÇÕES – 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 Alfredo Chaves, relativa
ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Senhor Osvaldo
Sgulmaro - 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
19/30 (Relatório Técnico 00254/2016-1) evidenciando procedimentos irregulares, e opinando pela citação do agente responsável
para apresentação de justificativas quanto a:
4.3.1 ausência de levantamento do inventário anual de bens móveis;
4.3.2 ausência de levantamento do inventário anual de bens imóveis;
Os indícios de irregularidades apontados, assinalados na Instrução Técnica Inicial 00653/2016-6 (fls. 31/32), propiciaram a
citação do responsável para apresentação de suas justificativas,
determinada monocraticamente (Decisão Monocrática Preliminar 01086/2016-6) à folha 35.
Regularmente citado (fl. 36), o responsável exercitou seu direito de
defesa, apresentando suas justificativas e documentos comproba-
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tórios às folhas 42/47.
A Secretaria de Controle Externo de Contas ao proceder à análise das justificativas apresentadas, em Instrução Técnica Conclusiva 04540/2016-3 (fls.51/56), opina pela manutenção das
impropriedades assinaladas nos itens 4.3.1 e 4.3.2 do Relatório
Técnico 00254/2016-1.
Nesse passo, a teor do que preceitua o art. 84, II da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c art. 162, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCEES aprovado pela Resolução 261/2013, opina a
Secretaria de Controle Externo de Contas por julgar REGULARES
COM RESSALVA as contas em exame, com determinação ao atual gestor para que nas futuras prestações de contas anuais:
(...) adote medidas antes do encerramento contábil de cada exercício que garantam a realização de levantamento físico de bens
(móveis, imóveis, intangíveis) e a confecção dos respectivos inventários por equipe ou comissão não vinculada à contabilidade, a fim
de garantir o controle e a adequada contabilização do patrimônio da
entidade, bem como, se for o caso, acompanhado de notas explicativas para maiores esclarecimentos de fatos realizados.
O douto representante do Ministério Público de Contas, Heron Carlos Gomes de Oliveira, às folhas 60/75, diverge da área técnica
desta Corte opinando pela IRREGULARIDADE das contas e expedição de determinações, constante às folhas 73/74, “por conta
da gravidade da irregularidade perpetrada em face do erário, e da
ausência de qualquer medida saneadora” por parte do responsável.
É o relatório.
Analisando os autos, vislumbro que recomendam os técnicos desta
Corte considerar regular com ressalva a presente Prestação de
Contas, por entenderem que restaram evidenciadas impropriedades de natureza moderada, constantes dos itens 4.3.1 e 4.3.2 do
Relatório Técnico 00254/2016-1 (fls. 19/30), a saber:
4.3.1 ausência de levantamento do inventário anual de bens móveis;
Base normativa: art. 37 da Constituição Federal/1988; art. 96 da
Lei Federal 4.320/1964; art. 82 da Lei Complementar Estadual
621/2012; art. 5º da Resolução TC 273/2014; art. 4º da Instrução
Normativa 28/2013.
4.3.2 ausência de levantamento do inventário anual de bens imóveis;
Base normativa: art. 37 da Constituição Federal/1988; art. 96 da
Lei Federal 4.320/1964; art. 82 da Lei Complementar Estadual
621/2012; art. 5º da Resolução TC 273/2014; art. 4º da Instrução
Normativa 28/2013.
A seu turno, manifestou-se o Ministério Público de Contas pela irregularidade da prestação de contas em análise, em síntese, por
considerar que:
os indicativos de irregularidade constatados “não consubstanciam, simplesmente, impropriedades ou qualquer outra falta
de natureza formal, desprovida de gravidade”, por conseguinte,
“configurando-se inviável a subsunção dos fatos narrados à
norma do art. 84, II, da Lei Complementar 621/2012”. (grifo
original);
“a omissão em tela despreza a instrução Normativa TC/ES
28/2013, fazendo incidir norma do art.82, §3º, da Lei Complementar 621/2012” (grifo original) que considera como “não prestadas” as contas que não reúnam as informações e os documentos
exigidos na legislação em vigor;
frente à omissão do dever de prestar contas, impõe-se considerar a
Prestação de Contas irregular conforme com o preceituado no art.
84, III, “a” da Lei Complementar 621/2013.
em decorrência do não encaminhamento do inventário de bens móveis e de bens imóveis, constatou a área técnica deste Tribunal
uma divergência de R$111.008,98 (cento e onze mil, oito reais e
noventa e oito centavos) entre o registro no Balanço Patrimonial de
bens móveis e imóveis e seus respectivos inventários (vide Tabela
7 – folha 27); sendo que, mesmo considerando a relação de bens
patrimoniais móveis adquiridos pelo SAAE em 2014, no montante
de R$ 6.541,00 (seis mil, quinhentos e quarenta e um reais), permanece a divergência de R$ 104.467,98 (cento e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), que
configura “grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial,
e que evidencia desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores
públicos”, maculando a prestação de contas em análise, em consonância com o art. 84, III, “d” e “f” da Lei Complementar 621/2012.
Manifesto minha concordância com o posicionamento da área técnica deste Tribunal, sem prejuízo de tecer algumas considerações
sobre as razões expostas no parecer ministerial.
Rememorando, este Tribunal de Contas amadureceu entendimento acerca dos registros contábeis patrimoniais dos entes da Ad-
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ministração Pública Direta e Indireta dos municípios do Estado do
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
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procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos
municípios, revogando as Resoluções TC 221/2010, 242/2012,
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 móveis e
de bens imóveis quando da apresentação da prestação de contas
anual referente ao exercício de 2014 pelo SAAE de Alfredo Chaves,
é possível inferir o seguinte:
No que tange às prestações de contas anuais relativas ao exercício
de 2013, a IN 28/2013 estabelecia como facultativa a apresentação
dos resumos dos inventários de bens móveis e de bens imóveis
(anexos 15 e 17) e dos demonstrativos analíticos das entradas e
saídas de bens móveis e de bens imóveis (anexos 16 e 18).
Na 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
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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
aos contribuintes e portanto, sujeitos a adoção de rigoroso protocolo no seu controle.
Se por certo deve ser exigida a apresentação dos arquivos com o
inventário dos bens móveis e imóveis, a desconformidade observada 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 nos regulamentos expedidos
por este Tribunal.
Quanto à divergência no montante de R$ 104.467,98 (cento e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos) apurada pela área técnica e considerada no parecer ministerial
para configurar a gravidade da infração, decorre do fato dos arquivos encaminhados como Inventário de Bens Móveis (03-16-INVMOV) e como Inventário de Bens Imóveis (03-19-INVIMO), por
constituírem tão somente declarações da movimentação de bens
móveis e de bens imóveis no exercício, não possibilitaram o efetivo
confronto de valores registrados no Inventário e no Balanço Patrimonial; não servindo, pois, como evidência de desfalque ou desvio
de dinheiro, bens ou valores públicos, não maculando a prestação
de contas em análise.
Sendo assim, acompanhando o entendimento da área técnica e divergindo 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 Alfredo
Chaves referente ao exercício financeiro de 2014, sob a responsabilidade do Senhor Osvaldo Sgulmaro, 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 Alfredo Chaves 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.
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, ARQUIVEM-SE os autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3937/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia quinze 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 Alfredo Chaves, relativa
ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor Osvaldo
Sgulmaro, nos termos do art. 84, inciso II, da Lei Complementar
Estadual 621/2012, dando-lhe a devida quitação, nos termos do
artigo 86 do mesmo diploma legal;
2. Determinar ao atual gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, nos termos do art. 86 da Lei Complementar
Estadual 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;
3. Recomendar:
3.1 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 Com-

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 15 de maio de 2017
plementar Estadual 621/2012 e sujeitar o infrator à multa;
3.2 A divulgação ampla, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público, das prestações de contas, ainda que em versões simplificadas, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei
nº 101/2000.
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
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, 15 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
ACÓRDÃO TC-286/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-9881/2016
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAÇU
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
ADVOGADOS - AUGUSTO BARBOSA (OAB/SP 281.394), BENEDITO FERREIRA DE CAMPOS FILHO (OAB/SP 167.058) E FERNANDA
FERREIRA MACHADO (OAB/SP 371.857)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE IBIRAÇU – SUPOSTA IMPONTUALIDADE NO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Representação, em face da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, apresentada pela empresa Comercial
Cirúrgica Rioclarense Ltda, questionando suposta impontualidade no pagamento de obrigações decorrentes do fornecimento de
medicamentos e produtos médicos hospitalares.
Foram os autos encaminhados a Secretaria de Controle Externo
de Denúncias e Representações – SecexDenúnicas , que elaborou
a Instrução Técnica Conclusiva ITC 4518/2016, 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 00602/2017,
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
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;

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

Página 128
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.”
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.
Na análise feita pela área técnica deste Tribunal, verificou-se que a
empresa Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda questiona a impontualidade no pagamento de nota fiscal emitida pela empresa, em
face da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, no valor de R$838,00 (oitocentos e trinta e oito reais), não cumprindo com a quitação dessa
obrigação, apesar do trabalho desenvolvido pelo seu departamento
de cobranças.
Pois bem. Conforme manifestação da área técnica a cobrança de
valor supostamente devido pelo ente público, trata-se, de tutela de
interesse essencialmente privado da empresa representante, não
sendo competência desta Corte de Contas sua apreciação.
Sobre o tema, a área técnica desta Corte de Contas transcreve
trecho do Acórdão 3.138/2013 - Segunda Câmara, do Tribunal de
Contas da União:
PEDIDO DE REEXAME. REPRESENTAÇÃO. REQUERIMENTO DE TUTELA DE INTERESSE EMINENTEMENTE PRIVADO. CONHECIMENTO
DO PEDIDO DE REEXAME INTERPOSTO. PROVIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO.
(...) não há falar em este Tribunal tutelar interesses privados. Em
que pese, por via transversa, eventual decisão do TCU beneficiar
empresa representante que tenha noticiado possíveis irregularidades contratuais, há de sobrepujar o interesse público na análise
de contratos firmados entre a Administração e o particular, pois o
interesse mediato do instituto da representação discriminada no
art. 113, § 1º, da Lei de Licitações, consiste em preservar, tutelar o
interesse público e não o privado.
Não identificado o interesse público na relação contratual, deve-se
afastar a competência do TCU para analisá-la, por não ser o foro
adequado.
A jurisprudência é firme no sentido de não acolher requerimentos
de tutela de interesses eminentemente privados, pois a competência outorgada a este Tribunal inclui apenas questões de interesse
público, o qual não foi arguido nos autos. Apenas por isso, cabe tornar insubsistente a decisão recorrida, para que passe a não conhecer da representação interposta. (2ª Câmara. TC 021.297/2010-0.
Natureza: Pedido de Reexame) (g.n.)
Conforme pode-se verificar na manifestação da área técnica, não
constam dos autos quaisquer evidências de que o Município de Ibiraçu não estaria cumprindo a ordem cronológica de pagamentos,
conforme determina o art. 5º da Lei nº 8.666/93, não havendo,
portanto, os necessários indícios de prova para que a presente representação seja recebida, nos termos do art. 177, inciso III do
RITCEES, sugerindo o não conhecimento da representação, nos termos do art. 177, § 1º, do RITCEES.
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. Heron
Carlos Gomes de Oliveira, 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. 177 do RITCEES.
b) Seja o representado informado 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, arqui-
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vem-se os autos, ante o preconizado no art. 176, § 3º, inciso I,
c/c art. 186 da Resolução TC 261/2013.
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-9881/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e dois de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, não
conhecer da presente Representação, pelo não atendimento do
inciso III do art. 177 do Regimento Interno, dando ciência aos interessados e arquivando os autos, ante o preconizado no art. 176,
§ 3º, inciso I, c/c o art. 186 do Regimento Interno, nos termos do
voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
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 Heron Carlos Gomes de
Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 22 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 HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-287/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO -TC-3935/2015
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE ITARANA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - AMADO LEANDRO DA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – 1) IRREGULAR – 2) MULTA – 3) DETERMINAÇÕES –
4) DETERMINAÇÃO DE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – 5) RECOMENDAÇÕES – 6) 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 Itarana, relativa ao exercício de
2014, sob a responsabilidade do Senhor Amado Leandro da Silva
– Diretor.
As peças contábeis, tempestivamente encaminhadas a esta Corte
de Contas, foram analisadas pela Secretaria de Controle Externo de
Contas, que expediu relatório constante às folhas 33/46 (Relatório
Técnico 00143/2016-9) evidenciando procedimentos irregulares, e
opinando pela citação do agente responsável para apresentação de
justificativas quanto a:
4.1.1.1 Pagamento a menor das contribuições previdenciárias patronais ao Regime Geral de Previdência Social
4.3.1 Não comprovação do saldo registrado no balanço patrimonial
através do inventário de bens móveis
4.3.2 Não comprovação do saldo registrado no balanço patrimonial
através do inventário de bens no almoxarifado
Os indícios de irregularidades apontados, e também assinalados na
Instrução Técnica Inicial 00504/2016-1 (fls. 47/48), propiciaram
a citação do responsável para apresentação de suas justificativas,
determinada monocraticamente (Decisão Monocrática Preliminar nº
00825/2016-1) às folhas 50/51.
Regularmente citado (fl. 52), o responsável exercitou seu direito de
defesa, apresentando suas justificativas e documentos comprobatórios às folhas 57/85.
A Secretaria de Controle Externo de Contas ao proceder à análise
das justificativas apresentadas, em Instrução Técnica Conclusiva
02958/2016-1 (fls.90/118), opina pela manutenção das impropriedades assinaladas nos itens 4.1.1.1, 4.3.1 e 4.3.2 do Relatório Técnico 146/2016, respectivamente renumerados na instrução técnica
conclusiva como segue:
2.1. Pagamento a menor das contribuições previdenciárias patronais ao Regime Geral de Previdência Social.
2.2. Não comprovação do saldo registrado no balanço patrimonial
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através do inventário de bens móveis.
2.3. Não comprovação do saldo registrado no balanço patrimonial
através do inventário de bens no almoxarifado.
Nesse passo, a teor do que preceitua o art. 84, inciso III da Lei
Complementar 621/2012, opina a Secretaria de Controle Externo
de Contas por julgar IRREGULARES as contas em exame.
O douto representante do Ministério Público de Contas, Heron Carlos Gomes de Oliveira, às folhas 123/124, em face da irregularidade
verificada, manifestou-se de acordo com a área técnica opinando
pela IRREGULARIDADE das contas.
É o relatório.
É sabido que cada unidade administrativa do setor público deve
evidenciar em seus registros contábeis todos os bens móveis e
imóveis, sendo a avaliação dos bens patrimoniais levados à conta
patrimonial com o fito de gerar informações tempestivas e fidedignas, de modo a orientar os gestores públicos e instrumentalizar
os controles interno, externo e social. Os registros decorrentes do
reconhecimento e mensuração dos bens públicos móveis e imóveis encontram-se disciplinados, em especial, na Lei Federal nº
4.320/1964.
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
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
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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,
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, nos 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 móveis e
de bens imóveis quando da apresentação da prestação de contas
anual referente ao exercício de 2014 pelo SAAE de Itarana, é possível inferir o seguinte:
No que tange às prestações de contas anuais relativas ao exercício
de 2013, a IN 28/2013 estabelecia como facultativa a apresentação
dos resumos dos inventários de bens móveis e de bens imóveis
(anexos 15 e 17) e dos demonstrativos analíticos das entradas e
saídas de bens móveis e de bens imóveis (anexos 16 e 18).
Na 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
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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
aos contribuintes e portanto, sujeitos a rigoroso protocolo no seu
controle e na sua manutenção.
Se por certo deve ser exigida a apresentação dos arquivos com o
inventário dos bens móveis e imóveis, a desconformidade observada 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 nos regulamentos expedidos
por este Tribunal.
Diante das atenuantes, afasto as irregularidades quanto aos itens
2.2 da ITC 02958/2016-1 (não comprovação do saldo registrado no
balanço patrimonial através do inventário de bens móveis) e 2.3
da ITC 02958/2016-1(não comprovação do saldo registrado no balanço patrimonial através do inventário de bens no almoxarifado).
Por outro lado, persiste a irregularidade quanto ao pagamento a
menor das contribuições previdenciárias patronais ao Regime Geral
de Previdência Social ( item 2.1 da ITC 02958/2016-1.
Demonstra a instrução processual que dos R$92.205,60 devidos a
título de contribuição previdenciária patronal, somente foram liquidadas R$6.359,79.
O responsável reconhece a diferença e a justifica afirmando a responsabilidade da Prefeitura Municipal na obrigação de efetuar o recolhimento da contribuição de servidores cedidos àquela autarquia.
Entretanto, a diligente análise dos fatos pela Área Técnica permite
concluir que as razões apresentadas pelo citado se quedaram insuficiente para justificar o cometimento da irregularidade, conforme
destaque extraído da Instrução Técnica Conclusiva:
As folhas de pagamentos entregues pelo gestor possuem o vício
de não informar o nome, matrícula, cargo ou função, remuneração
bruta, parcelas integrantes da base de cálculo, número de servidores cedidos e o prazo da cessão. O instituto da cessão de servidor
público, em caráter de colaboração, não pode conduzir burla ao
requisito constitucional de aprovação prévia em concurso público.
A cessão temporária de servidor público, por ser ato discricionário,
apesar de sujeitar-se ao juízo de conveniência e oportunidade da
Administração deve guardar consonância com os motivos de fato
e de direito que ensejaram a sua prática, quer dizer, a situação
fática que autoriza a realização do ato deve corresponder necessariamente à sua previsão legal, sob pena de nulidade por desvio de
finalidade.
A exaustiva instrução técnica permite identificar a existência de
uma intricada simbiose administrativa entre a Prefeitura e a autarquia, com cessão de servidores de diferentes vínculos de trabalho
da primeira à segunda, sem instrumento legal que lhe suportasse,
com possibilidade, inclusive, de ocorrer pagamentos de remuneração em duplicidade. Nessa desordem administrativa, o partilhamento das obrigações patronais é assumido pelo gestor e as distorções observadas no Balanço de Execução Orçamentária do SAAE,
na Listagem de Liquidações de Obrigações Patronais da Prefeitura,
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nos arquivos da Folha de Pagamentos do Regime Geral de Previdenciário e no Demonstrativo das Contribuições Patronais do SAAE,
evidenciam a impossibilidade de apurar de forma objetiva a afirmação de assunção das obrigações pela Prefeitura.
Nada socorre ao justificante a informação de parcelamento de débitos previdenciários do município junto à Receita Federal do Brasil diante da ausência de documentos comprobatórios, ressaltando
mais uma vez, que diligentemente, o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva buscou documentos na Prestação de Contas Anula
da Prefeitura Municipal de Itarana, exercício 2014 - processo TC
4193/2015, mas não encontrou informação acerca do período de
competência e do elemento de despesa correspondente ao principal
e juros da dívida.
Assim, diante dos fundamentos fáticos e de direito aqui expendidos
e corroborando parcialmente com o entendimento da área técnica,
e do Ministério Público de Contas, PROPONHO DECISÃO no seguinte
sentido:
4. Julgar IRREGULAR a presente Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Itarana (
SAAE-ITARANA), exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr.
Amado Leandro da Silva – Diretor , nos termos do art. 84, inciso III,
alínea “d” da Lei Complementar nº 621/2012, em razão da manutenção da seguinte irregularidade, qual seja:
1.1 PAGAMENTO A MENOR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (
Item 2.1 da ITC 02958/2016-1 e item 4.1.1.1 do Relatório Técnico
00143/2016-9)
Base Legal: artigos 85, 87, E 91 DA Lei Federal 4.320/64 e art. 15,
Inciso I e art. 30, Inciso I, alínea “b” da Lei 8.212/91 19 da Portaria
MPS nº 403/2008
5. Aplicar multa no valor de R$3.000,00 (três mil reais), ao responsável, Sr. Amado Leandro da Silva – Diretor Presidente, com
amparo no art. 87, inciso IV c/c art. 135, inciso II da Lei Complementar nº 621/2012;
6. Determinar ao atual gestor do SAAE- Itarana que:
1. 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.
2. Instaure procedimento administrativo com finalidade de apurar
eventual dano ao erário decorrente de pagamento de juros e multas
decorrentes da inadimplência dos recolhimentos das contribuições
previdenciárias, e da possibilidade de pagamentos em duplicidade
dos servidores cedidos ao SAAE, observando a IN TC 32/2014, no
que couber.
7. Determinar ao Prefeito Municipal de Itarana que instaure procedimento administrativo com finalidade de apurar eventual dano
ao erário decorrente de pagamento de juros e multas decorrentes
da inadimplência dos recolhimentos das contribuições previdenciárias, e da possibilidade de pagamentos em duplicidade dos servidores cedidos ao SAAE, observando a IN TC 32/2014, no que couber.
8. Recomendar:
3. 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.
4. 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, ARQUIVEM-SE OS AUTOS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3935/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e dois de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos
termos da proposta de decisão do relator, auditor João Luiz Cotta
Lovatti:
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana (SAAE-ITARANA), relativa ao
exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Amado Leandro da
Silva – Diretor, nos termos do art. 84, inciso III, alínea “d”, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, em razão da manutenção da
seguinte irregularidade, qual seja:
1.1 PAGAMENTO A MENOR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL (Item 2.1 da ITC 02958/2016-1 e item 4.1.1.1 do Relatório Técnico 00143/2016-9)
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Base Legal: artigos 85, 87, E 91 DA Lei Federal 4.320/64 e art. 15,
Inciso I e art. 30, Inciso I, alínea “b” da Lei 8.212/91 19 da Portaria
MPS nº 403/2008
2. Aplicar multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao
responsável, Sr. Amado Leandro da Silva, Diretor Presidente, com
amparo no art. 87, inciso IV, c/c o art. 135, inciso II, ambos da Lei
Complementar Estadual 621/2012;
3. Determinar ao atual gestor do SAAE- Itarana que:
Nos termos do art. 86 da Lei Complementar Estadual 621/2012,
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;
Instaure procedimento administrativo com finalidade de apurar
eventual dano ao erário decorrente de pagamento de juros e multas
decorrentes da inadimplência dos recolhimentos das contribuições
previdenciárias, e da possibilidade de pagamentos em duplicidade
dos servidores cedidos ao SAAE, observando a IN TC 32/2014, no
que couber.
4. Determinar ao Prefeito Municipal de Itarana que instaure
procedimento administrativo com finalidade de apurar eventual
dano ao erário decorrente de pagamento de juros e multas decorrentes da inadimplência dos recolhimentos das contribuições previdenciárias, e da possibilidade de pagamentos em duplicidade dos
servidores cedidos ao SAAE, observando a IN TC 32/2014, no que
couber;
5. Recomendar:
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 621/2012 e sujeitar o infrator à multa;
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.
6. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
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
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 Heron Carlos Gomes
de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 22 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 HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral
das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O
inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-012/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2441/2012
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITO
RESPONSÁVEL - LUIZ PEDRO SCHUMACHER
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PANCAS – EXERCÍCIO DE 2011 – APROVAÇÃO – RECOMENDAÇÕES – ARQUIVAR.
www.tce.es.gov.br
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
1. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente
ao exercício de 2011, da Prefeitura Municipal de Pancas, sob a responsabilidade do Senhor Luiz Pedro Schumacher.
Às fls. 1071/1097, a então 6ª Controladoria Técnica, por meio do
Relatório Técnico Contábil (RTC) n.º 133/2013 constatou na prestação de contas impropriedades e/ou possíveis irregularidades abaixo
especificadas:
1.1.1.1 – Relação de Restos a Pagar de exercícios anteriores e dos
inscritos no exercício sob análise, discriminados em processados e
não processados, por exercício, por credor e por função e subfunção.
1.1.1.2 – Ausência da Relação de Restos a Pagar Cancelados no
Exercício sob análise, discriminados em processados e não-processados, por exercício, por credor e por fonte, função e subfunção.
1.1.1.3 – Ausência do termo de verificação de disponibilidades financeiras, devidamente assinado pelo gestor e por profissional responsável.
1.1.1.4 – Ausência da conciliação dos saldos bancários e os respectivos extratos do encerramento do exercício, inclusive das contas
com saldo contábil e bancário igual a zero.
1.1.1.5 – Ausência dos extratos bancários, com operações ou não
em 31/12/2011, em conta determinada do BANESTES S/A.
1.1.1.6 – Ausência do balancete de verificação acumulado consolidado do Município detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo todas as contas contábeis dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, informando o
saldo anterior, o total de débito e a crédito e o saldo final.
1.1.1.7 – Ausência de comprovação da legalidade e motivação das
baixas por cancelamento da dívida ativa no valor total de R$ 447,48.
1.1.1.8 – Ausência da Ficha Financeira com pagamento de subsídios mensais, no exercício de 2011 do Vice-Prefeito.
1.1.1.9 – Ausência do demonstrativo contábil e resumos mensais,
por evento, das folhas de pagamento dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades na educação infantil e
no ensino fundamental, incluindo aqueles cedidos ao município por
outras esferas de governo, evidenciando os valores empenhados,
liquidados e pagos.
1.1.1.10 – Ausência do demonstrativo contábil e resumos mensal
das obrigações patronais incidentes sobre a folha de pagamento
dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades na educação infantil e no ensino fundamental, evidenciando
a natureza e os valores empenhados, liquidados e pagos.
3.1.1 – Os Créditos Especiais e os Suplementares devem ser relacionados em separado por fonte de recursos, devido haver na relação de Créditos Especiais misturados com Suplementar.
3.1.2 – Nomenclatura de instrumento legal diferente do utilizado
para abertura de Crédito Suplementar na relação de fls. 518, destes
autos (relação de Leis e Decretos de Suplementação).
4.1 – Consta às folhas 472, na conciliação bancária Banco Brasil
S/A, conta 62.85-5, o cheque número 0853471, como cancelado,
No entanto está relacionado como cheque a compensar no valor de
R$ 5.701,77.
4.2 – Divergência entre o valor do saldo do extrato bancário, fls.
492 e o valor registrado na conciliação Bancária fls. 493.
5.1 – Ausência de Notas Explicativas a respeito da Dedução da Receita no valor de R$ 21.918,14 referentes IPTU, fls. 134, destes
autos.
Nos termos daquela Análise foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
– ITI 392/2013, às fls. 1099/1100, sugerindo a notificação do Responsável Sr. Luiz Pedro Schumacher para apresentar esclarecimentos e/ou justificativas, o que foi acatado integralmente pela Decisão
Monocrática – DECM 506/2013 (fls. 1.101/ 1.102).
Apresentadas as justificativas e documentos pelo Sr. Luiz Pedro
Schumacher (fls. 1.111/1.357), a 6ª Secretaria de Controle Externo elaborou Manifestação Técnica Preliminar - MTP 528/2013,
constante de fls. 1.361/1.384, apresentando novos questionamentos que deram ensejo à confecção da Instrução Técnica Inicial– ITI
56/2014 (fls. 1.387/1.388), sugerindo a citação do responsável,
em razão dos seguintes apontamentos:
1. Item 1.1.1.1 do RTC – Relação de Restos a Pagar de exercícios
anteriores e dos inscritos no exercício sob análise discriminados
em processados e não processados, por exercício, por credor e por
função e subfunção;
15. Item 5.1 do RTC – Ausência de Notas Explicativas a respeito da
Dedução da Receita no valor de R$ 21.918,14, referente IPTU, fls.
134, destes autos;
16. Item 5 do RTC - BALANÇO PATRIMONIAL
Considerando Instrução Técnica Inicial– ITI 56/2014, foi proferida

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

Página 132
a Decisão Monocrática – DECM 127/2014 (fls. 1.390/1.392), determinando a citação do Sr. Sr. Luiz Pedro Schumacher.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de justificativas (fls. 1.396/1.692), conforme documentos protocolizados
neste Tribunal de Contas. Posteriormente, os autos foram encaminhados a 4ª Secretaria de Controle Externo que, após analisarem
as justificativas apresentada pelo Responsável, opinaram, através
da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 547/2016 (fls. 1.696/1.717),
pela aprovação da prestação de contas do Sr. Luiz Pedro Schumacher, pertinentes a contas de governo da Prefeitura Municipal de
Pancas, no exercício de 2011.
Instado a se manifestar nos autos, o douto Ministério Público de
Contas emitiu o Parecer PPJC 828/2016 (fls. 1.721/1.722), subscrito pelo Procurador Geral de Contas, Dr. Luciano Vieira, sugerindo
que seja emitido Parecer Prévio recomendando a aprovação das
contas anuais do Executivo de Pancas.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS, referente ao exercício
de 2011, sob a responsabilidade do Senhor Luiz Pedro Schumacher,
portanto, estamos a apreciar as “Contas de Governo”.
Verifico que o feito encontra-se devidamente instruído. Observaram-se todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim,
aptidão ao julgamento de mérito em atendimento aos princípios
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas federais
relativas à “fiscalização” de competências do Tribunal de Contas
da União, fazendo distinção entre apreciar e emitir parecer prévio
sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo
Legislativo (art. 71, I) e a de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário (art. 71, II). Tais normas são aplicadas
também aos Tribunais de Contas dos Estados, conforme dispõe o
artigo 75, do mesmo diploma legal.
Ante a documentação conduzida aos autos, com as manifestações
da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, tornam-se necessárias algumas considerações adicionais que se limitarão apenas
a tecer argumentos adicionais à perspicaz análise do Corpo Técnico
como enfrentamento das matérias.
Quanto aos limites legais, é cediço que o quadro de Despesa de
Pessoal é exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF em seu
art. 55, inciso I, alínea “a”, como parte integrante do Relatório de
Gestão Fiscal. Este demonstrativo visa assegurar a transparência
da despesa com pessoal de cada um dos Poderes e órgãos e a verificar os limites de que trata a LRF.
A Lei de Responsabilidade Fiscal fixou limites legais para as Despesas com Pessoal em percentuais da Receita Corrente Líquida, sendo
60% para o Município (art. 19, III), distribuídos em 6% para o
Legislativo e 54% para o Executivo (art. 20, inciso III, alíneas “a”
e “b”).
De acordo com a tabela de fls. 1078, o total da Despesa com Pessoal
(Consolidado Executivo e Legislativo) foi de R$17.025.431,96 corresponde a 48,59% da Receita Corrente Líquida de R$35.035.851,46.
Resta demonstrado o cumprimento dos limites estabelecidos pela
Lei de Responsabilidade Fiscal (LCP 101/2000), para despesa total
com pessoal do município de Pancas (Poder Executivo e Poder Legislativo).
Em relação Despesa total do Poder Legislativo, pelo Artigo 29-A, da
Constituição Federal, não deve ultrapassar os percentuais relativos
ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no
§ 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizados
no exercício anterior.
No caso do município de Pancas, o limite máximo a ser observado
é de 7% (sete por cento). Destarte, o Poder Executivo é impedido
de repassar ao Legislativo, em recursos, montante superior a esse
limite.
No exercício ora apreciado, houve cumprimento do mandamento
constitucional, posto que não excedeu o valor máximo permitido,
dados que podem ser acompanhados com o auxilio da tabela de
fls. 1080.
A Carta Magna, em seu art. 212, estabelece que “os Municípios
aplicarão vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino”.
O Município de Pancas, em 2011, cumpriu o disposto no dispositivo
supramencionado, com a aplicação de 27,19% em MDE, conforme
apuração da área técnica, constante na tabela de fls. 1374, abaixo
descrita:
Tabela 1
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Fonte: Processo TC 2441/2012 - Prestação de Contas Anual/2011.
Quanto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB,
instituído pela Emenda Constitucional nº. 53/2006, e regulamentado pela Lei nº. 11.494/2007, os Municípios devem utilizar os recursos provenientes desse fundo na educação infantil e no ensino
fundamental.
É cediço que dos recursos provenientes do FUNDEB, 60% no mínimo, deve ser destinado para o pagamento dos profissionais do
magistério. O município de Pancas, conforme se constata da tabela 21 (fls. 1374), destinou 71,10% das receitas recebidas do
FUNDEB para remuneração dos profissionais do magistério,
o que evidencia o cumprimento dos percentuais mínimos estabelecidos em Lei.
No que diz respeito à aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde, válido mencionar que a Constituição
Federal e a legislação complementar estabelecem que os municípios devem aplicar em ações e serviços públicos de saúde o valor
mínimo correspondente a 15% do produto da arrecadação dos impostos, incluindo a proveniente de transferências.
Dito isso, observa-se da tabela de fls. 1375, que o município de
Pancas aplicou em ações e serviços públicos de saúde, no exercício
de 2011, R$ 3.561.031,87 (três milhões quinhentos e sessenta e um mil trinta e um reais e oitenta e sete centavos), superando o limite de 15% das receitas de impostos e transferências,
restando cumprido o mandamento constitucional.
1.
DAS IRREGULARIDADES
A área técnica apontou diversas irregularidades, descritas no relatório deste voto. Entretanto, as irregularidades descritas nos itens
1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4,
1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.8, 1.1.1.9 e 1.1.1.10 referiam-se tão somente a apresentação de documentos, que após a citação dos responsáveis, estes juntaram aos autos os referidos documentos e a
área técnica entendeu que restaram sanadas as omissões.
Assim, acolho o afastamento dessas irregularidades, já que
suprida a omissão dos documentos, sendo desnecessário tecer
mais esclarecimentos a respeito.
Item 1.1.1.1 Relação de Restos a Pagar de exercícios anteriores e dos inscritos no exercício em análise, discriminados
em processados e não processados, por exercício, por credor
e por função e sub função.
Houve que nas relações de Restos a Pagar não teria discriminação
numérica de função e sub-função.
Instado a se manifestar, o justificante apresentou nova relação de
restos a pagar. Entretanto, alegou que a empresa responsável pelos
serviços contábeis não emite os relatórios de restos a pagar por
código das funções e sub-funções, somente nominal.
Ao analisar a nova documentação acostada, foi verificado que apesar de estar ausente o código numérico a presente prestação de
contas não ficou prejudicada. Ante ao exposto entendo pelo afastamento da irregularidade.
Item 1.1.1.7 Ausência de comprovação da legalidade e motivação das baixas por cancelamento da dívida ativa no valor
total de R$ 447,48.
Ficou constatada baixa por cancelamento de divida ativa sem comprovante de legalidade e motivação no montante de R$ 447,48.
O justificante comunicou em defesa que de acordo com o Chefe do
Setor de Tributação, houve diversos lançamentos na Dívida Ativa
de forma indevida. O que resultou em cancelamento de valores ali
inscritos, e ainda anexou documentação para comprovação.
Diante dos documentos anexados que constam a relação de débitos
cancelados e o valor razoavelmente pequeno baixado, considerando
que representa 0,04% do total da divida ativa, que se encontrou
em R$ 1.193.992,18, entendo pelo afastamento da presente
irregularidade.
3.1.1 – Os Créditos Especiais e os Suplementares devem ser
relacionados em separado por fonte de recursos, devido haver na relação de Créditos Especiais misturados com Suplementar.
Observou a área técnica que a relação de Créditos Especiais junto
com Créditos Suplementares não foi confeccionada de forma separada como deve ocorrer, pois é necessário, para créditos especiais,
relacionar todos os créditos por fonte de Convênio, por Superávit
Financeiro e por Anulação, subtotalizando cada fonte e depois o
total. Da mesma forma para com os Suplementares. E que o Crédito Especial no valor de R$ 183.137,16 está incluído nos créditos
suplementares.
O defendente encaminhou aos autos a relação dos créditos, esclarecendo que o referido valor trata-se de credito especial equivocadamente incluído como crédito suplementar. E aduz que o valor não

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

Página 133
causou nenhum prejuízo no Balanço Orçamentário.
Ao analisar a defesa junto com os documentos acostados é possível concluir que o gestor atendeu a solicitação para apresentar
documentos pertinentes para justificar a classificação equivocada
do credito especial como suplementar. Também se verifica que não
houve alteração do saldo total do Balanço Orçamentário, se tratando nada mais que erro de lançamento, devendo o gestor se atentar
para critérios corretos de classificação e lançamentos de créditos
adicionais. Dessa forma, entendo pelo saneamento da presente irregularidade, contudo, é pertinente recomendar ao ente que observe os critérios corretos de classificação e lançamentos dos créditos
adicionais.
3.1.2 – Nomenclatura de instrumento legal diferente do utilizado para abertura de Crédito Suplementar na relação de
fls. 518, destes autos (relação de Leis e Decretos de Suplementação).
A equipe técnica constatou que para abertura de Credito Suplementar no montante de R$ 100.000,00 e R$ 20.000,00, havia nomenclatura “Outros”.
Em justificativa aduz que a nomenclatura “Outros” refere-se a atos
de anulação e suplementação do Poder Legislativo. E que a prefeitura apenas consolida o que o Poder Legislativo encaminha. E
encaminha documentos da Câmara Municipal com os valores de
credito adicional.
Entendo que com a apresentação de documentos com as informações sobre créditos adicionais da Câmara Municipal bem como do
balancete da Despesa por Órgão, que consta o valor da dotação
anulada, houve o saneamento da presente irregularidade.
4.1 – Consta às folhas 472, na conciliação bancária Banco
Brasil S/A, conta 62.85-5, o cheque número 0853471, como
cancelado, no entanto está relacionado como cheque a compensar no valor de R$ 5.701,77.
Ocorreu que na conciliação bancária em relação à conta 62.85-5, o
cheque número 0853471, como cancelado, no entanto está relacionado como cheque a compensar no valor de R$ 5.701,77.
O defendente informou cancelamento contábil no valor de R$
4.067,72 do cheque em questão e que restou saldo de R$ 1.637,05,
compensado em 05/01/2012.
Inicialmente devemos nos ater que a contabilidade deve registrar e
evidenciar os acontecimentos que impactam as mudanças patrimoniais, o que não ocorreu no presente caso. Os lançamentos apenas
se preocuparam em demonstrar o saldo da conciliação, deixando de
expor de forma transparente o que realmente aconteceu. Da documentação apresentada, é possível verificar que o saldo do extrato
bancário confere com os da conciliação, motivo pelo qual entendo
estarem saneadas as questões aqui apresentadas, todavia,
cabe recomendação no sentido de o ente se abster de realizar lançamentos que não condizem com a realidade dos fatos ocorridos.
4.2 – Divergência entre o valor do saldo do extrato bancário,
fls. 492 e o valor registrado na conciliação Bancária fls. 493.
No relatório Técnico Contábil foi verificada uma divergência de R$
40.615,82 entre a conciliação bancaria e o extrato da conta BB nº
11.647-5.
Em justificativa o gestor sustenta não haver divergência e acosta
aos autos o extrato e a conciliação da referida conta. Com base na
documentação trazida aos autos, seja ela o extrato e a conciliação
da conta BB nº 11.647-5, entendo por saneada.
Item 5 – Balanço Patrimonial
Em um primeiro momento a área técnica constatou que o Balancete
de verificação acumulado consolidado apresentado às fls. 902-921
não atendia as exigências dispostas na Resolução TCEES nº 182/02
desta Corte de Contas. Posteriormente, observou-se que o saldo
de restos a pagar evidenciado no Balancete de verificação divergia
do valor constante do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo da
Dívida Flutuante.
O jurisdicionado justifica a presente irregularidade, informando que
encaminho o Balancete de Verificação Acumulado (fls.1406-1460).
Ao se analisar o referido documento, verifica-se à fl. 1423 que o
saldo de Restos a Pagar no montante de R$ 3.306.008,53, evidenciado no novo Balancete de Verificação Acumulado, corresponde ao
saldo registrado no Balanço Patrimonial, fl. 131. Assim, entendo
que a irregularidade foi saneada.
5.1 – Ausência de Notas Explicativas a respeito da Dedução
da Receita no valor de R$ 21.918,14 referentes IPTU, fls.
134, destes autos.
Constou na Demonstração das Variações Patrimoniais, fls. 134, o
valor de R$ 21.918,14 de dedução do IPTU, sem haver Nota Explicativa sobre tal fato.
O defendente argumentou que a dedução da receita no valor de R$
21.918,14 é referente ao desconto de 20% dado sobre o valor de
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IPTU, baseado no Decreto nº 5010/2011, fundamentado no §1º do
art. 18 da Lei 538/90 (Código Tributário do Município de Pancas)
e que o sistema informatizado emite os carnês de IPTU pelo valor
bruto, sendo o desconto lançado quando da realização do pagamento do tributo.
Embora não tenha nos autos comprovação relacionada a estudos
sobre o impacto do desconto na estimativa de receita, não havendo
como se medir a necessidade ou não de medidas de compensação,
entendo que o valor em questão representa 0,05% do montante
arrecadado em receitas correntes no exercício de 2011, conforme
Balanço Orçamentário, sendo pequeno em termos percentuais, não
tendo potencial para causar impacto negativo no orçamento e finanças do município de Pancas, motivo pelo qual afasto a irregularidade.
3. DECISÃO
Ante ao exposto, acompanhando parcialmente a Área Técnica e o
Ministério Público de Contas VOTO para que este Tribunal emita
PARECER PRÉVIO, com fulcro no artigo 76, “caput”, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, recomendando ao Legislativo Municipal a APROVAÇÃO das contas da Prefeitura Municipal de Pancas referente ao exercício de 2011, de responsabilidade do Senhor
Luiz Pedro Schumacher, na forma do art. 132, I do Regimento
Interno deste Tribunal, devendo o Executivo Municipal divulgar amplamente a presente prestação de contas e o respectivo parecer
prévio, na forma do art. 48 da LRF.
Voto ainda, para que sejam encaminhadas ao atual gestor, as seguintes RECOMENDAÇÕES:
Que observe os critérios corretos de classificação e lançamentos
dos créditos adicionais;
Que o setor de contabilidade se abstenha de realizar lançamentos
que não condizem com a realidade dos fatos ocorridos.
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2441/2012,
RESOLVEM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e nove de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Emitir parecer prévio recomendando a Aprovação da Prestação
de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Pancas, referente ao
exercício de 2011, sob a responsabilidade do senhor Luiz Pedro
Schumacher, na forma do art. 132, do Regimento Interno deste Tribunal, devendo o Executivo Municipal divulgar amplamente a presente prestação de contas e o respectivo parecer prévio, na forma
do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
2. Recomendar ao atual gestor:
2.1 Que observe os critérios corretos de classificação e lançamentos
dos créditos adicionais;
2.2 Que o setor de contabilidade se abstenha de realizar lançamentos que não condizem com a realidade dos fatos ocorridos.
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para apreciação os senhores conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, Domingos Augusto Taufner, relator, e o senhor conselheiro José Antônio Almeida
Pimentel. 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, 29 de março de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
PARECER PRÉVIO TC-013/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2567/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - JAIR FERRAÇO JÚNIOR
ADVOGADOS - ALESSANDRO SILVA LEITE JÚNIOR (OAB/ES
19.147) E RICARDO TEDOLDI MACHADO (OAB/ES 11.065)
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EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2013 –1)
APROVAÇÃO COM RESSALVA – 2) RECOMENDAÇÃO – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1- RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Castelo, do exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade do senhor Jair Ferraço Junior - Prefeito.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas
resultou o Relatório Técnico Contábil RTC 97/2015 (fls. 60/93)
em que foram identificados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na Instrução Técnica Inicial ITI 442/2015
(fl.94), nos termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática
Preliminar DECM 487/2015, (fl. 96), promovendo-se a citação
do responsável para apresentação de justificativas e documentos
no prazo de 30 dias. Devidamente citado, o responsável, apresentou as justificativas/documentação as fls. 102/175.
Ato contínuo, a 5ª Secretaria de Controle Externo, mediante Instrução Contábil Conclusiva ICC 130/2015, analisou a prestação
de contas anual em confronto com a manifestação e documentos
trazidos aos autos pela gestora, sendo os autos posteriormente encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas,
que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 3464/2015.
Por sua vez, o Ministério Público de Contas, às fls. 215/219, se
manifesta através da Manifestação do Ministério Público de
Contas Parecer PPJC 4163/2015, anuindo a proposta da área
técnica constante na ITC 3464/2015, pugnando, outrossim, pelo
encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos conclusos.
É o relatório.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
Acerca das irregularidades inicialmente listadas no Relatório Técnico Contábil RTC 97/2015 (fls. 60/93), após a citação e juntada
das justificativas pela responsável, manifestou-se a competente área técnica, por meio da ICC 130/2015, reproduzida pela ITC
3464/2015, da seguinte forma:
À SEGEX
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Castelo, referente ao exercício financeiro de 2013, sob a responsabilidade do senhor Jair Ferraço Júnior – Prefeito Municipal,
encaminhada a esta Corte de Contas por meio do oficio 155/2014,
em 31/03/2014.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas
resultou o Relatório Técnico Contábil RTC 97/15 (fls. 60-93)
em que foi identificado indício de irregularidade, posteriormente reproduzido na Instrução Técnica Inicial ITI 442/15 (fl. 94), nos
termos da qual foi prolatada a Decisão Monocrática Preliminar
DECM 487/2015 (fl. 96), promovendo-se a Citação do responsável para apresentação de justificativas e documentos no prazo de
30 dias improrrogáveis. Devidamente citado, os responsável juntou
tempestiva justificativas/documentação às fls. 103-175.
Após, foram os autos encaminhados à 5ª Secretaria de Controle Externo, que elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC
130/2015, fls. 179/210, que assim concluiu:
7. CONCLUSÃO
Ante o exposto, considerando que o Prefeito Municipal, no exercício
de 2013, Sr. Jair Ferraço Júnior, atendeu ao Termo de Citação emitido por este Tribunal e encaminhou sua defesa;
Considerando que a análise das contas em questão teve seu escopo
delimitado pela Resolução TC 273/2014, sendo realizada com base
na apreciação das peças e demonstrativos encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 28/2013;
Considerando, por fim, que as justificativas e documentos apresentados não foram suficientes para elidirem o indicativo de irregularidade analisado no item 2.1 desta instrução:
2.1. Aplicação de recursos no ensino abaixo do limite mínimo determinado pela Constituição Federal. Base Normativa: Art. 212,
caput, da Constituição Federal/1988.
Opina-se pela REJEIÇÃO da Prestação de Contas relativa ao exercício de 2013, do Prefeito Municipal de Castelo, Sr. Jair Ferraço
Júnior; nos termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº
621/2012; e do art. 132, inciso III, do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013); em face de grave infração à norma constitucional.
Sugere-se, ainda, recomendar ao chefe do executivo municipal que,
nos próximos exercícios, proceda à contabilização das participações
em consórcios públicos, conforme dispõe o art. 13 da Portaria STN
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72/2012 (item 6.1 do RTC 97/2015).
À Consideração Superior.
Vitória, 22 de julho de 2015.
ADRIANE DE PAIVA LIMA
Auditora de Controle Externo
Matrícula: 203.104
CRC-ES 8.399/0-6
Assim, à vista das conclusões técnicas expressas na ICC 130/2015
e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da
Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando para que seja emitido
PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a
REJEIÇÃO das contas do senhor Jair Ferraço Júnior – Prefeito
Municipal, frente à Prefeitura Municipal de Castelo, no exercício de
2013, nos termos do art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº
621/2012, tendo em vista a seguinte irregularidade:
- Aplicação de recursos no ensino abaixo do limite mínimo
determinado pela Constituição Federal (Item 8.1.1 do RTC
97/2015).
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição Federal/1988.
Por fim, sugere-se RECOMENDAR ao chefe do executivo municipal para que nos próximos exercícios, proceda à contabilização das
participações em consórcios públicos, conforme dispõe o art. 13 da
Portaria STN 72/2012.
Vitória, 29 de julho de 2015.
Respeitosamente,
Janaina Gomes Garcia de Moraes
203.519
Auditora de Controle Externo
Por sua vez, o Ministério Público de Contas, às fls. 216/219, se
manifestou através do Parecer PPJC 4163/2015, anuindo a
proposta da área técnica constante na ITC 3464/2015, pugnando,
outrossim, pelo encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério
Público Estadual.
Vejamos o trecho abaixo reproduzido (fls. 216/219):
Trata-se de Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício financeiro de 2013, da Prefeitura Municipal de Castelo, sob a responsabilidade de Jair Ferraço Júnior.
Consta nos autos o Relatório Técnico Contábil RTC 97/2015
(fls. 60/83), onde o corpo técnico, na Instrução Técnica Conclusiva - ITC 3464/2015, depois de contrapostas as justificativas apresentadas pelo responsável ao fato apontado, manteve o
seguinte indicativo de irregularidade revelado na Instrução Técnica Inicial ITI 442/2015 (fl. 94), consoante se infere das fls.
212/213:
2.1. Aplicação de recursos no ensino abaixo do limite mínimo determinado pela Constituição Federal.
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição Federal/1988.
Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a Instrução Técnica Conclusiva é consentânea com o posicionamento do Ministério
Público de Contas, motivo pelo qual, independente de transcrição,
passa a fazer parte integrante deste pelos fundamentos de fato e
de direito ali deduzidos.
Com efeito, a irregularidade que macula a prestação de contas em
análise consubstancia grave infração à norma constitucional, legal
ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional ou patrimonial, devendo esse Tribunal de Contas, inexoravelmente, emitir parecer prévio pela sua rejeição, nos termos
do art. 80, inciso III, da LC n. 621/12.
O Tribunal Superior Eleitoral considera que o descumprimento
quanto à não aplicação do mínimo em educação importa irregularidade insanável, senão vejamos:
REJEIÇÃO DE CONTAS - ALÍNEA G DO ARTIGO 1° DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/1990 - ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE - INOBSERVÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Em se tratando de descumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal,
esta última quanto à aplicação, no ensino, de valor abaixo do
piso fixado, o ato surge como de improbidade, sendo ínsito o
elemento subjetivo - o dolo. (REspe n. 196-62.2012.6.26.0245/
SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 22/10/2013) (grifo nosso).
Eleições 2012. Registro de candidatura. Inelegibilidade. Art. 1°, 1,
g, da Lei Complementar n° 64190. Incidência. Agravo regimental.
Reiteração.
[...] 2. A não aplicação do percentual mínimo constitucional
da receita de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino e o descumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal constituem vícios insanáveis que configuram, em tese,
ato doloso de improbidade administrativa.
[...] 5. Fundamentos da decisão agravada não infirmados.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR-REspe n.
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86-74.2012.6.26.0209/SP, Rel. Min. Henrique Neves da Silva,
16/05/2013) (grifo nosso).
ELEIÇÕES 2012. INELEGIBILIDADE. VEREADOR. REJEIÇÃO DE
CONTAS. PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS BASEADA NO
DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. INCIDÊNCIA DO ART. 1°, ALÍNEA g, DA
LEI COMPLEMENTAR N° 64190. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A suposta ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência e da razoabilidade não foi analisada
pelo Tribunal a quo, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal.
2. As circunstâncias fáticas relacionadas com a questão de direito
devolvida com o recurso especial está devidamente fixada no aresto regional, daí por que não há falar em reexame de fatos e provas.
3. Constitui irregularidade insanável a rejeição das contas,
pelo Tribunal de Contas competente, com base no descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo esse vício
apto a atrair a causa de inelegibilidade prevista no art. 1° inciso I, alínea g, da Lei Complementar n° 64/90. Precedentes.
4. A ausência de aposição de nota de improbidade administrativa
pelo TCM e de não interposição de ação civil pública pelo Ministério
Público contra o Agravante bem como o fato de ter sido paga a
multa imposta pelo apontadas. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido. (AgR-REspe n° 10597.2012.6.06.0060/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, 28/02/2013) (grifo
nosso).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ART. 1°,
I, G, DA LEI COMPLEMENTAR N° 64190. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESCUMPRIMENTO. VÍCIO INSANÁVEL. ATO DOLOSO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIDO.
1. Para que o agravo obtenha êxito, é necessário que os fundamentos da decisão agravada sejam especificamente infirmados, sob
pena de subsistirem suas conclusões. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal Superior (REspes nos 25.948/BA, DJ de
19.2.2008, Rel. Min. Gerardo Grossi; 26.0341GO, DJ de 27.9.2007,
Rel. Mim. Caputo Bastos e RcI n° 448/MG, DJ de 28.9.2007, Rel.
Min. Cezar Peluso).
2. O descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal
constitui vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa para fins da incidência da cláusula de
inelegibilidade prevista no art. 1°, I, g, da Lei Complementar
n° 64/90.
3. Agravo regimental desprovido. (AgR-REspe n° 17652.2012.6.27.0016/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, 14/02/2013) (grifo
nosso).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2012. PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE.
ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 25% EM EDUCAÇÃO E
DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESPROVIMENTO.
1. A rejeição de contas do agravante em virtude da não aplicação do percentual mínimo de 25% exigido no art. 212 da
CF/88 configura irregularidade insanável e ato doloso de improbidade administrativa, incidindo a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC 64/90 (REspe 246-59/SP, de minha
relatoria, PSESS de 27.11.2012).
[...] 3. Agravo regimental não provido. (AgR-REspe n. 7486.2012.626.0168, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, 29/11/2012)
(grifos nossos).
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. INELEGIBILIDADE. ART. 1 0, 1, g, DA LC 64190. NÃO APLICAÇÃO. PERCENTUAL
MÍNIMO RECURSOS. EDUCAÇÃO. ART. 212 CF/88. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. ATO DOLOSO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGADO PROVIMENTO.
1. A educação é direito indisponível, prioritariamente garantido, na esfera municipal, para o ensino infantil e fundamental (art. 211, § 2 0, da CF/88) e imune à discricionariedade
do agente político. Precedente do STF.
2. A desaprovação de contas de prefeito, por meio de decreto legislativo, em virtude da não aplicação do percentual
mínimo de 25% exigido pelo art. 212 da CF/88, configura
irregularidade insanável e ato doloso de improbidade administrativa, incidindo a inelegibilidade prevista no art. 1 0, 1,
g, da LC 64190. Precedente.
3. Na espécie, é incontroverso que o recorrente deixou de aplicar
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em educação 10% dos 25% exigidos pelo art. 212 da CF/88, irregularidade insanável e hipótese de violação de princípios da administração pública. Configurou-se, ainda que em tese, o ato doloso de
improbidade administrativa previsto no art. 11, II, d Lei 8.429/92.
4. Recurso especial não provido. (REspe n. 246-59.2012.6.26.0190/
SP, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, 27/11/2012) (grifos nossos).
Além disso, vale registrar que a irregularidade transcende à esfera administrativa, encontrando-se tipificada em lei como ato de
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública (art. 11, “caput”, Lei n. 8.429/92), já que
existente o dolo genérico por parte do gestor.
E é assim porque evidenciada a inobservância do gestor no tocante
aos comandos constitucionais e legais que vinculam a sua atuação,
assumindo, assim, o risco e as consequências que são inerentes ao
cargo por ele ocupado.
Por tudo, configurada está a irregularidade e, mais, a gravidade da
conduta do gestor, não havendo a mínima possibilidade da Corte
de Contas, em cumprimento a Lei Orgânica, emitir parecer prévio
distinto da rejeição de contas.
Isto posto, o Ministério Público de Contas anui à proposta da
área técnica constante na ITC 3464/2015, pugnando, outrossim,
pelo encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual.
Importante salientar os dados alcançados pelo município de Castelo, no ano de 2013, desta Prestação de Contas Anual:
LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
Dos levantamentos efetuados, restou constatado que o município
em análise obteve, a título de Receita Corrente Líquida – RCL,
no exercício de 2013, o montante de R$ 71.465.784,69.
O Poder Executivo realizou despesa com pessoal no montante
de R$ 37.709.177,91, resultando, desta forma, numa aplicação
de 52,77 % em relação à receita corrente líquida apurada para o
exercício, estando, portanto, abaixo do limite legal de 54%.
Os gastos com pessoal consolidados com o Poder Legislativo
foram da ordem de R$ 39.921.435,67 ou seja, 55,86% em relação à receita líquida, estando, portanto, abaixo do limite prudencial de 57% e legal de 60%.
A Dívida Consolidada Líquida não extrapolou o limite de 120%
da Receita Corrente Líquida.
Quanto a contratação de Operações de Credito, não foram extrapolados no exercício, os limites previstos em Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e no art. 167 da
Constituição da República.
Não houve concessão de garantias ou recebimento de contragarantias em 2013.
Remuneração dos Profissionais do Magistério: Da cota-parte
recebida do FUNDEB foram aplicados 62,91% na remuneração do
magistério da educação básica, cumprindo assim o percentual
mínimo de 60,00% previsto na Constituição da República.
Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino: Na
manutenção e desenvolvimento do ensino foi efetivamente
aplicado o percentual 24,66%, não cumprindo assim o percentual mínimo a ser aplicado de 25% previsto na Constituição
da República.
Aplicação em Saúde: O total das despesas próprias com saúde,
aplicado em ações e serviços públicos de saúde aplicou um percentual efetivamente de 19,48 % cumprindo assim, o limite mínimo a ser aplicado na saúde de 15%.
Repasse de Recurso ao Legislativo: O repasse para o Poder
Legislativo Municipal, a título de duodécimo, foi no valor de R$
2.942.905,92, em conformidade com o limite constitucional de
7%, conforme o Inciso I, art 29ª da constituição da Republica.
Vale ressaltar, ainda, que o município apresentou:
Superávit Orçamentário da ordem de R$ 1.467.571,67
Das informações acima contidas, nota-se que foram pontualmente
observados os limites legais e constitucionais, pela Prefeitura Municipal de Castelo, na despesa efetivada com pessoal, remuneração
dos Profissionais do Magistério, aplicação em saúde, restando
ressalvado, no entanto, a aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme relatado no item 2.1 da ICC
130/2015, sendo efetivamente aplicado o percentual 24,66%,
não cumprindo assim o percentual mínimo a ser aplicado de
25% previsto na Constituição da República.
Porém, acerca do item 2.1 da ICC 130/2015 que trata do descumprimento do limite constitucional e legal na Aplicação de Recursos
na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino de 25 % da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, no exercício de 2013, estabelecido no caput do artigo 212, da
Constituição Federal/1988 e do artigo 60, inciso XII das Disposições
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Transitórias da Constituição da República (alterado pela emenda
Constitucional 53/2006), este Relator permite discordar, tecendo
considerações acerca daquele tópico o que o faz nos seguintes termos, valendo-se do princípio da insignificância e sua aplicação no
direito administrativo, bem como dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade:
Melhor explicando, tem-se que uma análise mais detalhada do sistema jurídico impõe a atenção a vários tipos de normas, que não
decorrem pura, simples e exclusivamente da lei em sentido estrito,
mas também de princípios que preenchem esse sistema, integrando-o e exercendo a sua função normativa, já reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria.
Vale dizer, os princípios também são normas e, por isso mesmo,
devem ser aplicadas no caso concreto juntamente com as regras já
estabelecidas em leis e outros diplomas normativos, moldando-as e
lhes dando o devido suporte.
No presente caso, o gestor, muito embora tenha cumprido com a
totalidade das normas constitucionais e legais que impõem valores
mínimos e máximos de receita a serem observados no exercício da
gestão do dinheiro público, deixou de alcançar o limite constitucional a aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
previsto no caput do artigo 212, da Constituição Federal/1988 e do
artigo 60, inciso XII das Disposições Transitórias da Constituição da
República representando o valor de R$ 266.637,24 e percentual de
24.33% da receita e não, o percentual de 25%) o que, indubitavelmente trata-se de um valor irrisório e insignificante frente a uma
receita de impostos na ordem de R$ 39.685.979,36 (trinta e nove
milhões seiscentos e oitenta e cinco mil, novecentos e setenta e
nove reais e trinta e seis centavos), o que justifica a aplicação do
princípio da proporcionalidade a fim de não se cometer injustiça,
nem tampouco demonstrar uma incompatibilidade da força da reação deste Tribunal de Contas frente ao baixo grau de lesividade do
comportamento censurado.
Observe-se, primeiramente, que com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o princípio da insignificância, oriundo do direito penal, propagou-se para os demais ramos do direito punitivo,
em especial, no Direito Administrativo, relativamente ao julgamento das contas públicas.
O Supremo Tribunal Federal assim define o Princípio da Insignificância (crime de bagatela), em seu glossário jurídico:
“Descrição do Verbete: o princípio da insignificância tem o sentido
de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considera o ato praticado como crime, por isso, sua aplicação resulta
na absolvição do réu e não apenas na diminuição e substituição da
pena ou não sua não aplicação. Para ser utilizado, faz-se necessária
a presença de certos requisitos, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da
ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (exemplo: o
furto de algo de baixo valor). Sua aplicação decorre no sentido de
que o direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam
resultado cujo desvalor – por importar em lesão significativa a bens
jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade
da própria ordem social”
Assim, no campo penal, o princípio da insignificância exige o cumprimento cumulativo dos seguintes parâmetros (STF, HC 84.412. DJ
19.11.2004, pág. 37):
a) mínima ofensividade da conduta do agente;
b) reduzido grau de ofensividade do comportamento;
c) nenhuma periculosidade social da ação e
d) inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.
Na seara eleitoral, por sua vez, para a caracterização da insanabilidade, faz-se necessário que o agente tenha atuado com má-fé ou
que o ato questionável tenha provocado lesão ao erário.
Não destoando desse entendimento leciona a doutrina que:
“Insanáveis, frise-se, são as irregularidades graves, decorrentes de
condutas perpetradas com dolo ou má-fé, contrárias ao interesse
público; podem causar dano ao erário, enriquecimento ilícito, ou
ferir princípios constitucionais reitores da Administração Pública.
Por isso, podem configurar improbidade administrativa ou mesmo
delito criminal.” (Direito Eleitoral. José Jairo Gomes, 4ª ed. Belo
Horizonte, MG: Del Rey, 2010, pág. 169)
Observa-se que o traço distintivo de uma irregularidade sanável de
outra dita insanável está, portanto, não apenas vinculada à questão
da correção do ato, mas também na nota de má-fé por parte do
agente.
Sob esse ângulo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que:
[...] a má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo
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e a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-intenção do administrador” (REsp
909446/RN, DJe 22.04.2010)
Acresce-se a esta fundamentação que com a promulgação da nova
ordem jurídica de 1988 no que diz respeito à aprovação das contas do chefe do Poder Executivo pela Câmara Municipal temos que
os Tribunais de Contas não proferem julgamento das contas, mas
apenas promovem um exame prévio, conforme art. 31, § 2º da
Constituição da República de 1988. Nesses casos, compete ao parlamento a caracterização da irregularidade como insanável ou não,
mantendo-se a última palavra com o Poder Judiciário.
Feitas todas estas ponderações acerca do Princípio da Insignificância aplicado ao processo em análise, ao mérito temos que da análise
da Prestação de Contas em tela, observa-se que o não atingimento
ao percentual mínimo legal para Manutenção e Desenvolvimento do
Ensinol (25%), deveu-se EM RAZÃO DO ÍNFIMO PERCENTUAL DE
0,67% A MENOR, UMA VEZ ATINGIDO O PERCENTUAL DE 24,33%
de aplicação da receita bruta de impostos do exercício 2013.
Disto, como o princípio da insignificância (ou razoabilidade) modela
a discricionariedade concedida em favor dos agentes administrativos quando de sua utilização, analisando o assunto a partir deste
dado – inaplicação de percentual ínfimo para o Ensino Fundamental, podemos concluir pela possibilidade de sua aplicação ao caso
em comento , uma vez verificado que o prejuízo causado ao bem
jurídico tutelado é mínimo, podendo a tipicidade da conduta ser
afastada, sem a cominação de sanções, uma vez observada a boa-fé do agente público envolvido, aplicando a medida mais razoável
e proporcional que o caso requer.
A doutrina dos Tribunais de Contas, assim orienta, conforme defesa
promovida pelo Conselheiro MAURI TORRES, do TCE-MG :
“No entanto, apesar da violação à norma constitucional, tendo em
vista a irrelevância da diferença apurada — 0,06% — entendo
concebível a aplicação do Princípio da Bagatela ou Insignificância, segundo o qual a análise da periculosidade de cada caso
concreto irá determinar um balanceamento entre o grau de lesão
jurídica causada pela conduta ilícita do agente e a necessidade de
intervenção do poder do Estado.
[..3.]
Assim, em virtude dos Princípios da Insignificância e da Razoabilidade, entendo que, sendo a aplicação apurada inferior minimamente ao percentual estabelecido constitucionalmente,
não se vislumbrando lesão ou dano significativo aos bens jurídicos
relevantes à sociedade, considero apenas que houve falha no
procedimento, não sendo, por si só, fato ensejador de rejeição
das contas.
(TCE-MG - Conselheiro Mauri Torres – Segunda Câmara. Prestação
de Contas Municipal n. 710.460. Relator: Cons. Sebastião Helvécio.
Acordão de: 16 fev. 2012
Observado em várias outras decisões proferidas pela Corte de Contas mineira em julgamentos de prestações de contas municipais,
quando do não atendimento ao comando constitucional, tem-se
aplicado o princípio da insignificância, dependendo do valor da diferença apurada, adotando aqueles julgadores a tese de que não se
configura lesão ou dano significativo aos bens jurídicos relevantes
para a sociedade, considerando ter havido apenas falha procedimental.
Por outro lado, a não aplicação mínima na manutenção e desenvolvimento do ensino, visto sob o prisma de vício insanável, conforme
arguido pelo Ministério Público de Contas deve ser melhor ponderado, inclusive com destaque para a jurisprudência emanada do
Tribunal Superior Eleitoral, com destaques nossos:
Registro de candidatura - Contas rejeitadas - Ação declaratória
contra decisão da Câmara - Decisão julgando improcedente, com
trânsito em julgado - Prazo de inelegibilidade que flui pelo tempo
que faltar.
Possibilidade de a Justiça Eleitoral verificar se as irregularidades
são insanáveis, mesmo havendo decisão do Tribunal de Contas e
da Câmara Municipal desaprovando as contas. Matéria considerada
prequestionada porque suscitada em sede de embargos de declaração, mesmo que tenham restado rejeitados.
Não-aplicação do mínimo constitucional da receita de impostos na
manutenção e desenvolvimento do ensino - Irregularidade que não
acarreta inelegibilidade.
Recurso conhecido e provido. (Recurso Especial Eleitoral nº 16433,
Acórdão nº 16433 de 05/09/2000, Relator Min. Fernando Neves da
Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 5.9.2000.
Grifo nosso)
Esse também é o pensamento de JOEL J. CÂNDIDO (Inelegibilidades no Direito Eleitoral. Bauru, SP; Edipro, 1999, pág. 187), que
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defende que:
[...] compete à Justiça Eleitoral apontar, frente ao caso concreto,
se a irregularidade é sanável ou insanável, bem como se ela se
elege, ou não, como improbidade administrativa, para os fins a que
se refere o art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, ora resumidamente aqui
analisado.
Ainda a propósito do tema, constata-se que o Tribunal Superior
Eleitoral possui precedentes que rejeitam a inelegibilidade em decorrência de singela desaprovação de contas derivada de não-aplicação de limites mínimos em educação e saúde, como se comprova
dos seguintes precedentes daquela Corte:
AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
1. A falta de aplicação do percentual mínimo em educação não gera
inelegibilidade.
Precedentes.
2. Decisão agravada que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
3. Agravos regimentais desprovidos.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 30169, Acórdão de 28/04/2009, Relator Min. Eros Roberto Grau, Publicação:
DJe - Diário da Justiça Eletrônico, Data 19.05.2009, página 16)
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, instado a se posicionar acerca do princípio da insignificância, assim tem se posicionado admitindo, à unanimidade em 20/12/2012 através do Parecer
Prévio 47/2012 a tese então esposada pelo Conselheiro Relator, nos
seguintes termos:
“ Processo 2184/2011
Entidade: Município de Iconha
Assunto: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2010
Responsável: Dercelino Mongin
Conselheiro Relator: José Antonio Pimentel
“2) Aplicação deficitária em Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino (Art. 212 da Constituição Federal de 1988):
(...)
Compulsando os autos, observei que restou demonstrado que o
Município de Iconha aplicou o percentual de 24,94% das receitas
de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o que
constituiria violação ao art. 212 da Constituição da República.
Não obstante, em situações excepcionais, derivadas da aplicação
do princípio da insignificância, esta Corte de Contas tem relevado irregulares de natureza contábil, especificamente no tocante a
não aplicação mínima em determinada atividade estatal, como se
depreende do Parecer Prévio nº 67/2010, com a recomendação de
aprovação, prolatado nos autos do processo nº 3186/2008, referente ao Município de Pedro Canário, exercício 2003, que reformou
decisão anterior pela rejeição das contas, sob o fundamento da não
caracterização das situações elencadas no art. 59 da Lei Complementar nº 32/93, então vigente.
No mesmo sentido, trago à colação o precedente mais relevante
acerca da temática em discussão, estabelecido no processo TC nº
1873/2006, referente à Prestação de Contas Anual, exercício 2005,
do Estado do Espírito Santo, em que o eminente Conselheiro Mário
Moreira consignou em seu voto:
“Entendo, ante tudo que foi exposto, que o Governo não aplicou
nas Ações de Saúde, o percentual mínimo exigido, resultando num
percentual a menor de 0,04%. Tenho, no entanto, como relevada a
irregularidade, dado o ínfimo percentual a menor”.
Naquele julgamento, acolhido pelo Plenário, o Conselheiro relator
relevou a irregularidade referente a não aplicação mínima do percentual de 12% nas ações e serviços públicos de saúde consubstanciado no Parecer Prévio nº 124/2006 pela aprovação das contas
do Governo do Estado.
No caso em exame, o Município de Iconha aplicou, efetivamente,
24,94% das receitas de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o que significa um percentual a menor da ordem de
0,06%, o que representa o valor de R$ 9.979,75. Registro, ademais, que o exercício financeiro de 2009 nos autos do Processo
TC-2489/2010 foi aplicado o percentual de 25,27%, isto é, superior
ao estabelecido pelo texto constitucional.
Assim, em que pese a existência da irregularidade na aplicação mínima das receitas de impostos na educação, considero o percentual
faltante como ínfimo, quando realizado o cotejo com os demais elementos dos autos, a ponto de não justificar a gravosa decisão pela
rejeição das contas. Logo, relevo a referida irregularidade.
Diante do exposto, divergindo do entendimento exarado pelo corpo
técnico e do parecer do Ministério Público Especial de Contas, em
parecer da lavra do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, assim com
base no artigo 80, II da LC 621/2012, VOTO pela emissão de Pare-
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cer Prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVA das Contas Anual
do Município de Iconha, referente ao exercício de 2010, sob a
responsabilidade do Sr. Dercelino Mongin, a ser encaminhado ao Poder Legislativo municipal, nos termos da Constituição da
República, com a ressalva referente a não aplicação do percentual
mínimo de 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino”
(...).
É como voto. Em de dezembro de 2012. JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL -Conselheiro Relator”
Por outro lado, o Conselheiro Relator Sergio Aboudib Ferreira Pinto
assim se posiciona relativamente ao assunto, sendo suas ponderações acatadas á unanimidade pelo Plenário desta Corte:
Não tenho como justo macular as contas de gestores que tenham primado pela preservação do interesse público, cumprindo
limites legais e constitucionais e que tenham incorrido em erros
formais que não denotem dolo, má-fé ou prejuízo ao erário e
que possam ser corrigidos em exercícios futuros, tendo votado diversas vezes nesse sentido.
(...)
Lembro que, em situações excepcionais, derivadas da aplicação do princípio da insignificância, esta Corte de Contas tem
relevado irregularidades de natureza contábil, especificamente
no tocante à não observação dos limites legais e constitucionais,
conforme demonstrado nos Processos TC 2184 – 1576 – 1906 e
1765/2011.
(...)
A arte de julgar consiste dentre outras, de se colocar no lugar do outro, considerando o contexto no qual ele está inserido, bem como
seus anseios, expectativas e ferramentas de que dispõe. No
caso concreto, pude perceber que este utilizou critérios coerentes,
de forma prudente e margem de erro perfeitamente aceitável.
(...)
Ressalto que esse posicionamento não objetiva criar lacunas
para o não cumprimento da lei. Trata-se apenas de uma decisão
que pretende respeitar os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, sempre voltados em prol do interesse
público, no caso específico, economia orçamentária e respeito aos
limites legais e constitucionais.
(...)
Sendo assim, discordando da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de considerar REGULARES COM
RESSALVAS a Prestação de Contas da Câmara Municipal de São
José do Calçado, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, tendo em vista
que a irregularidade apontada não tem o condão de macular as
contas ora analisadas, uma vez que evidencia impropriedade
ou falha de natureza formal, que não caracteriza dolo ou prática
de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, ou que
represente injustificado dano ao erário, consoante artigo 84, II,
da Lei Complementar nº 621/2012.
(...)
É como VOTO. Após transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Vitória
- ES de março de 2014
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto -Conselheiro Relator
Do ponderado, considerando os Princípios da Insignificância e da
Razoabilidade e, ainda, a pequena expressividade do percentual
apurado à menor à título de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, entendo que a impropriedade apurada nos
autos do TC n° 2567/2014 não enseja a rejeição das contas, com
amparo nos vetores interpretativos acima alinhados, bem como a
decisões exaradas por este Tribunal de Contas, concluindo que a
sanção pretendida pela área técnica e pelo Ministério Público de
Contas é desproporcional à infração cometida, não se ajustando ao
postulado da justiça, patenteada em orientação emanada dos tribunais superiores, Cortes de Contas e doutrina aqui citadas.
Ultrapassada a questão, uma vez adotado o princípio da insignificância aos autos, a grande dúvida que aflige esta Relatoria diz
respeito ao alcance e as consequências decorrentes desta decisão,
ou seja, a prestação de contas deverá ser aprovada com ou sem
ressalva?
Acerca do impasse, balisando ainda nosso entendimento em decisão adotada pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais quando analisado o assunto sob este prisma, concluído por:
“Processo n° 710.096 - 1ª Câmara
Prestação de Contas do Município de Franciscópolis
Exercício 2005 – Divaldo Soares dos Santos
Conselheiro Relator – José Alves Viana
[...]
Com efeito, a intelecção do comando normativo em tela, para efeito
de aplicação do princípio da insignificância no âmbito dos Tribunais
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de Contas, comporta juízo valorativo no sentido de que os incisos
do art. 45 da Lei Orgânica do TCEMG, em razão do grau ou da intensidade de violação do bem jurídico tutelado, podem concretizar
os desdobramentos da aceitação daquilo que a se afirmou sobre a
superação da consideração da tipicidade unicamente sob o aspecto
formal (ou legal).
Nesse particular, já sinalizo a conclusão do meu entendimento no
sentido de que também nessa situação — aplicação do princípio
da insignificância propriamente dito — as ressalvas devem
ser apostas quando da emissão do parecer prévio.
(...)
Nesse cenário, pode-se então afirmar que o legislador, ao
estabelecer a possibilidade de aprovação das contas com
ressalvas exatamente no caso de impropriedades formais,
que se amolda como uma luva para o caso concreto, na verdade materializa a possibilidade de se dar um tratamento
diferenciado para aquele que não preenche as hipóteses típicas da norma nem sob o prisma formalista (art. 45, I), e aquele
que o faz sob a perspectiva da tipicidade formal (art. 45, II). E
ainda mais, aquele que viola de forma significativa a norma, e,
portanto terá sua conta rejeitada (art. 45, III).
Em síntese, vale mais uma vez a máxima aristotélica de tratar
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Nesse aspecto — observe que a situação seria diferente se o legislador tivesse
previsto apenas as hipóteses de aprovação ou rejeição das contas
sem estabelecer explicitamente uma terceira via, qual seja,
a aprovação com ressalvas — não se pode tratar aquele cuja
conduta é atípica porque cumpriu todos os requisitos daquele cuja conduta é atípica porquanto somente preenchida a
tipicidade formal. Importante lembrar que ao final, ambos terão
as contas aprovadas e, portanto, sob o ponto de vista jurídico, não
há sanção, não há prejuízo.
Assim sendo, em minha avaliação, a ressalva deve ser entendida a partir de um prisma pedagógico para quem já praticou o ato, como um leve “puxão de orelhas” e jamais sob
um vetusto olhar de natureza sancionatória. Ademais, entendo que a recomendação serve como um alerta ao próprio gestor
ou a terceiros (ex: Controle Interno ou Câmara Municipal) para a
observância das melhores práticas da gestão, com um viés nitidamente prospectivo. São institutos de naturezas distintas e a meu
ver complementares e não mutuamente excludentes.
Cabe destacar ainda, que no ano de 2014, o Município de Castelo (Processo TC 3766/2015), aplicou 26,59% ou seja R$
11.250.524,13 (Onze Milhões, duzentos e cinquenta mil, quinhentos e vinte e quatro reais e treze centavos) dos recursos na Manutenção e Desenviolvimento de Ensino, representando 1.59% acima
do limite estabelecido em Lei, correspondendo a R$ 672.330,09
(seiscentos e setenta e dois mil, trezentos e trinta reais e nove centavos), aplicados a mais na Educação do Município.
Assim fazendo uma comparação nos anos de 2013 e 2014, observamos que no ano de 2013 o Municipio de Castelo aplicou o valor
de R$ 266.637.24 a menor, enquanto que no ano seguinte aplicou
a maior o valor de R$ 672.330,09.
Como sabemos que os índices mínimos de aplicação dos recursos
para a Manutenção e Desenvolvimento de Ensino, são mensurados
anualmente e que não podem ser juntados, muito menos compensados por período. Mas o que estamos querendo demonstrar é que
o gestor tem feito ações e se preocupando em cumprir os limites
constitucionais.
Por todos os argumentos expostos e com base nos princípios da
insignificância, proporcionalidade e razoabilidade, já amplamente debatido nos autos, é que entende este Relator, pela Aprovação das Contas com Ressalva, assim concluindo.
III – DECISÃO
Diante do exposto, discordando da área Técnica e do Ministério Público de Contas, ante a constatação de não aplicação de percentual
ínfimo relativo ao limite mínimo na Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - 0,67%, nos termos da fundamentação
esposada no tópico “Fundamentação”, com fulcro no Anexo Único
da Resolução n° 261/2013 e Lei Complementar n° 621/2012 VOTO
nos seguntes termos:
1. Na forma do art. 80, II, da LC 621/2012 c/c art. 132, II do RITCEES, que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando à Câmara Municipal de Castelo a APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS
CONTAS da Sr. Jair Ferraço Junior, Prefeito do Municípal de Castelo, referente ao exercício de 2013.
2. Recomendo, à atual Administração que aprimore seus mecanismos de controle de forma a cumprir com rigor o limite constitucional
relativo a Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.
3. Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, re-
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metam-se os autos ao ilustre representante do Ministério Público
de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
4. Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n°
261/2013.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2567/2014,
RESOLVEM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e nove de março de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Recomendar ao Legislativo do Município de Castelo a aprovação
com ressalva da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Castelo, sob a responsabilidade do Sr. Jair Ferraço Junior, relativa ao exercício de 2013, na forma do art. 80, II, da Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c o art. 132, II do Regimento Interno;
2. Recomendar à atual Administração que aprimore seus mecanismos de controle de forma a cumprir com rigor o limite constitucional relativo à Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino;
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para apreciação os senhores conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, 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, 29 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

[ATOS DOS RELATORES]
Decisão Monocrática 00497/2017-1
Processo: TC 9149/2016-8
Jurisdicionado: Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - IEMA
Assunto: Tomada de Contas Especial
À SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES:
Vistos etc.
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, por meio da
Instrução de Serviço nº 167-S datada de 05/09/2016, conforme dispõe o ofício 675/2016-DP/IEMA.
Registro que na forma da manifestação do IEMA, o fato motivador
para instauração da tomada de contas foi a não comprovação da
correta aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio
n° 027/2010, processo administrativo n° 49768123, firmado com o
Instituto Verde Brasil, cuja vigência foi de 28 de dezembro de 2010 a
30 de dezembro de 2011, no montante de R$ 236.149,49 (duzentos
e trinta e seis mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e nove
centavos), repassados em duas parcelas.
Pois bem.
Em cumprimento à Decisão Monocrática 000109/2017-1, o IEMA
apresentou as conclusões provenientes da Tomada de Contas Especial processada (Processo Administrativo 75850982).
Ato contínuo, em 02/05/2017 foi elaborada a Instrução Técnica
Inicial ITI 000333/2017-9 pela Secretaria de Controle Externo
de Denúncias e Representações, vez que estão presentes indicativos
de irregularidades na prestação de contas referente ao Convênio
nº 027/2010, firmado com o Instituto Verde Brasil, carecedores de
esclarecimentos pelos responsáveis, conforme segue:
[...]
3.1 – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE
Critérios: Item 2.1.2, h do Convênio nº 027/2010 e art. 20, §7º da
Portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/2006.
Responsável: Instituto Verde Brasil (convenente)
Conduta: Deixar de restituir saldo remanescente, em descumprimento à cláusula do Convênio.
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Nexo: A ausência de restituição gerou um desfalque ao erário.
Culpabilidade: era exigível conduta diversa considerando a expressa
determinação de restituir os recursos recebidos e não aplicados durante a vigência do Convênio
[...]
3.2 – REMUNERAÇÃO INDEVIDA DO REPRESENTANTE LEGAL
DA CONVENENTE:
Critérios: Item 2.1.2, g; Item 7.1, a do Convênio nº 027/2010 e art.
9º, I, da Portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/2006;
Responsável: Instituto Verde Brasil (convenente)
Conduta: Contratar o próprio representante legal como prestador de
serviço afronta o princípio da impessoalidade e descumpre a vedação de realizar despesas a título de taxa de gerência.
Nexo: A contratação representou uma despesa ilegal, gerando, por
consequência, dano ao erário.
Culpabilidade: era exigível conduta diversa considerando a expressa
determinação de observar os princípios administrativos, em especial
o da impessoalidade, bem como a determinação de vedação despesas a título de taxa de gerência.
Marco Antônio Raposo Nascimento (beneficiário)
Conduta: Realizar sua própria contratação como prestador de serviço afronta o princípio da impessoalidade e descumpre a vedação de
realizar despesas a título de taxa de gerência.
Nexo: A contratação representou uma despesa ilegal, gerando, por
consequência, dano ao erário.
Culpabilidade: era exigível conduta diversa considerando a expressa
determinação de observar os princípios administrativos, em especial
o da impessoalidade, bem como a determinação de vedação despesas a título de taxa de gerência.
[...]
3.3 – DESPESAS EM DESCONFORMIDADE COM O CONVÊNIO:
Critérios: Item 7.1, b e ddo Convênio nº 027/2010; art. 9º, III e
VI, da
Portaria AGE/SEFAZ nº 01-R/2006;
Responsável: Instituto Verde Brasil (convenente)
Conduta: Realizar despesas em desconformidade ao estabelecido no
Convênio, especificamente despesas bancárias.
Nexo: A realização das despesas em desconformidade ao Convênio
é ilegal, gerando, por consequência, dano ao erário.
Culpabilidade: era exigível conduta diversa considerando a expressa
determinação de serem vedadas despesas em finalidade diversa do
Convênio, bem como as despesas com taxas bancárias.
Na presente ITI foi identificado como responsável o Instituto Verde
Brasil (entidade conveniada) e o Sr. Marco Antônio Raposo Nascimento (representante legal do Instituto Verde Brasil).
Desse modo, com base na competência outorgada pelo art. 207,
inciso I da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES) e
em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a CITAÇÃO do Instituto Verde Brasil (entidade conveniada) e do Sr. Marco Antônio Raposo Nascimento (representante legal do Instituto Verde Brasil), na forma do
quadro indicado adiante, para que, no prazo improrrogável de 30
dias, apresentem as alegações de defesa, bem como os documentos
que entenderem necessários e/ ou recolham as importâncias devidas quanto aos indícios de irregularidades apontados na Instrução
Técnica Inicial ITI 000333/2017-9, da qual deverá ser extraída
cópia integral para remessa juntamente com o Termo de Citação:
RESPONSÁVEL
Instituto
Verde Brasil
Entidade
conveniada

IRREGULARIDADES

IMPORTÂNCIA DEVIDA
VALOR
VRTE
JUROS DE
MORA
R$ 19.343,46
9160,1363 R$ 21.132,66

3.1 – AUSÊNCIA DE
RESTITUIÇÃO DO SALDO
REMANSCENTE
3.3 – DESPESAS EM
R$ 97,76
49,2942
R$ 99,9
DESCONFORMIDADE
COM O CONVÊNIO
RESPONSÁ- SUBITENS/ IRREGUIMPORTANCIA DEVIDA
VEIS SOLI- LARIDADES
DÁRIOS
VALOR
VRTE
JUROS DE
MORA
I n s t i t u t o 3.2 – REMUNERAÇÃO
R$ 9.065,64
4.264,39 R$ 9.185,12
Verde Bra- INDEVIDA DO REPREsil.
SENTANTE LEGAL DA
E n t i d a d e CONVENENTE
conveniada
Marco Antônio Raposo
Nascimento
Representante do Instituto Verde
Brasil

Decorrido o prazo para a apresentação das justificativas com o sem
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clusão deste Relator.
Determino, ainda que seja dada CIÊNCIA ao interessado das seguintes situações:
a) Direito de sustentação oral quando do julgamento do processo,
conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Complementar 621/2012 e artigos 327 e 328 da Resolução TC 261/2013, e de
que as demais notificações processuais, inclusive da inclusão deste
processo em pauta de sessão do Plenário, serão feitas mediante publicação no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal, conforme art. 181
do Regimento Interno desta Corte;
b) De que não cabe recurso da decisão que determinar a citação, na
forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012;
c) De que, na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á
como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa
encarregada de receber correspondência ou, conforme o caso, por
membro da família ou empregado, bem como nos demais casos previstos no referido dispositivo legal.
Em, 8 de maio de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00501/2017-4
Processo TC: 2512/2017-1
Jurisdicionado: Prefeitura de Ibitirama
Consulente: Reginaldo Simão de Souza - Prefeito Municipal
À SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES:
Vistos, etc.
Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito de Ibitirama, na qual
detectei a seguinte indagação: “1- Considerando a sanção da Lei
n° 13.429/2017, sancionada pelo Presidente da República na data
de 31.03.2017, que permite a terceirização irrestrita no país, inclusive no serviço público das atividades-fim. Consultamos: Em que
momento a administração pública, estabelecida pela nova Lei n°
13.429/2017, de 31/03/2017, pode terceirizar atividades relacionadas aos cargos considerados de atividade fim, como por exemplo
empresa de assessoria contábil?”
Em atendimento ao art. 235, §1º, do RITCEES, verifiquei que o
parecer do órgão de assistência jurídica da autoridade consulente,
não foi juntado aos autos, deixando assim, de atender aos requisitos de admissibilidade.
Registre-se que o objetivo da inclusão desse documento (parecer jurídico) é demonstrar ao Tribunal de Contas qual é a análise
realizada pelo setor interno da Prefeitura, mister do qual não se
desincumbiu a d. Assessoria Jurídica, restando inobservado, portanto, o disposto no art. 122, § 1º, V da Lei Complementar Estadual 621/2012 (LOTCEES) e no art. 233, §1º, V da Resolução TC
261/2013 (RITCEES).
Nesse cenário, teria lugar a extinção liminar do feito, sem exame de
mérito, entretanto, com base na competência outorgada pelo inciso
VII, do artigo 288, do RITCEES, adio o juízo de admissibilidade do
feito e, no intento de promover o seu saneamento, determino, com
fulcro no inciso II, do art. 358 do RITCEES, que se expeça COMUNICAÇÃO DE DILIGÊNCIA ao Prefeito de Ibitirama, Senhor Reginaldo Simão de Souza, para que, no prazo improrrogável de
15 dias, apresente o parecer de que trata o inciso V do §1º do art.
122 da Lei Complementar Estadual 621/2012, de forma completa,
abordando o mérito de todos os questionamentos feitos a esse Tribunal de Contas, sob pena de arquivamento.
Vitória, 09 de maio de 2017.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00502/2017-9
Processo:
Jurisdicionado:
Assunto:
Período:
Responsáveis:

8980/2016-1
Prefeitura de Iúna
Fiscalização - Auditoria
2013 a 2016
Rogério Cruz Silva; Maria Aparecida Vettorazzi
Vargas; Aníbal Machado Bastos; Alex da Silva
Carvalho Dávila; Jair Antônio Leite; Carlos
Alberto Vieira; Weverton Machado Bastos;
Jésus Cândido de Oliveira; Heron Dumith
Alcure; AG Turismo & Locação de Veículos
Ltda; e Cooperativa de Transporte Sul Serrana
Capixaba – COOPE SERRANA

À SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES:
Vistos, etc.
Cotejando os termos do Relatório Técnico nº 56/2016-3 e da Instrução Técnica Inicial nº 291/2017-9, decido por acolher integralmente
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a ITI e, desta forma, DECIDO:
Relativamente às irregularidades em que se aponta possível ressarcimento ao erário, CITAR os responsáveis abaixo relacionados,
para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis (art. 56,
II da LCE nº 621/2012 e art. 157, III da Resolução TC nº 261/2013),
apresentem, individual ou coletivamente, razões de justificativa,
bem como documentos que entenderem necessários, em razão dos
achados de auditoria apontados na Instrução Técnica Inicial ITI
00291/2017-9, da qual deverá ser extraída cópia integral para
remessa aos interessados, juntamente com a cópia do Relatório de
Auditoria nº 56/2016-3, e dos Termos de Citação, preferencialmente em mídia digital:
RESPONSÁVEIS
Maria Aparecida Vettorazzi Vargas
(Secretária Municipal de Educação)
Aníbal Machado Bastos
(Assessor administrativo da Secretária Municipal de Educação)
AG Turismo & Locação de Veículos Ltda.
(Empresa contratada)
Cooperativa de Transporte Sul
SerranaCapixaba – COOPSERRANA.
(Empresa envolvida no conluio)
Alex da Silva Carvalho D’ávila
(Ex-Coordenador de Transporte Escolar do Município de Iúna/ES)
Weverton Machado Bastos
Proprietário e administrador da AG
Turismo & Locação de Veículos Ltda.
Jair Antônio Leite
(Gerente Administrativo da AG Turismo & Locação de Veículos Ltda.)
Carlos Alberto Vieira
(Presidente da Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba – COOPE
SERRANA).
Maria Aparecida Vettorazzi Vargas
(Secretária Municipal de Educação)
Maria Aparecida Vettorazzi Vargas
(Secretária Municipal de Educação)
Rogério Cruz Silva
(Prefeito Municipal)
Heron Dumith Alcure
(Procurador Geral do Município de
Iúna/ES)
Maria Aparecida Vettorazzi Vargas
(Secretária Municipal de Educação)
Jésus Candido de Oliveira
(fiscal do contrato)
Maria Aparecida Vettorazzi Vargas
(Secretária Municipal de Educação)
Heron Dumith Alcure
(Procurador Geral do Município de
Iúna/ES)

SUBITENS/IRREGULARIDADES
2.1 FRAUDE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

2.2 AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO
DETALHADO EM PLANILHAS QUE
EXPRESSEM A COMPOSIÇÃO DE TODOS OS SEUS CUSTOS UNITÁRIOS.
2.3 AUSÊNCIA DE DIVISÃO DAS LINHAS EM LOTES.

2.4 AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO
QUANTO AO TEMPO DE FABRICAÇÃO
DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O
TRANSPORTE ESCOLAR.
2.5 PREVISÃO, EM EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL, DE CLÁUSULAS
RESTRITIVAS À PARTICIPAÇÃO DE
EMPRESAS.

DECIDO, ainda, dar ciência aos responsáveis de que as irregularidades apontadas pela Área Técnica, caso as razões de justificativas, alegações de defesa e documentos apresentados não elidam os
fundamentos do achado detalhado no item 2.1 deste Relatório de
Auditoria, podem dar ensejo à aplicação das penalidades idicadas na
Instrução Técnica Innnicial.
DETERMINO, por fim, que seja dada ciência aos responsáveis do
direito de sustentação oral quando do julgamento do processo, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Complementar,
621/2012 e de que as demais notificações processuais, inclusive
da inclusão deste processo em pauta de sessão do Plenário, serão
feitas mediante publicação no Diário Eletrônico, conforme art. 359,
III, do Regimento Interno desta Corte.
ADVERTÊNCIAS:
Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma
do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012 e 398, II do
Regimento Interno;
Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar
621/2012 e art. 359, § 2º, I do Regimento Interno, a comunicação
dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada
por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro da família ou empregado
do responsável ou do interessado.
Em, 09 de maio de 2017.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br
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Segunda-feira, 15 de maio de 2017
Decisão Monocrática 00506/2017-7
Processo:
Jurisdicionado:
Assunto:
Período:
Responsáveis:

3489/2016-1
Prefeitura de Presidente Kennedy
Fiscalização - Auditoria
2015 a 2016
Sabrina de Souza Proeza; Selma Henriques
de Souza; Costa Sul Transporte e Turismo
Ltda.; Dizerly Miranda Machado Tinoco;
Emanuel Transportes e Turismo Ltda. ME;
Cesar Bahiense Almeida; Geandson de Souza
Benevides; e Juliana Araújo Ramos.

À SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES:
Vistos, etc.
Cotejando os termos do Relatório Técnico nº 19/2017-1 e da Instrução Técnica Inicial nº 362/2017-5, acolho integralmente a proposta técnica e decido da seguinte forma:
Relativamente às irregularidades em que se aponta possível ressarcimento ao erário, CITAR os responsáveis abaixo relacionados, para que no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis
(art. 56, III da LCE nº 621/2012 e art. 157, II da Resolução TC nº
261/2013), apresentem, individual ou coletivamente, alegações
de defesa, bem como documentos que entenderem necessários e/
ou recolham as importâncias devidas, em razão dos achados apontados na Instrução Técnica Inicial ITI 00362/2017-5, da qual
deverá ser extraída cópia integral para remessa aos interessados,
juntamente com a cópia do Relatório de Auditoria nº 19/20171, e dos Termos de Citação, preferencialmente em mídia digital:
Responsáveis solidários

Subitens/Irregularidade

Sabrina de Souza Proeza
(S.M. Educação)
Selma Henriques de Souza
(Pregoeira)
Costa Sul Transporte e
Turismo Ltda.
(Empresa Contratada)

2.3 PREÇOS CONTRATADOS ACIMA DOS VALORES PRATICADOS NO
MERCADO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR. (Contratos
Administrativos nºs.
106/2015, 142/2015 e
239/2015)
2.3 PREÇOS CONTRATADOS ACIMA DOS VALORES PRATICADOS NO
MERCADO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR. (Contratos
Administrativos nºs.
106/2015, 142/2015 e
239/2015)
2.5 EXECUÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS
DE TRANSPORTE ESCOLAR EM DESACORDO
COM OS TERMOS CONTRATUAIS. (Contratos
Administrativos nºs.
142/2015 e 239/2015)

Sabrina de Souza Proeza
(S.M. Educação)
Selma Henriques de Souza
(Pregoeira)
Emanuel Transportes e
Turismo Ltda ME
(Empresa Contratada)
Dizerly Miranda Machado
Tinoco
(S.M.Educação)
Cesar Bahiense Almeida
(fiscal de contrato)
Emanuel Transportes e
Turismo Ltda ME
(Empresa Contratada)
Dizerly Miranda Machado
Tinoco
(S.M. Educação)
Cesar Bahiense Almeida
(fiscal de contrato)
Costa Sul Transporte e
Turismo Ltda.
(Empresa Contratada)
Dizerly Miranda Machado
Tinoco
(S.M. Educação)
Geandson de Souza Benevides
(fiscal de contrato)
Costa Sul Transporte e
Turismo Ltda.
(Empresa Contratada)

Importância sujeita a imputação de débito
R$
VRTE
6.775.722,35
2.421.280,79

1.326.664,34

472.684,70

338.960,60

114.750,19

Juliana Araújo Ramos (Procuradora
Geral do Município em
exercício)
ACOLHO, ainda, as razões da ITI, para não converter os autos
em Tomada de Contas Especial nesta fase processual, postergando
sua análise para a fase de instrução conclusiva e para sobrestar a
análise das proposições de expedição de determinações ao jurisdicionado e de opções futuras de controle externo, também para a
fase de instrução conclusiva dos autos.
DETERMINO, por fim, que seja dada ciência aos responsáveis do
direito de sustentação oral quando do julgamento do processo, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Complementar,
621/2012 e de que as demais notificações processuais, inclusive
da inclusão deste processo em pauta de sessão do Plenário, serão
feitas mediante publicação no Diário Eletrônico, conforme art. 359,
III, do Regimento Interno desta Corte.
ADVERTÊNCIAS:
a)
Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO,
na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012 e
398, II do Regimento Interno;
b)
Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei
Complementar 621/2012 e art. 359, § 2º, I do Regimento Interno,
a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro da família
ou empregado do responsável ou do interessado.
Em, 09 de maio de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]

2.5 EXECUÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS
DE TRANSPORTE ESCOLAR EM DESACORDO
COM OS TERMOS CONTRATUAIS. (Contratos
Administrativos nºs.
142/2015 e 239/2015)

118.897,64

40.251,07

2.5 EXECUÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS
DE TRANSPORTE ESCOLAR EM DESACORDO
COM OS TERMOS CONTRATUAIS. (Contratos
Administrativos nºs.
142/2015 e 239/2015)

83.081,32

28.263,92

DECIDO, ainda, relativamente às demais irregularidades, CITAR
os responsáveis abaixo relacionados, para que no prazo de 30
(trinta) dias improrrogáveis (art. 56, II da LCE nº 621/2012 e
art. 157, III da Resolução TC nº 261/2013), apresentem, individual
ou coletivamente, razões de justificativa, bem como documentos
que entenderem necessários, em razão dos achados apontados na
Instrução Técnica Inicial ITI 00362/2017-5, da qual deverá
ser extraída cópia integral para remessa aos interessados, juntamente com a cópia do Relatório de Auditoria nº 19/2017-1, e
dos Termos de Citação, preferencialmente em mídia digital:
RESPONSÁVEIS

Sabrina de Souza 2.1 PREVISÃO, EM EDITAL DE PREGÃO
Proeza (S.M. Educa- ELETRÔNICO, DE CLAUSULAS RESTRITIção)
VAS À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS;
2.2 NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLASelma Henriques de NILHA DE CUSTOS PARA FORMAÇÃO DE
PREÇOS EM PROCEDIMENTOS DE CONSouza
TRAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
(Pregoeira)
ESCOLAR.
Dizerly Miranda Ma- 2.4. Alteração contratual irregular.
chado Tinoco
(S.M. Educação)

subitens/ IRREGULARIDADES
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PORTARIA 113-P, DE 10 DE MAIO DE 2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março de
2012,
RESOLVE:
designar o servidor PAULO HENRIQUE RESENDE MARQUES,
matrícula nº 203.638, ocupante do cargo efetivo de analista administrativo, para ocupar a função de coordenação técnica FG-2 na
Diretoria Geral de Secretaria, substituindo o coordenador GIULIANO MEDINA SILVA, matrícula nº 203.607, afastado da referida
função por motivo de férias, no período de 15/5/2017 a 29/5/2017.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
PORTARIA 114-P, DE 11 DE MAIO DE 2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
13, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 621, de 8 de março
de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor ANDRÉ GIESTAS FERREIRA, matrícula nº
203.610, ocupante do cargo efetivo de Analista Administrativo,
para ocupar a função de coordenação técnica FG-1 no Núcleo de
Controle de Documentos - NCD, substituindo o coordenador ALEX
FAVALESSA DOS SANTOS, matrícula nº 203.602, afastado da
referida função por motivo de licença paternidade, no período de
8/5/2017 a 26/5/2017.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 15 de maio de 2017

[ATOS DA SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES]
TERMO DE NOTIFICAÇÃO
PROCESSO TC-01950/2011-7
Terceiro Interessado: Eraldo de Oliveira Gomes
Procurador: Leonardo Lopes Pimenta
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Sooretama
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Fica o Sr. Eraldo de Oliveira Gomes, terceiro interessado nos autos, NOTIFICADO da Decisão 01261/2017-1, prolatada no processo em epígrafe, que trata de Prestação de Contas Anual de Prefeito,
referente ao exercício de 2010, que determinou o arquivamento
dos autos.
Vitória, 5 de abril de 2017.
ODILSON SOUZA BARBOSA JÚNIOR
Secretário-Geral das Sessões
(por delegação – Portaria nº. 021/2011)
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