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[ATOS DO PLENÁRIO]

[Pautas das Sessões - Plenário]
PAUTA DA 5ª SESSÃO ADMINISTRATIVA DO PLENÁRIO
TERÇA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2017 ÀS 13:00
De ordem da Presidência deste Tribunal, por solicitação do Senhor
Corregedor, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, convocamos, nos termos do artigo 64 do Regimento Interno, para a 5ª
Sessão Plenária Administrativa do corrente exercício, a ser realizada no dia 19 de setembro de 2017, terça-feira, às 13:00, na Sala
das Sessões “Francisco Lacerda de Aguiar”, para deliberação dos
seguintes processos:
- CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 04820/2016-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Corregedoria - Processo Administrativo Disciplinar
Processo: 02141/2017-7
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Processo de Estabilidade
Apensos: 02459/2017-5
Servidor TCEES: BRUNO PINHEIRO SARDENBERG DE MATTOS, DANILO MORAES SILVA SCOPEL, GIL PIMENTEL DE AZEREDO, GIULIANO MEDINA SILVA, MARCOS ROGERIO BOZZI DA LUZ, PATRICIA KRAUSS SERRANO PARIS
- CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 10497/2016-1
Unidade gestora: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Classificação: Recurso Inominado
Interessado: MARCELO RODRIGUES DA ROSA
Vista: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Vista - 1ª Sessão)
Nos termos do art. 68 do Regimento Interno, fica o Exmo. Sr. Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal, ou seu substituto legal, convidado a participar da referida sessão.
PAUTA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO
TERÇA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2017 ÀS 14:00
Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e julgamento pelo Plenário, em Sessão Ordinária, nos termos dos artigos 60, 61, 67, 101, 102, 327 e 328 do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo, entretanto, nessa Sessão ou em
Sessões subsequentes, proceder-se ao julgamento de processos

adiados ou constantes de pautas já publicadas.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 03379/2005-8
Unidade gestora: Escola de Serviço Público do Espírito Santo
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos: 01346/2000-9, 03234/2005-8, 03938/1999-5
Recorrente: ANDERSON LEAO ALVARENGA, ESTEVAO ZIZI
DA SILVA
Processo: 00910/2006-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Aracruz
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2005
Interessado: PREFEITURA ARACRUZ
Responsável: ADEMAR COUTINHO DEVENS
Processo: 04015/2009-4
Unidade gestora: Câmara Municipal de Anchieta
Classificação: Tomada de Contas Especial
Apensos: 04077/2010-9
Interessado: CAMARA ANCHIETA [ALEXANDRE CHARLES DOS SANTOS, EDGARD MENDES BAIÃO FILHO, ELIAS ASSAD NETO, MARCELO MAZIOLI ALOCHIO]
Responsável: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
- EPP [ALESSANDRO DANTAS COUTINHO, TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA], ALESSANDRA CIPRIANO SECHIN - ME
[Alexandre Charles dos Santos, Edgard Mendes Baião Filho, Elias
Assad Neto, Marcelo Mazioli Alochio], ATA ENGENHARIA LTDA,
EDSON VANDO SOUZA, JOCELEM GONCALVES DE JESUS,
MARCELO ADAMI LOPES EIRELI - ME [LUISA PAIVA MAGNAGO,
PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Processo: 02526/2010-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Apensos: 02461/2010-5
Interessado: CAMARA CACHOEIRO ITAPEMIRIM
Responsável: DAVID ALBERTO LOSS
Processo: 00313/2011-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: IDENTIDADE PRESERVADA
Responsável: JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR [José Carlos Stein Jr], JURANDY LOUREIRO BARROSO [ALESSANDRO ANDRADE PAIXÃO, SEBASTIÃO TRISTÃO STHEL], LUCIENE MARIA
BECACICI ESTEVES VIANNA, LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
[LUCIANO CEOTTO], PAULO RUY VALIM CARNELLI, VALDIR
KLUG [PABLO DE ANDRADE RODRIGUES, SILVIA CRISTINA VELOSO]
Processo: 05591/2013-9
Unidade gestora: Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 06489/2015-7
Representante: AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BASICO
E INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO ES, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Responsável: ADIOMAR MALBAR DA SILVA, ALTAMIRO THOMAZ, EDIVALDO CORREA DE ASSIS, EDUARDO ANTONIO
MANNATO GIMENES, JADIR VIANA SANTOS, JORGE ALEXANDRE DA SILVA, JORGE HELIO LEAL, JOSE EDUARDO PEREI-

Corpo Deliberativo - Conselheiros

Conselheiros-substitutos

Ministério Público Especial de Contas - Procuradores

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

Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva

Luciano Vieira- Procurador-Geral
Luis Henrique Anastácio da Silva
Heron Carlos Gomes de Oliveira
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RA, LUCIA VILARINHO, LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO, MARIA PAULA DE SOUZA MARTINS, MARIALVA LYRA DA SILVA,
PAULO AUGUSTO JABOUR DE RESENDE, ROGERIO VASQUES
BENEZATH, SERGIO LUIZ COELHO DE LIMA, SILVIO ROBERTO RAMOS
Terceiro interessado: AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO
BASICO E INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO ES, CONCESSIONARIA
RODOVIA DO SOL S.A. [BRUNO CALFAT, DIEGO CABRERA, JORGE LUIZ SILVA ROCHA, Matheus Pinto de Almeida, RODRIGO LOUREIRO MARTINS, SERGIO BERMUDES], CONSELHO REGIONAL DE
ECONOMIA DA 17 REGIAO, CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E
RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, INSTITUTO
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - IEMA,
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCIA - SECONT, Unidade Gestora (Procuradoria Geral do Estado)
Processo: 08085/2014-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataizes
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: FRANCISCO PEREIRA BRANDAO [ALINE DUTRA DE
FARIA, FELIPE OSORIO DOS SANTOS]
Responsável: ANGELINA FARIA, CRISTIANE FRANCA DE
SOUZA RIBEIRO, ELIZEU MACHADO ESTEVAO, IVETE BATISTA DA SILVA, LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA, MARCIONES
NUNES DE SOUZA, MARCOS AURELIO PEDROSA, MARIA DA
PENHA SILVA LOUBACK, RENATA DE OLIVEIRA LINO, ROBERTINO BATISTA DA SILVA [ALINE DUTRA DE FARIA, FELIPE
OSORIO DOS SANTOS, Gedson Barreto de Victa Rodrigues, Robertino Batista da Silva Junior, THIAGO PIEROTE], ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA, ROBSON SEYR, RONALD WANDERLEY
MIGNONE
Processo: 03272/2016-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Classificação: Pedido de Revisão
Apensos: 07042/2009-7
Interessado: AMARO COVRE [PAULO ROBERTO VIEIRA CALDELLAS]
Total: 8 processos
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 04343/2008-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2007
Responsável: EDER BOTELHO DA FONSECA [SANTOS FERREIRA DE SOUZA], FABIANA PEREIRA DONATO [SANTOS FERREIRA
DE SOUZA], NORMA AYUB ALVES [LEILSON DUARTÉ, SANTOS
FERREIRA DE SOUZA, VÂNIA DE SOUZA DUARTE], SIMONE BEIRIZ SOUZA ROCHA [SANTOS FERREIRA DE SOUZA]
Processo: 04744/2016-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataizes
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: JANDER NUNES VIDAL, ROBERTINO BATISTA
DA SILVA
Processo: 06129/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Guarapari
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
Processo: 06244/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: MAX FREITAS MAURO FILHO
Total: 4 processos
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 02079/2011-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Apensos: 00242/2017-1, 00332/2017-1, 04065/2011-4
Denunciante: Identidade preservada, Identidade preservada, Identidade preservada, Identidade preservada, Identidade preservada,
Identidade preservada
Responsável: JOSE CARLOS DE ALMEIDA [PABLO DE ANDRADE RODRIGUES, SILVIA CRISTINA VELOSO]
Processo: 00810/2015-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Fazenda
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2015
Responsável: ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI, BRUNO
FUNCHAL
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Processo: 00242/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 00332/2017-1, 02079/2011-2, 04065/2011-4
Recorrente: VITOR DA SILVEIRA REIS [LUIZ CARLOS RIBEIRO
MARQUES]
Processo: 00332/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 00242/2017-1, 02079/2011-2, 04065/2011-4
Recorrente: JORGE FERNANDO AVELINO DOS SANTOS [LUIZ
CARLOS RIBEIRO MARQUES]
Processo: 06120/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariacica
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Processo: 06233/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: DANIEL SANTANA BARBOSA
Processo: 06241/2017-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Viana
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: GILSON DANIEL BATISTA
Total: 7 processos
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 07795/2015-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: SINDICOPES [BÁRBARA DALLA BERNARDINA LACOURT, FLAVIO CHEIM JORGE, MYRNA FERNANDES CARNEIRO]
Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Processo: 03818/2016-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: QUALITY LAVANDERIA LTDA - EPP
Processo: 07501/2016-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Mateus
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Outros orgãos/entidades (EDMUR BAIDA - SECRETÁRIO DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO)
Responsável: AMADEU BOROTO [PAULA ROHR], VIACAO SAO
GABRIEL LTDA [FILIPE KOHLS]
Total: 3 processos
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 06811/2010-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Apensos: 07157/2010-1
Representante: PLAY CITY EVENTOS EIRELI - EPP
Responsável: ANDESSON CANZIAN MORAES [LUISA PAIVA
MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], CAPITAL RIO PRODUCOES APOIO E EVENTOS LTDA - ME, CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], COLLI SOM NOVA LTDA - ME [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA, LUIZ RICARDO AMBROSIO
FILGUEIRAS], CRISTIANE RESENDE FAGUNDES PARIS [LUISA
PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], CRISTIANO TESSINARI MODESTO [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO
CORDEIRO], GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO [Erika
Helena Lesqueves Galante], GEORGE MACEDO VIEIRA [PEDRO
JOSINO CORDEIRO], H. V. OLIVEIRA PRODUCOES E EVENTOS
- ME [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA
SILVA, LUIZ RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS], JAYME VIEIRA
TORRES FILHO [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO, ROGERIO RIBEIRO DO CARMO], L. M. RAMOS - ME, LEANDRO MORENO RAMOS [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL [LUISA
PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], MARCO AURELIO
COELHO [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO],
OLDAIR DA SILVA FERREIRA [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO
JOSINO CORDEIRO], RICARDO COELHO DE LIMA [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], RODRIGO COELHO
DO CARMO [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO],
RV - CERIMONIAS E PROMOCOES DE EVENTOS LTDA - EPP
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[Dário José Soares Júnior, Marinalva Izidoro de Faria Soares], SOLISMARA DE OLIVEIRA TOSATO DELARMELINA [LUISA PAIVA
MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO], VAGNER ANTONIO DE
SOUZA [LUISA PAIVA MAGNAGO, PEDRO JOSINO CORDEIRO]
Processo: 01679/2016-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos:
00777/2016-1,
00778/2016-4,
00901/2017-1,
06790/2013-1, 08954/2016-9
Recorrente: ELCIMAR DE SOUZA ALVES, WALDELES CAVALCANTE
Processo: 08954/2016-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos:
00777/2016-1,
00778/2016-4,
00901/2017-1,
01679/2016-8, 06790/2013-1
Recorrente: ROBERTO RIBEIRO MARTINS
Processo: 00901/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Classificação: Recurso de Reconsideração
Apensos:
00777/2016-1,
00778/2016-4,
01679/2016-8,
06790/2013-1, 08954/2016-9
Recorrente: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA
Processo: 06239/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Serra
Classificação: Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Exercício: 2017
Responsável: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Total: 5 processos
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Processo: 00945/2015-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Cidadão - CPF não informado (CARLOS RAIMUNDO
MONTEIRO BRITO), Ministério Público de Contas
Responsável: EUNICE SOUZA DA SILVA, ZACARIAS CARRARETTO
Processo: 03832/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vitória
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 01256/2015-8, 01257/2015-2
Responsável: LUCIANO SANTOS REZENDE
Processo: 01553/2017-9
Unidade gestora: Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento
Urbano de Guarapari
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 4º bimestre de 2016
Responsável: ALEXANDRE DE MELLO CORREA BARRETO, ANTONIO STEIN NETO
Total: 3 processos
AUDITOR MARCO ANTÔNIO DA SILVA
Processo: 04044/2015-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Itapemirim
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Interessado: IPAS ITAPEMIRIM
Responsável: WILSON MARQUES PAZ
Total: 1 processo
Total geral: 31 processos
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO:
Dia 26 de setembro de 2017 - Terça-Feira.

[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 02543/2017-1
PROCESSO TC-01163/2017-1
Responsável: Leonardo Oggioni Cavalcanti de Miranda.
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE DE
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2016) – JURISDICIONADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CERTIFICAR CUMPRIMENTO DE
DECISÃO – ENCAMINHAR CÓPIAS – À SEGEX PARA APENSAR
À PCA.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os autos do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente ao
3º quadrimestre do exercício de 2016, da Defensoria Pública do
Estado do Espírito Santo, sob a responsabilidade do Sr. Leonardo
Oggioni Cavalcanti de Miranda.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Macroavaliação Governamental, nos termos do Relatório Técnico nº
00202/2017-1 e da Manifestação Técnica nº 00488/2017-2, sugeriu que se certifique o cumprimento da determinação constante da
Decisão TC nº 1596/2016, bem como o retorno dos autos a área
técnica para ser apensado, futuramente, à Prestação de Contas
Anual do jurisdicionado.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do Parecer PPJC
nº 3038/2017-9, da lavra do Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo
sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29
do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tratam os autos de Relatório de Gestão Fiscal – RGF, da Defensoria
Pública do Estado do Espírito Santo, no que se refere ao cumprimento da determinação constante da Decisão TC nº 1596/2016-3,
constante dos autos do Processo TC nº 1067/2016-9.
1. CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério
Público Especial de Contas opinaram no sentido de certificar o cumprimento da determinação constante da Decisão TC nº 1596/2016,
bem como o retorno dos autos a área técnica para ser apensado,
futuramente, à Prestação de Contas Anual do jurisdicionado.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da
Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Manifestação Técnica nº 00488/2017-2, verbis:
[...]
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante o exposto, e tendo em vista que as despesas com pessoal
da Defensoria Pública, para fins de apuração do limite da LRF, são
demonstradas no Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, remetemos ao Relator a presente instrução para que seja submetido o resultado desta análise com a seguinte proposta:
Certificar o cumprimento da determinação constante da Decisão TC-1596/2016 – Plenário nos autos do TC-1067/2016 (RGF do
3º Quadrimestre de 2015).
Sugere-se, ainda, o encaminhamento de cópia do Relatório
Técnico (RT) 202/2017 ao responsável pelo Controle Interno da Defensoria Pública para que conheça o teor desta análise.
Finalmente, ressalta-se a necessidade, por parte deste Tribunal, de
retornar os presentes autos à Secretaria de Controle Externo
de Macroavaliação Governamental – SecexGoverno
- para ser apensado, futuramente, à Prestação de Contas
Anual da Defensoria Pública, em atendimento ao art. 277,
§ 1º, do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013). –
(g.n.).
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, através
do Parecer nº 3038/2017-9 acompanhou, na íntegra, os termos da
manifestação da área técnica.
O Subscritor da sobredita manifestação técnica, anuindo os termos
do Parecer Técnico nº 202/2017-1, colacionou a seguinte argumentação, verbis:
[...]
Constatou-se que em 31 de dezembro de 2016, a disponibilidade
de caixa líquida antes da inscrição em restos a pagar não
processados dos recursos não vinculados foi da ordem de R$
7.794.893,36, enquanto a dos recursos vinculados registrou saldo de R$ 4.301.843,63. A inscrição em restos a pagar empenhados e não liquidados do exercício dos recursos não vinculados apresentou o montante de R$ 50.862,70, enquanto a
dos recursos vinculados apresentou saldo de R$ 2.178.460,51.
Assim, com base nos dados publicados pela Defensoria Pública do
Estado do Espírito Santo e os dados apurados pelo TCEES, constatou-se que do ponto de vista estritamente fiscal, a Defensoria
Pública do Estado possui liquidez para arcar com seus compro-
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missos financeiros (vide seção 6).
Verificou-se que o Demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal da Defensoria Pública do Estado publicado apresentou de
forma resumida as informações do RGF relativo ao 3º quadrimestre
de 2016, as quais foram objeto de análise nos itens anteriores deste relatório (vide seção 7).
Quanto à avaliação da transparência da gestão fiscal da Defensoria Pública do Estado, verificou-se que, quanto aos quesitos avaliados relativos à Transparência previstos na LRF, a Defensoria Pública cumpriu 100% das exigências avaliadas, conforme itens
elencados no Apêndice C deste relatório. Em 2015, a avaliação da
transparência da gestão fiscal da Defensoria Pública do Estado verificou que as informações financeiras e orçamentárias da Defensoria
Pública, exceto o Relatório de Gestão Fiscal, estavam publicadas
no Portal da Transparência do Poder Executivo, sem haver, porém,
qualquer menção a isto no sítio da Defensoria Pública (vide seção
8).
Certifica-se o cumprimento da deliberação constante da Decisão TC-1596/2016 – Plenário nos autos do TC 1067/2016,
possibilitando a conclusão do monitoramento quanto a recomendação, nos termos da Resolução TC nº 278, de 4 de
novembro de 2014 (vide seção 9).
Por fim, verificou-se que a Defensoria Pública do Estado não
se encontra em nenhuma hipótese dos incisos I e IV do artigo 5º da Lei 10.028/200, que estabelecem os casos de infração administrativa contra as leis de finanças públicas. –
(g.n.).
Assim sendo, verifica-se que o jurisdicionado cumpriu a determinação, constante da Decisão TC nº 1596/2016-3, referente aos autos
do Processo TC nº 1067/2016-9, no que se refere ao atendimento integral das exigências legais quanto à transparência da
gestão fiscal, em sítio próprio, ou, alternativamente, sejam
incluídos links para as seções do Portal da Transparência do
Poder Executivo Estadual, onde as respectivas informações
estiverem sendo divulgadas.
Cabe ressaltar que o monitoramento relativo à Decisão TC nº
1596/2016-3, por parte da área técnica, foi concluído nos autos do
Processo TC 1067/2016-9, conforme Relatório de Monitoramento
nº 18/2017-6.
Desse modo, entendo que assiste razão a área técnica e ao douto
representante do Parquet de Contas, motivo pelo qual acompanho
tais posicionamentos.
2. DISPOSITIVO:
Ante ao exposto, acompanhando o entendimento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que
o Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas assim delibere:
2.1 Tenha por adimplida, com a devida certificação, o cumprimento
da determinação constante da Decisão TC-1596/2016 – Plenário
nos autos do TC-1067/2016 (RGF do 3º Quadrimestre de 2015);
2.2 Encaminhe-se cópia do Relatório Técnico – RT n° 202-2017-1,
constante dos presentes autos, ao responsável pelo Controle Interno da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo para que
conheça o teor da análise.
À Secretaria Geral das Sessões – SGS para providências supervenientes, após remetam-se os autos à Secretaria Geral de Controle
Externo - SEGEX, a fim de que se promova, junto a Secretaria de
Controle Externo de Macroavaliação Governamental – SecexGoverno, apensamento à Prestação de Contas Anual da Defensoria Pública, na forma do art. 277, § 1º, do Regimento Interno, Resolução
TC nº 261/2013.
É como voto.
Vitória, 04 de julho de 2017.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-01163/20171, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 21ª sessão ordinária, realizada no dia quatro de julho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro substituto Marco Antonio da Silva:
Ter por adimplida, com a devida certificação, o cumprimento da
determinação constante da Decisão TC-1596/2016 – Plenário nos
autos do TC-1067/2016 (RGF do 3º Quadrimestre de 2015);
Encaminhar cópia do Relatório Técnico – RT n° 202-2017-1, constante dos presentes autos, ao responsável pelo Controle Interno da
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo para que conheça o
teor da análise;
Remeter os autos à Secretaria Geral de Controle Externo - Segex,
a fim de que se promova, junto a Secretaria de Controle Externo
de Macroavaliação Governamental – SecexGoverno, apensamento
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à Prestação de Contas Anual da Defensoria Pública, na forma do
artigo 277, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
Sala das Sessões, 4 de julho de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 02544/2017-6
PROCESSO TC-09300/2016-8
Responsável: Audifax Charles Pimentel Barcelos
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA – REJEITAR PRELIMINAR –
DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os autos do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente ao
2º quadrimestre do exercício de 2016, da Prefeitura Municipal de
Serra, sob a responsabilidade do Sr. Audifax Charles Pimentel
Barcelos.
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial – ITI nº
1014/2016-1, a Conselheira em Substituição à época votou pela
emissão de alerta e expedição de determinação, sendo acompanhada pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, conforme
Decisão TC nº 3539/2016-9.
O responsável foi notificado, através do Termo de Notificação nº
50.836/2016-2, tendo apresentado documentação protocolizada
sob nº 01968/2017-1.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas,
nos termos da Instrução Técnica Inicial – ITI nº 53/2017-8, opinou
pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo responsável, para figurar como responsável pelo cumprimento da obrigação objeto da Decisão – Plenário 03539/2016-9,
bem como pelo arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do Parecer nº
3034/2017-1, da lavra do Procurador, Dr. Luciano Vieira, em consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de
Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação
do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas, na forma do art. 29
do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tratam os autos de Relatório de Gestão Fiscal – RGF, referente ao
2º quadrimestre do exercício de 2016, da Prefeitura Municipal da
Serra, em que houve determinação por parte desta Corte de Contas, conforme Decisão TC nº 3539/2016-9, no que se refere ao
limite prudencial.
1. CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Da análise dos autos, constato que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram no sentido de não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Sr. Audifax Charles
Pimentel Barcelos para figurar como responsável pelo cumprimento da obrigação objeto da Decisão – Plenário 03539/2016-9,
bem como pelo arquivamento dos autos.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da
Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos da Instrução
Técnica Inicial – ITI nº 53/2017-8, verbis:
[...]
3. DO ENCAMINHAMENTO
Considerando que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, em
seu artigo 22, um conjunto de vedações ao Poder/órgão que realizar despesas com pessoal em percentual superior a 95% daquele
definido no artigo 20 do mesmo diploma legal (limite prudencial);
Considerando que o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao
2º quadrimestre/2016, do Poder Executivo do Município
de Serra, registrou a realização de despesas com pessoal
em percentual correspondente a 53,69% da RCL, estando
acima, portanto, daquele indicado como limite prudencial
(51,3% da RCL);
Considerando a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo Prefeito
do Município de Serra para figurar como responsável pelo cumprimento da obrigação objeto da Decisão – Plenário 03539/2016-9;
Considerando que o Prefeito do referido município, Sr. AUDIFAX
CHARLES PIMENTEL BARCELOS, protocolizou e solicitou juntada
aos autos de documentação por meio da qual informou a adoção
de medidas saneadoras empreendidas com o objetivo de reduzir
gastos de pessoal daquele Poder;
Encaminhamos os presentes autos à consideração superior, com a
sugestão de que a decisão sobre a ilegitimidade do Prefeito
para figurar como responsável pela gestão fiscal do municí-
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pio, lhe seja comunicada e, posteriormente, que estes sejam
arquivados, destacando que o seu conteúdo irá integrar/
subsidiar a análise da Prestação de Contas da Prefeitura
Municipal de Serra (exercício de 2016), permitindo assim a
verificação, em definitivo, do cumprimento dos ditames estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000. – (g.n.)
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos
termos do Parecer nº 3034/2017-1, acompanhou o posicionamento
da área técnica.
Assim, antes de adentrar ao mérito, no que se refere a irregularidade constatada pela área técnica e pelo douto representante do
Parquet de Contas, se faz necessária a abordagem da preliminar
suscitada nas justificativas apresentadas pelo responsável.
2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
DO PREFEITO – DESCONCENTRAÇÃO ADMINISTRATIVA
(ITEM 2.1 DA ITI):
O Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, suscitou ilegitimidade
passiva para figurar nos autos, relativamente, no que se refere ao
cumprimento da Decisão TC nº – Plenário 03539/2016-9, alegando
em síntese, a existência de normas de desconcentração de poderes
daquele Executivo Municipal, ou seja, a Lei Municipal nº 3479/2009
e o Decreto nº 5404/2014, vejamos, verbis:
[...]
A Lei nº 3.479/2009, que altera a estrutura organizacional
da Prefeitura Municipal da Serra e dá outras providências,
transfere competência aos secretários municipais e autoridades de igual hierarquia para ordenar despesas, autorizar
pagamentos, enfim, praticar todos os atos de gestão. Assim,
pode-se dizer que os secretários municipais da Serra são ordenadores. – (g.n.).
Já o Decreto nº 5404/2014, assim preceitua, litteris:
Fazendo menção ao Decreto nº 5404/2014, que também dispôs sobre a delegação de competência para ordenar despesas no âmbito
do Executivo daquele município, o responsável destacou o conteúdo
dos artigos 1.º e 3.º daquele instrumento, reproduzidos a seguir:
Art. 1°. No âmbito do Poder Executivo Municipal, são ordenadores de despesas:
I. Gestor do Fundo Municipal de Saúde;
II. O Secretário Municipal de Educação;
III. O Secretário Municipal de Serviços;
!V. O Secretário Municipal de Obras;
V. O Secretário Municipal de Assistência Social;
VI. O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos.
§ 1°. Ficam vinculadas ao Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos todas as unidades orçamentárias, exceto: Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal
de Educação Secretaria Municipal de Serviços, Secretaria Municipal
de Obras e Secretaria Municipal de Assistência Social, vinculadas,
respectivamente, aos ordenadores mencionados nos incisos I a V.
§ 2°. A competência de que trata o “caput” deste artigo se estenderá aos substitutos legais, enquanto durar os impedimentos dos
titulares dos órgãos mencionados nos incisos I a VI, em razão de
férias, licença de saúde e outros afastamentos que a lei estabelecer,
bem assim no caso de ausência da sede do Município por motivo
de missão oficial.
[...]
Art. 3°. Os Secretários Municipais e Autoridades de igual hierarquia,
indicados no art. 1°, são responsáveis civil, administrativa e criminalmente pelas despesas ordenadas e pelos pagamentos autorizados, inclusive perante o Tribunal de Contas do Estado, nos limites
definidos no presente Decreto. – (g.n.).
Nesse sentido, a área técnica concluiu pelo não acolhimento da
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, por entender
que “não obstante da existência de normas de desconcentração de poderes, no âmbito do Executivo do Município de
Serra, delegando competência para ordenar despesas, entendemos que a preliminar (Ilegitimidade ad causam) levantada pelo gestor não deve ser acolhida, haja vista a distinção entre as figuras (e responsabilidades) do ordenador
de despesa e do gestor fiscal e a possibilidade (ou não) da
utilização do instrumento da desconcentração”.
O subscritor da ITI argumentou que, “a Lei Complementar nº
101/2000, na parte relativa à apuração de responsabilidades, visando ao acompanhamento da gestão fiscal para verificação do
cumprimento dos limites, metas e procedimentos, determinou para
os gestores fiscais a obrigatoriedade de emissão de relatórios quadrimestrais durante a execução orçamentária e de prestação de
contas ao final do exercício financeiro”.
Neste contexto, o subscritor da Instrução Técnica Inicial - IITI informa que “além da obrigação de emitir relatório quadrimestral, os
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Chefes de Poder Executivo, os Presidentes dos órgãos dos Poderes
Legislativo e Judiciário, os Chefes de Ministérios Públicos e os Presidentes dos Tribunais de Contas, também possuem a obrigatoriedade de prestar contas de sua gestão fiscal, na forma
determinada pelos artigos. 56 a 58 da LRF”.
Enfatiza o subscritor, “que a responsabilidade pela gestão fiscal
concentra-se na pessoa do dirigente máximo (gestor fiscal) daqueles Poderes e órgãos, não havendo a possibilidade (previsão) de
delegação de poderes a subordinados, nem a consequente transferência de responsabilidade”.
Pelo exposto, como bem opinou a área técnica, que as alegações
trazidas pelo gestor, no que concerne a desconcentração, não se
aplica ao caso em comento, vez que a responsabilidade recai
sobre o Chefe do Executivo Municipal para efeito de cumprimento da obrigação em questão, razão pela qual rejeito a
preliminar suscitada.
Passo, então, ao enfrentamento de mérito do indicativo de irregularidade tratado nos autos, à luz das razões de defesa, bem como
da legislação aplicável.
3. INDICAÇÃO DE AÇÕES ADOTADAS – CONTROLE DE GASTOS COM PESSOAL (ITEM 2.2 DA ITI):
Da análise dos autos, embora o Sr. Audifax Charles Pimentel
Barcelos tenha alegado ilegitimidade passiva ad causam para
figurar nos autos como responsável, analisado no item anterior,
constata-se que o mesmo apresentou justificativas relativas
às providências tomadas pela municipalidade, no que se refere a expedição de determinação por esta Corte de Contas,
quanto ao limite prudencial, indicado no Relatório de Gestão Fiscal
– 2º quadrimestre/2016, ou seja, a despesa com pessoal atingiu o
percentual de 53,69% da RCL, acima do limite prudencial inserto
na LRF.
O subscritor da Instrução Técnica Inicial informou que o responsável, “em resposta ao Termo de Notificação nº 50836/2016-2, listagem e cópias de diversos Decretos de iniciativa daquele Executivo
Municipal, produzidos no exercício de 2016, com o objetivo de conter os gastos com pessoal”, vejamos:
[...]
• Decreto 8519/2016 - Exonera todos os cargos comissionados a
partir de 31/12/2016;
• Decreto 8505/2016 - Prorroga os efeitos do Decreto 6801/2015 e
7796/2016, que refere-se a redução de 50% nos plantões de fiscalização, até 31 /12/2017 - Economia estimada de 1/ R$ 1.464.000,00
(hum milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil) ao ano.
• Decreto n° 8506/2016- Determina o retorno de todos os profissionais do magistério para a SEDU, com objetivo de reduzir contratos
temporários e extensão de carga horária;
• Decreto n° 8507/2016- Veda a extensão de carga horária no âmbito da SEDU, exceto para cobrir afastamentos de profissionais que
estejam em regência de classe;
• Decreto no 8508/2016 - regulamenta o gozo de recesso escolar
de estagiários, a fim de reduzir o número de indenizações pagasEconomia estimada de R$ 67.649,26 (sessenta e sete mil seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos) ao ano;
• Decreto n° 8520/2016 - Exclui todos os servidores que compõe
comissão remunerada a partir de 31/12/2016;
• Decreto no 8521/2016 - Determina que todos os servidores cedidos com ônus para a Prefeitura Municipal da Serra, retornem ao
órgão de origem;
• Devolução de 16 (dezesseis) policiais que compõe o vídeo monitoramento – Economia estimada de R$ 406.296,80 (quatrocentos e
seis mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)ao ano;
[...]
Desse modo, informou o subscritor que “o Demonstrativo das Despesas com Pessoal do Poder Executivo do Município de Serra (Sistema LRFWeb – Dados Declaratórios), relativo ao quadrimestre
seguinte (3º quadrimestre/2016) àquele objeto dos autos, indica
que o percentual da despesa total com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida reduziu-se de 53,69% (2º quadrimestre/2016)
para 50,72% (3º quadrimestre/2016), mantendo-se tais gastos
abaixo do Limite Prudencial estabelecido (51,3% da RCL),
embora ainda acima do Limite de Alerta (48,6% da RCL)”.
Assim sendo, pelos elementos constantes dos autos, verifico que
o gestor cumpriu a determinação expedida por esta Corte
de Contas, promovendo as medidas necessárias quanto aos
ajustes na receita corrente liquida no que se refere à extrapolação do limite prudencial, motivo pelo qual coaduno com o
entendimento esposado pela área técnica e pelo douto representante do Parquet de Contas e adoto o respectivo posicionamento
como razões de decidir.
4. DISPOSITIVO:
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Ante ao exposto, acompanhando o entendimento da área técnica
e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que
o Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas assim delibere:
4.1 REJEITE a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, arguida pelo Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal da Serra, na forma da fundamentação constante do
item 2 desta decisão;
4.2 DÊ-SE ciência do teor desta decisão ao Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal da Serra, após, arquivem-se os presentes autos.
À Secretaria Geral das Sessões – SGS para providências supervenientes.
É como voto.
Vitória, 04 de julho de 2017.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-09300/20168, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sua 21ª sessão ordinária, realizada no dia quatro de julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro substituto Marco Antonio da Silva:
Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, arguida
pelo Sr. Audifax Charles Pimentel Barcelos, Prefeito Municipal da
Serra, na forma da fundamentação constante do item 2 do voto do
relator;
Dar ciência do teor desta decisão ao Sr. Audifax Charles Pimentel
Barcelos, Prefeito Municipal da Serra;
Arquivar os presentes autos.
Sala das Sessões, 4 de julho de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 02545/2017-1
PROCESSO TC-03094/2017-8
Consulente: Nacib Haddad Neto
CONSULTA – JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DA
SERRA – NÃO CONHECER – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de Consulta formulada pelo Sr. Nacib
Haddad Neto, Presidente da Comissão de Direitos Humanos, do
Negro, da Mulher, do Idoso, da Criança e do Adolescente, buscando
dirimir a seguinte dúvida:
[...]
- O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CONCASE/
PMS, gestor do Fundo Municipal da Criança, pode realizar Termo
de Fomento para repasse de recursos provenientes de empresa privada, previsto na Lei Orçamentária, para Instituição do terceiro setor, devidamente certificada pelo referido
Conselho? (g.n).
Instada a se manifestar, a área técnica, nos termos da Instrução
Técnica de Consulta 00024/2017-1, manifestou-se pelo NÃO CONHECIMENTO da presente consulta, por não atender o requisito
de admissibilidade previsto no caput e nos incisos III, IV e V, do
artigo 122, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
O Ministério Público Especial de Contas, através do seu Procurador,
Dr. Luciano Vieira, nos termos do Parecer PJC nº 02804/2017, em
consonância com a área técnica, pugnou no mesmo sentido.
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
A Consulta foi formulada pelo Sr. Nacib Haddad Neto, Presidente
da Comissão de Direitos Humanos, do Negro, da Mulher, do Idoso,
da Criança e do Adolescente, buscando resposta para a indagação
para questionamento antes indicado, devendo ser analisados os requisitos de admissibilidade.
1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:
Da análise do feito, entendo que assiste razão à área técnica e ao
douto representante do Parquet de Contas quanto ao não conhecimento da presente consulta, em razão de ausência de requisitos
de admissibilidade previstos no art. 122, caput, § 1º, IV e V, e § 2º,
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Os requisitos de admissibilidade das consultas estão presentes
no art. 122, § 1º, incisos I a V, da Lei Complementar Estadual nº
621/2012, que assim dispõe:
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[...]
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. – (g.n.).
Desse modo, a área técnica, nos termos da Instrução Técnica de
Consulta 00024/2017-1, assim se manifestou, verbis:
[...]
Por fim, verifica-se que o feito não se encontra devidamente
instruído com parecer do órgão de assistência técnica e/ou
jurídica da autoridade consulente, observado o 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.
III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, opina-se pelo não conhecimento da presente
consulta em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 122, caput, § 1º, IV e V, e § 2º, da
Lei Orgânica desta Corte de Contas. (g.n).
Por seu turno, o douto representante do Parquet de Contas, nos
termos do Parecer PJC nº 02804/2017, acompanhou na íntegra a
área técnica.
Assim sendo, verifico que o presente feito não se encontra devidamente instruído, notadamente quanto ao parecer do órgão de
assistência técnica e/ou jurídica da autoridade consulente,
além do que não contém a indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada, não tendo sido trazido aos autos os dispositivos
sobre os quais paira a dúvida, bem como se verifica que ela se
refere a caso concreto.
Desta maneira, em razão da falta de requisitos de admissibilidade,
é de se reconhecer a ausência de condição de procedibilidade.
2. DO DISPOSITIVO:
Por todo o exposto, acompanhando o pronunciamento do Ministério Público Especial de Contas, adotando in totum a manifestação da área técnica, nos termos da Instrução Técnica de Consulta
00024/2017-1, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO da presente
consulta, em face de ausência dos requisitos de admissibilidades,
previstos nos incisos no art. 122, caput, § 1º, IV e V, e § 2º, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012, dando-se ciência ao interessado, com o consequente arquivamento dos autos.
É como voto.
Vitória, 04 de julho de 2017.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Relator em Substituição
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-03094/20178, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 21ª sessão ordinária, realizada no dia quatro de julho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro substituto Marco Antonio da Silva:
Não conhecer a presente consulta, em face de ausência dos requisitos de admissibilidades, previstos nos incisos no artigo 122, caput,
§ 1º, IV e V, e § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
Dar ciência ao interessado;
Arquivar os presentes autos.
Sala das Sessões, 4 de julho de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 02938/2017-1
PROCESSO TC-02772/2017-9
Responsável: Daniel Santana Barbosa
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 6º
BIMESTRE DE 2016 – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
VOTO
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Tratam os autos do PROCESSO TC 2772/2017 da omissão de
encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral do Relatório
Resumido de Execução Orçamentaria (RREO) - 6º bimestre
(exercício de 2016), LRFWEB, relativa à Prefeitura Municipal
de São Mateus, sob a responsabilidade da Sr. Daniel Santana
Barbosa.
A SecexContas, por meio da Instrução Técnica 00063/2017-7,
propôs o arquivamento dos autos, na forma do art. 330, inc. IV
do RITCEES, uma vez que o responsável prestou contas antes que
fosse elaborada a citada Instrução Técnica.
O Ministério Público Especial de Contas na lavra do Dr. Heron Carlos
Gomes de Oliveira manifestou-se anuindo aos argumentos fáticos e
jurídicos delineados na Instrução Técnica IT 00063/2017-1.
DECISÃO:
Acolho o posicionamento da Área Técnica e do Parquet Especial
de Contas, e VOTO pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos
na forma do art. 330, inciso lV, da Resolução TC 261/2013.
Vitória, 01 de agosto de 2017.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-02772/20179, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sua 25ª sessão ordinária, realizada no dia primeiro
de agosto de dois mil e dezessete, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sebastião Sérgio Manoel Nader Borges, arquivar os
presentes autos, na forma do art. 330, inciso lV, da Resolução TC
261/2013.
Sala das Sessões, 1 de agosto de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 03254/2017-3
PROCESSO TC-06064/2016-4
Recorrente: Wilson Berger Costa
Procurador: Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (OAB/ES 15.786).
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO – DEFERIR PRELIMINAR – REALIZAR DILIGÊNCIA – PRAZO: 30 DIAS.
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
27ª SESSÃO PLENÁRIA 15/08/2017
SUSTENTAÇÃO ORAL DO PROCESSO TC-6064-2016-4
RELATOR: CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO
O SR. ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO – Senhor
presidente, senhor relator, inicialmente registro que minha habilitação nestes autos se deu recentemente. Tive oportunidade de verificar que o único indicativo de irregularidade é uma suposta violação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse processo
teve o seu julgamento na 1ª Câmara com a prolação do Acórdão do
Parecer Prévio TC-023/2016. Registro, até de forma preliminar, que
este processo também merece o mesmo tratamento que foi dado
ao Processo TC-4003/2013, que é um processo que tive oportunidade de realizar sustentação oral. Porque sabíamos que na 1ª Câmara já havia ocorrido julgamento sobre o aspecto do artigo 42.
Mas a primeira oportunidade que o Plenário teve de enfrentar o
tema foi determinado que fossem abertas as diligências no sentido
de que a área técnica pudesse fazer a verificação, se aqueles empenhos levantados eram referentes às despesas que haviam sido
contraídas, ou não, nos últimos dois quadrimestres. Ou seja, basicamente se havia contratos firmados nos últimos dois quadrimestres para fazer esse levantamento. No caso, esse jurisdicionado não
teve a oportunidade de ter esse mesmo tratamento porque o processo foi julgado na 1ª Câmara, antes desse entendimento do Plenário. Razão pela qual a defesa entende e requer, dessa forma, que
seja dado esse mesmo tratamento a esse jurisdicionado, no sentido
de que seja também determinada a baixa dessa diligência. Esse é o
procedimento que o Tribunal tem feito nos outros processos que
versam sobre o artigo 42; Um único indicativo de irregularidade
desses autos é o artigo 42, ou seja, estamos aqui analisando se
ocorreu ou não a contração de despesa nos últimos dois quadrimestres. Entendemos, e como defendemos naquele processo de Vila
Velha que teve julgamento deste Plenário, que o empenho não é
elemento suficiente para comprovar se houve ou não a contração
de despesa nos últimos dois quadrimestres. Então, fazemos este
requerimento inicial, antes de adentrar ao mérito, de que este processo tenha o mesmo tratamento. Mas tenho a satisfação e o prazer
de fazer a sustentação oral no mérito também deste processo. Porque conseguimos agora trazer uma robusta documentação, o que
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demonstra que o entendimento firmado pelo Plenário foi um entendimento correto, de confirmar que o empenho, por si só, não é um
elemento necessário para se comprovar se houve ou não a contração de despesa nos últimos dois quadrimestres. Consegui reunir
uma documentação, nestes autos, que demonstra isso claramente,
e pretendo explanar isso no presente enfrentamento meritório. No
entanto, antes de abordar esse tema, compete à defesa fazer alguns apontamentos suscitados pela área técnica enfrentando o que
foi suscitado. O ordenador de despesa, quando fez a interposição
do recurso, comprovou que nos anos de 2015 e 2016 houve cancelamento de empenhos, por quê? Porque era muito comum nos municípios do interior ficarem restos a pagar de ano após ano, porque
o Tribunal de Contas não analisava fonte por fonte. Simplesmente
analisava a dívida e a disponibilidade financeira, pouco se importando se a fonte era vinculada ou não era vinculada. Isso, em vários
municípios do interior - isso pode, possivelmente, vai ser atestado
em outros processos - vinham replicando aquela manutenção do
restos a pagar. Apesar de não serem restos a pagar dos últimos dois
quadrimestres, mas os restos a pagar não cancelados - seja por
não prestação de serviço - influencia na conta da disponibilidade
financeira. E isso faz com que a área técnica entenda que houve a
violação ao artigo 42. Porque se o empenho consta como restos a
pagar, mesmo que não seja de exercícios anteriores, se não é cancelado, quando a área técnica faz a conta, considera aquele valor
para aferir a disponibilidade financeira. E daí sim atestar ou alegar
que houve ou não a violação ao artigo 42. O ordenador de despesa,
quando fez a interposição do recurso, juntou todos os decretos, isso
consta às folhas 27/57 dos autos, os decretos que cancelaram esses empenhos por diversos motivos: serviços não executados, devolução de convênio. Vários empenhos que comprometiam a disponibilidade financeira, mas que aquela dívida não era existente do
município. Mas trazia uma repercussão na hora da aferição à violação ao artigo 42 ou não. A área técnica simplesmente trouxe o seguinte argumento: “não vou analisar”. E não analisou os documentos juntados e as razões esposadas na peça recursal por entender
que os cancelamentos ou parte dos cancelamentos teriam se dado
após a notificação do prefeito. O fato é que o prefeito só tomou ciência dessa irregularidade depois da notificação, porque até então
nenhum prefeito era notificado pelo Tribunal de Contas sob o aspecto do 42. Só passou a ser notificado a partir da Instrução Normativa
de 2013, que, na visão da defesa, não poderia ter retroagido os
seus efeitos para 2012. Mas essa questão já resta superada pela
questão do Plenário, que foi decidido. Mas a defesa continua acreditando piamente nessa tese, de que a Instrução Normativa de
2013 não poderia retroagir os seus efeitos. Mas o fato é que os
prefeitos começaram a ter ciência dessa irregularidade nos anos
posteriores. E, ao tomar consciência dessas irregularidades, chamou as contabilidades. E a aí foi detectado que muitos daqueles
empenhos que vinham sendo mantidos, não eram dívidas e não
perfaziam dívidas da administração, mas influenciavam no resultado. Cito aqui alguns exemplos. Basicamente, um que acredito que
muitos de vossas excelências tenham acompanhado isso, à época.
Em 2006, no segundo ano do atual Governador Paulo Hartung, o
Estado lançou uma campanha de municipalização do ensino. Várias
escolas municipais foram municipalizadas. O Estado, naquela época, repassava o dinheiro para cobrir a folha de pagamento dos servidores. Mas exigiu que os municípios, depois, fizessem a restituição. O que fez com que vários municípios criassem uma dívida que foi criada para os munícipios e empenhada. No caso do município de Afonso Cláudio, a dívida constante de empenhos relacionados a débitos com a Secretaria de Educação perfazia o total de R$
858.608,68. Esse empenho veio se perdurando, passou a gestão do
ex-governador Renato Casagrande. Isso foi solucionado recentemente como perdão por parte no Governo do Estado. Ou seja, o
Governo do Estado editou uma lei, foi feito um termo de acordo, e
essa dívida que havia sido empenhada, que restava empenhada
quando o Tribunal de Contas fez a análise de R$858.608,68, era
existente, supostamente existente, apesar do perdão que foi concedido. Só que esse empenho ficou permanecendo no orçamento municipal de gestão para gestão; só foi cancelado em 2015. Só que
essa conta repercute na comprovação da violação ao artigo 42. E a
área técnica não enfrentou esse tema. Ora, trago a documentação
comprovando aqui que essa suposta dívida que restava empenhada
e que supostamente tem o condão de influenciar na disponibilidade
financeira, de fato e de direito, não é uma dívida, apesar de formalmente constar, à época, não era devida. Tanto é que foi devidamente cancelada. E estamos trazendo o decreto de cancelamento e todos os instrumentos normativos do Governo do Estado que atestam
a quitação. Ou seja, esse valor aqui deve ser desconsiderado na
hora do cômputo da disponibilidade financeira. Trago aqui também
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outro exemplo, uma licitação para aquisição de um caminhão na
ordem de R$ 174.800,00. E o que acontece? É o recurso do Finame.
O município empenha esse valor, resta devidamente empenhado,
mas quem faz o pagamento não é nem o município, o município faz
a licitação; quem faz o pagamento é a própria entidade bancária, o
banco. E no caso concreto, trago aqui a cláusula terceira - e fiz
questão de juntar o contrato - que prevê que o pagamento dos
mencionados bens será pelo agente financeiro, ou seja, pelo banco.
Essa licitação foi realizada pelo município. Resta um empenho no
valor de cláusula R$ 174.800,00. Foi feita a licitação, foi homologada. O banco pagou. Não foi o município que efetuou diretamente o
pagamento. Mas aquele empenho restava devidamente, formalmente, nas contas de 2012. Só foi cancelado quando o prefeito tomou conhecimento dessa irregularidade. Então, formalmente falando, havia - analisando pelo argumento da área técnica - uma dívida
do município na ordem de R$ 174.800,00. Mas materialmente essa
dívida era inexistente, porque já tinha sido paga, há muito tempo,
pelo agente financeiro. O fato é que a administração vinha mantendo esses restos a pagar, que só foram cancelados depois com a
edição dos decretos. Trago esse argumento porque a área técnica
simplesmente refuta analisar esses argumentos, não enfrenta, sob
o aspecto, dizendo que o prefeito somente cancelou os empenhos
no momento posterior após a notificação. Mas estamos comprovando que, de forma materialmente documental, eram dívidas que,
apesar de restarem empenhadas, eram dívidas infundadas, inexistentes. Seja já pelo não cancelamento ou algumas - que trago uma
relação - pela própria inexistência da execução dos serviços. Trago
outro exemplo de um empenho que foi realizado basicamente para
que o município efetivasse a devolução de um saldo de convênio
com a Funasa, que repercute negativamente na disponibilidade financeira. E trago oito listagem de documentos, trazendo todas essas listas dessas documentações que não foram consideradas pela
área técnica, demonstrando que os cancelamentos devem sim ser
apreciados e levados em consideração para efeito de julgamento. E
trago também uma listagem complementar de todas as despesas
assumidas, que apesar do empenho ter sido realizado nos últimos
dois quadrimestres, a origem dessas despesas são provenientes de
recursos de períodos anteriores. Fato que não faz com que haja
subsunção do fato à norma. Então, requerendo, primeiro, a questão
preliminar da diligência, que acredito que o jurisdicionado tenha e
mereça esse mesmo tratamento. Segundo, requeremos e trazemos
esses enfrentamentos meritórios, trazendo essa documentação
complementar refutando, de forma veemente, os argumentos da
área técnica, trazendo prova cabal de que o entendimento da área
técnica não deve prevalecer, quando simplesmente não acolhe as
justificativas sobre o aspecto de que o cancelamento se deu no
momento posterior à citação. No mais, também trazemos um julgado deste Tribunal no aspecto de contas, registrando que todos os
limites foram observados pelo ordenador de despesa. Temos aqui o
limite com pessoal do Poder Executivo, o limite de 54%, o município
atingiu 53,21; limite com pessoal de consolidado, o município atingiu 55,92%, sendo que o limite é 60%; aplicação mínima com a
remuneração dos profissionais do magistério 85,32%; aplicação
mínima em manutenção do desenvolvimento do ensino 33,49%;
aplicação mínima em área da saúde 18,01%. No mais, temos uma
preocupação muito grande com esse processo. A repercussão dessa
violação ao artigo 42 é traumática para os ordenadores de despesa.
Porque temos inquéritos civis averiguando possível existência de
improbidade, temos inquéritos penais averiguando possível violação de natureza penal. E o que agrava mais a situação é que poucas
pessoas têm conhecimento dessa matéria. Dificilmente vamos encontrar um delegado de polícia que tenha conhecimento sobre essa
matéria. Dificilmente vamos encontrar um promotor de justiça que
tenha conhecimento dessa matéria. E os argumentos suscitados
pela área técnica, tem um valor considerável para essas autoridades. Uma posição do Tribunal de Contas tem um valor considerável
para essas autoridades. Porque dificilmente isso será rebatido no
âmbito da esfera judicial. Por isso a preocupação com este processo. Este processo pode trazer uma repercussão negativa muito
grande para o ordenador de despesa. Temos vários ordenadores de
despesa que estão na mesma situação. Estamos juntando essa documentação tanto na questão preliminar quanto na questão de mérito. Se esse processo for julgado sem o acolhimento da preliminar
para que sejam os autos baixados em diligência, esse ordenador
pode ser... Como não tem o entendimento consolidado ainda sobre
a matéria, porque foi baixado em diligência, a defesa solicita que
seja dado o mesmo tratamento para evitar ocorrer um julgamento
e depois, num momento posterior, o Tribunal firmar um entendimento diverso ou eventualmente se consolidar de forma sólida o
julgamento porque, apesar de ter sido realizada as sustentações
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orais e ter sido proferido alguns votos, o Processo TC-4003/2013,
de Vila Velha, não chegou ao seu desfecho final. Ou seja, tecnicamente falando, não temos ainda uma posição fechada sobre o artigo 42 com julgamentos e acórdãos devidamente publicados no âmbito deste Tribunal. São essas as considerações, senhores julgadores. Requeiro também a juntada dessa vasta documentação que
estamos apresentando neste momento. (final)
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO – Senhor presidente, de fato, a preliminar suscitada pelo nobre advogado merece ser deferida. Este Plenário já consolidou o
entendimento com os votos parcialmente vencidos do conselheiro
Chamoun e meu, sobre a tese. Estou deferindo a preliminar para
que os autos baixem à área técnica, diligência 30 dias, na forma já
decidida pelo Plenário. E com a juntada das notas taquigráficas e
dos documentos novos trazidos. (final)
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-06064/20164, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sua 27ª Sessão Ordinária, realizada no dia quinze de
agosto de dois mil e dezessete, nos termos das notas taquigráficas,
deferir preliminar suscitada para que os autos baixem à área técnica, bem como determinar a realização diligência, no prazo de
30 (trinta) dias, na forma já decidida pelo Plenário.
Sala das Sessões, 15 de agosto de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 03289/2017-7
PROCESSO TC-04007/2013-8
Consulente: Geraldo Luzia de Oliveira Júnior
CONSULTA – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARIACICA – SOBRESTAR.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Consulta formulada pelo Sr. Geraldo Luzia
de Oliveira Junior, Prefeito Municipal de Cariacica, durante o exercício de 2013, solicitando resposta para a indagação quanto à
contratação do serviço especializado para o acompanhamento e
apuração das Declarações De Operações Tributáveis - DOT´S.
A 8ª Secretaria de Controle Externo elaborou a instrução técnica, conforme a OT-C 49/2014 e, ao final, opinou pela impossibilidade de contratação, pelos Municípios, de consultoria/assessoria
de empresa para realizar o serviço de revisão, ou qualquer outro
desdobramento da atividade tributária, relativo às Declarações de
Operações Tributáveis – DOT´s, por constituir terceirização de atividade típica e essencial da Administração Pública, a ser realizada
por servidores efetivos, aprovados no respectivo concurso público,
e em atenção à garantia constitucional do sigilo fiscal.
No mesmo sentido, o Ministério Público de Contas acolheu in totum
o posicionamento firmado pela 8ª Controladoria Técnica, conforme
parecer 1687/2014-6.
O Fórum das Carreiras Típicas do Estado do Espírito Santo – FOCATES protocolizou o ofício externo 10023/2016-1, oportunidade
em que requereu sua admissão nos autos na condição de terceiro
interessado.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cumpre ressaltar que tramitam nessa Corte de Contas
vários processos, de diferentes jurisdicionados, que tratam a respeito de consultoria especializada para recuperação de crédito ou
mesmo que busquem incremento da receita.
Diante da multiplicidade de processos que abordam o mesmo tema,
assim como diante da ausência de uniformidade de posicionamento
desta Corte sobre o tema, o Conselheiro Rodrigo Chamoun, relator
do Processo TC 7156/2012 cujo objeto guarda semelhança com
a polêmica questão jurídica que se discute nos presentes autos,
proferiu voto suscitando a instauração de um Incidente de Prejulgado para que o Plenário decida, em caráter normativo, sobre as
seguintes questões:
Possibilidade de contratação de assessorias/consultorias para a recuperação de créditos e, em caso positivo, admissibilidade da contratação direta por inexigibilidade de licitação;
Possibilidade de a Administração Pública firmar contrato de êxito
para a recuperação de créditos e, em caso positivo, admissibilidade
da estipulação do pagamento em percentual da receita auferida,
seja tributária ou não tributárias;
Eficácia geral da Orientação Técnica nº. 1/1997 e, em caso afirmativo, necessidade de atualização de seu conteúdo.
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O Plenário deste Tribunal de Contas, considerando a relevância da
matéria e a necessidade de conferir aplicabilidade isonômica, por
intermédio da Decisão TC-2144/2016-7, corroborou sugestão constante do voto do Relator no sentido de instaurar o Incidente de
Prejulgado, o qual foi autuado sob o nº. TC 6603/2016 e distribuído
ao Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Nesse contexto, é certo que o julgamento do referido incidente de
prejulgado replicará nos demais processos que tratam da mesma
matéria, eis que o posicionamento jurídico debatido está diretamente vinculado ao que será firmado por ocasião do julgamento do
referido incidente, que possui caráter normativo e vinculante.
Dessa forma, a fim de evitar decisões conflitantes, entendo ser cabível o sobrestamento deste processo até o resultado final do prejulgado suscitado, consoante previsão disposta no art. 356, § 2º do
Regimento Interno – Res. 261/2013 – em que se busca a uniformização de julgados deste Tribunal de Contas.
Importante ressaltar que esta Corte adotou idêntica decisão nos
autos TC 4030/2013, de relatoria do Conselheiro Domingos Augusto Taufner, cuja fundamentação é parte integrante deste voto.
DECISÃO
Ante o exposto, VOTO pelo SOBRESTAMENTO do julgamento
desta Consulta até o julgamento final do Incidente de Prejulgado
- Processo TC 6603/2016 cuja matéria versa sobre objeto semelhante ao destes autos.
Vitória, 15 de agosto de 2017.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-04007/20138, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sua 28ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e dois
de agosto de dois mil e dezessete, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, sobrestar o julgamento
desta Consulta até o julgamento final do Incidente de Prejulgado
- Processo TC 6603/2016 cuja matéria versa sobre objeto semelhante ao destes autos.
Sala das Sessões, 22 de agosto de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 03291/2017-4
PROCESSO TC-08504/2014-3
Responsáveis: José Carlos Elias, Jair Correa, Milton Simon Baptista, Ademir José de Lima, Ivan Salvador Filho, José Zitenfeld Cardia, Guerino Luiz Zanon.
Procuradores: Flávio Cheim Jorge (OAB/ES-262-B), Bárbara Dalla
Bernardina Lacourt (OAB/ES-1469), Rodrigo Lima Rangel (OAB/ES17040), Matheus Dockhorn de Menezes (OAB/ES-14007), Marcelo
Rodrigues Nogueira (OAB/ES-19008), Luana Assunção de Araújo
Albuquerk (OAB/ES-15866), Ludgero Ferreira Liberato dos Santos
(OAB/ES-21748), Thiago Felipe Vargas Simões (OAB/ES-13399),
Carolina Avelar de Oliveira (OAB/ES-23097), Kleber Medici da Costa
Júnior (OAB/ES-23485), Nathália Saib de Paula (OAB/ES-20844),
Camila Carlete Gomes (OAB/ES-23460), Amanda Loyola Goulart
(OAB/ES-24474), Marcelo Abelha Rodrigues (OAB/ES-7029), Carlos Eduardo Amaral de Souza (OAB/ES-10107), Christina Cordeiro dos Santos (OAB/ES-12142), Alex de Freitas Rosetti (OAB/ES10042), Cheim Jorge & Abelha Rodrigues Advogados Associados,
Arthur Luis Loureiro, Gabriel Ferreira Zocca, Tatiane Mendes Ribeiro, Lucas Gianordoli Pinto Cypreste, Rafael Bebber Chamon, Milena
Magnol Casagrande e Matheus Bruni Baptista.
CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO –
REPRESENTANTE: JURISDICIONADOS: CÂMARA MUNICIPAL
DE LINHARES; PREITURA MUNICIPAL DE LINHARES; SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – INCLUIR NO
PAF 2017.
A EXMA. SRA. RELATORA CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
VOTO
Trata-se de REPRESENTAÇÃO autuada a partir do Despacho Decisório n. 47/2014 (f. 1/15), no qual o Ministério da Previdência
Social relata a existência de contribuições previdenciárias patronais em atraso, devidas pela Prefeitura, pela Câmara Municipal
e pelo SAAE de Linhares ao regime próprio local, no período de
janeiro de 2008 a abril de 2013.
A relatoria foi distribuída por sorteio, conforme informação da Secretaria Geral das Sessões, às folhas 26/27.
Nos termos da Instrução Técnica Inicial n. 2418/2015 (f.
256/268), constatou-se um indício de irregularidade, intitulado
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“Pagamento em atraso de contribuição previdenciária, em
função de falha administrativa, onerando o erário público
com atualização monetária, juros e multas”.
A área técnica atribuiu a responsabilidade aos prefeitos municipais, aos presidentes da Câmara e ao diretor geral do
SAAE de Linhares, nos períodos em que o órgão federal constatou
o débito.
Com base na Decisão Preliminar TC n. 21/2016 (f. 275), foram
citados os seguintes gestores:
1 – Ivan Salvador Filho, presidente da Câmara nos exercícios de
2009 e 2010, sendo-lhe imputado o débito de R$ 2.839,31, equivalente a 1.126,26 VRTE;
2 – José Zitenfeld Cardia, presidente da Câmara nos exercícios
de 2011 e 2012, sendo-lhe imputado o débito de R$ 13.874,50,
equivalente a 5.503,57 VRTE;
3 – Milton Simon Baptista, presidente da Câmara nos exercícios
de 2013 e 2014, sendo-lhe imputado o débito de R$ 53.036,58,
equivalente a 21.037,91 VRTE;
4 – José Carlos Elias, prefeito municipal no exercício de 2008,
sendo-lhe imputado o débito de R$ 12.418,97, equivalente a
4.926,21 VRTE;
5 – Guerino Luiz Zanon, prefeito municipal nos exercícios de
2009 a 2012, sendo-lhe imputado o débito de R$ 1.377.258,70,
equivalente a 546.314,44 VRTE;
6 – Jair Correa, prefeito municipal nos exercícios de 2013 e 2014,
sendo-lhe imputado o débito de R$ 1.702.646,59, equivalente a
675.385,40 VRTE;
7 – Ademir José de Lima, diretor geral do SAAE nos exercícios
de 2013 e 2014, sendo-lhe imputado o débito de R$ 31.870,30,
equivalente a 12.641,93 VRTE.
Após todos os demandados apresentarem defesa (f. 1118), os autos foram remetidos ao Núcleo de Estudos e Análise Conclusiva
(NEC), que elaborou a Manifestação Técnica n. 757/2016 (f.
1121/1126), sugerindo a reabertura da instrução processual,
em razão da desconcentração administrativa.
Com base na defesa apresentada pelo ex-prefeito José Carlos Elias,
o NEC observou que a Lei municipal n. 2576/2005 atribuiu a atividade de ordenação de despesa aos secretários municipais. Diante
da desconcentração administrativa prevista na norma, o setor técnico entendeu que os autos não estavam prontos para a análise
conclusiva, carecendo da citação dos secretários municipais.
Segue a transcrição:
“2 – ANÁLISE TÉCNICA PRELIMINAR
Em análise preliminar, atenta-se que o feito não se encontra maduro para a prolatação da Instrução Técnica Conclusiva, ante a necessidade de serem adotadas diligências para o seu saneamento, a
qual passamos a expor:
Em síntese, a suposta irregularidade apontada na ITI 2418/2016
relata existência de débito previdenciário dos Poderes Executivo,
Legislativo e do SAAE com o Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Município de Linhares (IPASLI), nos exercícios de
2008 a 2013, apontados na auditoria realizada pelo Ministério da
Previdência Social.
O mencionado débito se refere a pagamentos em atraso de Contribuição Previdenciária, em função da falha administrativa, onerando
o erário público com atualização monetária, juros e multas.
A responsabilização pelo pagamento dos encargos financeiros pelo
atraso na quitação do débito foi atribuída aos gestores que estiveram à frente do Poder Executivo Municipal, no período de janeiro
de 2008 a fevereiro de 2013, da Câmara Municipal de Linhares,
no período compreendido entre dezembro de 2008 a dezembro de
2014, e do diretor do SAAE, no período de janeiro a abril de 2013,
conforme tabela a seguir:
Responsáveis na ITI
2418/2016
1 - José Carlos Elias

Cargo

Prefeito de Linhares , exercício de
2008
2 - Guerino Luiz Zanon
Prefeito de Linhares, exercício de
2009 a 2012
3 - Jair Corrêa
Prefeito de Linhares, exercício de
2013 e 2014
4 - Ivan Salvador Filho
Presidente da Câmara de Linhares,
exercício de 2009 e 2010.
5 - José Zitenfeld Cardia Presidente da Câmara de Linhares,
exercício de 2011 e 2012.
6 - Milton Simon Baptista Presidente da Câmara de Linhares,
exercícios de 2013 e 2014.
7 - Ademir José de Lima Diretor do SAAE Linhares, exercícios
de 2013 e 2014
Entretanto, o Sr. José Carlos Elias apresentou preliminar de ilewww.tce.es.gov.br
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gitimidade passiva em razão da Lei Municipal n.º 2.576, de 28
de dezembro de 2005, que ao disciplinar a desconcentração administrativa no município de Linhares, em seu art. 2º, excluiu a responsabilidade do Prefeito quanto aos atos de gestão, prevalecendo
apenas quanto aos atos de governo, a saber:
Art 2º Fica estabelecida a desconcentração administrativa do Poder
Executivo Municipal de Linhares, com atribuição de competência às
unidades Orçamentárias para a 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 ordem de pagamento e autorizar suprimento, observando 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
cada uma das funções do governo.
§ 3º Na estrutura do Poder Executivo Municipal, são ordenadores
de despesa:
I – O prefeito municipal;
II – O procurador municipal;
III – Os secretários municipais.
Acrescenta que a Lei Municipal estabeleceu as responsabilidades
individualizadas, sendo a responsabilidade dos atos de gestão das
secretarias municipais dos respectivos secretários.
Sustentando suas razões, cita o acórdão do Plenário desta Corte de
Contas n.º TC 968/2004 e o julgamento do Processo TC 6630/2015.
A desconcentração administrativa traz presunção relativa de irresponsabilidade do Prefeito, haja vista que os Secretários Municipais são subordinados hierarquicamente a ele e são pessoas de sua
confiança e de sua livre nomeação e exoneração. Pessoas que, na
prática, não desfrutam da autonomia e da independência funcionais
inerentes aos servidores públicos efetivos.
Em razão dessas peculiaridades, o Prefeito pode, em tese, ser responsabilizado solidariamente com seus Secretários por culpa in eligendo e por culpa in vigilando. O que deve ser examinado no caso
em concreto, oportunamente.
Contudo, quando da elaboração da Instrução Técnica Inicial ITI
2418/2015, deixou-se de atribuir a responsabilidade dos Secretários conforme previsão da Lei Municipal n.º 2576/2005.
Dessa forma, com fundamento no art. 56, I da LC 621/2012, sugere-se o encaminhamento dos presentes autos a Secretaria de Controle Externo competente, para providenciar as medidas cabíveis ao
saneamento do feito.
3 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Pelo exposto, encaminham-se os autos para deliberação do
Exmo. Relator, sugerindo-se o direcionamento dos autos a Secretaria de Controle Externo competente para providenciar as medidas
cabíveis ao saneamento do feito.”
Logo após, a Secex-Previdência emitiu a Manifestação Técnica
n. 1078/2016 (f. 1131/1137), considerando que o chamamento
dos secretários municipais seria desnecessário, diante da afirmação da responsabilidade dos prefeitos e da dificuldade de apuração do débito por secretaria.
Propôs a submissão dos autos à análise conclusiva e, alternativamente, a realização de inspeção no município de Linhares
para apurar o dano imputável a cada secretário.
A unidade técnica amparou-se nos seguintes fundamentos:
A Lei municipal n. 2576/2005, que estabeleceu a desconcentração
administrativa no Poder Executivo de Linhares, não excluiu a responsabilidade do prefeito pelos atos praticados pelos secretários
municipais, conforme se depreende do § 4º do art. 2º da norma;
No período sob análise, a desconcentração não foi efetivamente
implementada, não havendo a responsabilização dos secretários
quanto à prestação de contas no âmbito deste Tribunal, uma vez
que as secretarias não foram cadastradas como unidades gestoras;
A previdência social constitui uma política pública, devendo ser tratada como um ato de governo, atribuível ao Chefe do Poder Executivo, mesmo havendo desconcentração;
Houve omissão dos prefeitos em fiscalizar os atos de gestão desconcentrados, caracterizando a culpa in vigilando, o que provocou o
aumento de 133,16% do déficit atuarial entre 2008 a 2014;
Os autos não trazem informações sobre a incidência de encargos
financeiros por secretaria, o que torna a reabertura da instrução um
ato prejudicial ao andamento do feito.
Segue a transcrição:
“Vieram os autos a esta Secretaria de Controle Externo a fim de que
se elabore Manifestação Técnica sobre a responsabilização de agentes do Poder Executivo do Município de Linhares referente ao paga-
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mento dos encargos financeiros por débitos previdenciários com o
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
de Linhares (IPASLI), no período compreendido entre 2008 e 2013,
conforme apuração realizada pelo Ministério da Previdência Social.
Em síntese, a Instrução Técnica Inicial responsabilizou pelo pagamento dos encargos financeiros pelo atraso na quitação do débito
os gestores que estiveram à frente do Poder Executivo Municipal
no período de janeiro de 2008 a fevereiro de 2013, da Câmara
Municipal no período compreendido entre dezembro de 2008 e dezembro de 2014, e do Diretor do SAAE no período de janeiro a abril
de 2013.
Porém, em 2005 foi editada a Lei Municipal 2.576 que dispõe sobre
a desconcentração administrativa da Administração Direta do Poder
Executivo daquele município. A Lei municipal excluiu a reponsabilidade do Prefeito quanto aos atos de gestão, prevalecendo apenas
sobre os atos de governo, e atribuiu aos Secretários municipais o
status de ordenadores de despesas.
Como bem explicado na Manifestação Técnica 757/2016-7 (fls.
1121/1126), elaborada pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC, a desconcentração administrativa traz presunção relativa de irresponsabilidade do Prefeito. Já os Secretários,
subordinados hierarquicamente e empossados em cargos de livre
nomeação e exoneração, não foram responsabilizados pelos atos
praticados dentro das respectivas pastas, conforme pode se verificar na ITI.
Conforme consta nos autos, os indícios de irregularidades pelo pagamento dos encargos financeiros do Poder Executivo ao IPASLI
ocorreu entre janeiro de 2008 e fevereiro de 2013, período em que
três Prefeitos distintos permaneceram no cargo, a saber:
José Carlos Elias: exercício de 2008;
Guerino Luiz Zanon: exercícios de 2009 a 2012;
Jair Corrêa: exercícios de 2013 a 2014.
Para proceder à correta responsabilização dos agentes do Executivo
Municipal que deram causa ao suposto prejuízo ao erário, é imperioso verificar, mês a mês, Secretaria a Secretaria, o valor inerente
a cada responsável, considerando que o período compreende três
gestões municipais distintas e, portanto, poderia haver diversos
responsáveis.
Porém, nos documentos encaminhados pelo Ministério da Previdência Social (fls. 01/15) que deram início à ação de controle externo, bem como nos documentos apresentados pelos Defendentes
no decorrer da Instrução Processual (fls. 42/59, 71/180, 158/246,
591/699, 701/785 e 798/1116), não é possível identificar o valor exato do suposto prejuízo ao erário relativo a cada Secretário
Municipal no período, o que prejudica a responsabilização destes
ordenadores.
Além disso, o chamamento aos autos de um elevado número de
responsáveis prejudicaria o andamento processual, diante da quantidade de informações, defesas e justificativas que teriam de ser
analisadas por essa Corte de Contas.
A Previdência é uma política pública e assim deve ser vista pelos
Chefes do Executivo Municipal. Somado a isso, a ausência de repasses das receitas previdenciárias ao IPASLI acarretaria em aumento
do déficit atuarial daquele RPPS, impactando diretamente na gestão
municipal e na execução das políticas públicas necessárias à manutenção e ao desenvolvimento do município.
Ao analisar os resultados atuariais do período das supostas irregularidades nos repasses ao IPASLI, verifica-se a seguinte evolução
do déficit atuarial:
Tabela 1: Evolução do déficit atuarial do município de Linhares
DRAA

Valor do Déficit
Crescimento em %
em R$
2008
156.209.669
2009
158.001.708
1,15%
2010
179.223.444
13,43%
2011
214.224.514
19,53%
2012
229.182.209
6,98%
2013
441.880.800
92,81%
2014
1.030.300.938
133,16%
Fonte:http://www1.previdencia.gov.br/sps/app/draa/draa_detalhe.asp?Tipo=1
Figura 1: Evolução do Déficit Atuarial do município de Linhares
Fonte: http://www1.previdencia.gov.br/sps/app/draa/draa_detalhe.asp?Tipo=1
Em que pese a presença de lei desde o ano de 2005 que procedeu
à desconcentração administrativa naquele município, os problemas
relacionados com o repasse dos valores devidos ao RPPS devem
ser vistos como um problema de governo. O Chefe do Executivo
Municipal, ao tomar conhecimento sobre as irregularidades nos repasses, deveria adotar medidas para sanear o caixa do Instituto de
www.tce.es.gov.br
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Previdência, evitando, assim, a elevação do déficit e o pagamento
de encargos indevidos pelo Município.
Os Prefeitos Municipais presidem a direção superior da Administração Pública, que tem, por competência privativa, dispor sobre a
organização e o funcionamento da Administração Municipal. Nesse
sentido, é muito claro o magistério de Hely Lopes Meirelles:
As atribuições do prefeito são de natureza governamental e administrativa; governamentais são todas aquelas de condução dos negócios públicos, de opções políticas de conveniência e oportunidade
na sua realização, e, por isso mesmo, insuscetíveis de controle por
qualquer outro agente, órgão ou Poder.
Claro está que o prefeito não realiza pessoalmente todas as funções
do cargo, executando aquelas que lhe são privativas e indelegáveis
e traspassando as demais aos seus auxiliares e técnicos da Prefeitura (secretários municipais, diretores de departamentos, chefes de
serviços e outros subordinados). Mas todas as atividades do Executivo são de sua responsabilidade direta ou indireta, quer pela sua
execução pessoal, quer pela sua direção ou supervisão hierárquica.
Resta configurada, portanto, a culpa in vigilando decorrente da falha ou omissão no dever de fiscalizar e supervisionar todos os atos
de gestão, inerentes às atribuições e prerrogativas do administrador público. O entendimento ora exposto é corroborado pelo TCU:
Acórdão 2300
/2013 Plenário
Responsabilidade. Recursos de Reconsideração. Delegação de competência.
A responsabilidade da autoridade delegante pelos atos delegados
não é automática ou absoluta, sendo imprescindível para definir
essa responsabilidade a análise das situações de fato que envolvem
o caso concreto. A falta de fiscalização (culpa in vigilando), o conhecimento do ato irregular praticado ou a má escolha do agente
delegado (culpa in eligendo) podem conduzir, se comprovados, à
responsabilidade daquela autoridade.
27. A propósito, merece trazer à baila a seguinte manifestação da
unidade técnica, a qual foi transcrita no Relatório do decisum recorrido (peça 6, p. 2-3 e 36, respectivamente):
75. Quanto à alegação do ex-dirigente no sentido de que não poderia ser a ele atribuída a responsabilidade ou mesmo a participação
em qualquer das etapas de realização das obras, eis que tais funções (acompanhamento de procedimentos de licitação e/ou fiscalização e verificação de obras e serviços) não integravam sua esfera
de atribuições, entendemos que não merece acolhida. Não há como
se desconsiderar a responsabilidade do ex-Diretor-Geral do INTO,
Sr. Paulo César Rondinelli, que não poderia, a nosso ver, ignorar os
serviços e obras não prestados e/ou equipamentos não entregues,
apontados nos Relatórios Periciais do DENASUS. Nem mesmo a delegação de competências é suficiente para afastar essa responsabilidade, pois esse instrumento não retira a responsabilidade de quem
delega, visto que remanesce a responsabilidade no nível delegante
em relação aos atos do delegado (v. g. Acórdão 56/1992 - Plenário, in Ata 40/1992; Acórdão 54/1999 - Plenário, in Ata 19/1999;
Acórdão 153/2001-Segunda Câmara, in Ata 10/2001). Cabe, por
conseguinte, à autoridade delegante a fiscalização dos atos de seus
subordinados, diante da culpa in eligendo e da culpa in vigilando.
(Voto condutor do Acórdão 1619/2004 - Plenário).
Com efeito, apesar da existência da lei municipal de desconcentração administrativa, que atribui competência a outros ordenadores
de despesas, além dos Prefeitos Municipais, estes não se eximem
como responsáveis pelo controle de fiscalizar e revisar os atos praticados de seus subordinados, diante da culpa in eligendo e da culpa in vigilando.
Destaca-se que entre os exercícios de 2008 e 2013 não haviam unidades gestoras cadastradas neste Tribunal sob a responsabilidade
dos secretários municipais. Portanto, apesar da lei sancionada, na
prática a desconcentração administrativa não foi devidamente implementada, a não ser no interesse de suprimir a responsabilidade
do Prefeito Municipal quanto aos atos de gestão.
Frisa-se ainda que a própria Lei Municipal 2576/2005 é pacífica ao
declarar que a desconcentração administrativa não isenta a responsabilidade do Prefeito pelos atos praticados pelos ordenadores de
despesas, conforme pode-se ver no seguinte trecho:
Art. 2º Fica estabelecida a desconcentração administrativa do Poder Executivo Municipal de Linhares, 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 ordem de pagamento e autorizar suprimento, observado as
normas pertinentes à matéria.         
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§ 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
cada uma das funções do governo.
§ 3º Na estrutura do Poder Executivo Municipal, são ordenadores
de despesa:
I - o prefeito municipal;
II - o procurador municipal;
III - os secretários municipais.
§ 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.
Portanto, considerando a inviabilidade de se chamar aos autos os
Secretários Municipais que assumiram as pastas no período entre
2008 e 2014 (três gestões municipais distintas); considerando
que o processo está em fase de instrução técnica conclusiva e que
a opção por chamar aos autos os Secretários demandaria novo procedimento fiscalizatório naquela Prefeitura; considerando que a
Previdência Municipal é uma política pública e deve refletir nos atos
de governo e; considerando ainda dispositivo expresso na legislação municipal que responsabiliza o Prefeito pelos atos praticados
por seus Secretários Municipais, indo ao encontro dos institutos da
culpa in vigilando e da culpa in elegendo; sugere-se sejam os autos remetidos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
para que se proceda à Instrução Técnica Conclusiva com a responsabilização dos Chefes do Executivo Municipal pelos atos praticados
pelos ordenadores de despesas por eles indicados.
2 da proposta de encaminhamento
Diante do exposto, em face das informações trazidas na presente
Manifestação Técnica, sugere-se o seguinte encaminhamento:
Considerando a inviabilidade de se chamar aos autos os Secretários Municipais que assumiram as pastas no período entre 2008
e 2014 (três gestões municipais distintas); considerando que o
processo está em fase de instrução técnica conclusiva e que a opção por chamar aos autos os Secretários demandaria novo procedimento fiscalizatório naquela Prefeitura; considerando que a
Previdência Municipal é uma política pública e deve refletir nos atos
de governo e; considerando ainda dispositivo expresso na legislação municipal que responsabiliza o Prefeito pelos atos praticados
por seus Secretários Municipais, indo ao encontro dos institutos da
culpa in vigilando e da culpa in elegendo; sugere-se sejam os autos remetidos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
para que se proceda à Instrução Técnica Conclusiva com a responsabilização dos Chefes do Executivo Municipal pelos atos praticados
pelos ordenadores de despesas por eles indicados, nos termos do
art. 2°, §4°, da Lei Municipal 2576/2005;
Caso o Exmo. Conselheiro Relator entenda que os Secretários Municipais, na figura de ordenadores de despesas, devam ser responsabilizados pelos atos por eles praticados, com base no disposto
no art. 197 do Anexo Único da Res. TC 261/2013, que aprovou o
Regimento Interno desta Corte de Contas, sugere-se que esses
indícios de irregularidades sejam apurados em inspeção a ser realizada no Município de Linhares, com a inclusão desse objeto no
Plano Anual de Fiscalização do exercício de 2017.”
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 1147, da lavra
do Procurador Luciano Vieira, pugnou pelo prosseguimento do feito
na forma regimental, conforme transcrito:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, manifesta-se pelo
prosseguimento do feito na forma regimental.”
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Embora os setores técnicos tenham divergido quanto à necessidade de saneamento dos autos, a eficácia da Lei municipal n.
2576/2005 não foi questionada, razão pela qual entendo
que a desconcentração administrativa deve ser reconhecida,
conforme dispõe o art. 2º, caput e § 3º, da norma:
Art. 2º Fica estabelecida a desconcentração administrativa do Poder Executivo Municipal de Linhares, com atribuição de competência às Unidades Orçamentárias para produção de atos e distribuição
de decisões e execuções administrativas.
§ 3º Na estrutura do Poder Executivo Municipal, são ordenadores
de despesa:
I - o prefeito municipal;
II - o procurador municipal;
III - os secretários municipais.
Desse modo, considero necessária a reabertura da instrução
processual, com o fim de apurar a responsabilidade dos ordenadores de despesa ainda não citados, segundo determina
o art. 5º, inciso XI, da Lei Complementar n. 621/2012 combinado
com o art. 144, inciso I, da Resolução TC n. 261/2013.
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Tal apuração deverá ser realizada por meio de fiscalização na modalidade inspeção, nos termos sugeridos na Manifestação Técnica
n. 1078/2016.
Ressalto que o art. 197, § 2º, do Regimento Interno determina
que as inspeções decorrentes de denúncias/representações deverão integrar o Plano de Fiscalização do exercício subsequente à sua
aprovação, salvo quando o Plenário reconhecer sua relevância ou
urgência:
Tendo em vista que os autos possuem tramitação prioritária, a
apuração da matéria pendente deverá ser incluída no PAF de 2017,
em razão da urgência.
Quanto à responsabilidade dos prefeitos municipais citados, acrescento que será analisada oportunamente, a partir da instrução conclusiva.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento no art. 197, § 4º, da Resolução TC
n. 261/2013, VOTO pela inclusão da Inspeção sugerida pela
área técnica no Plano Anual de Fiscalização de 2017.
Remeta-se o feito à SEGEX, com urgência, para providências.
Em 03 de agosto de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-08504/20143, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sua 28ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e dois de
agosto de dois mil e dezessete, à unamidade, nos termos do voto
da relatora, conselheira substituta Márcia Jaccoud Freitas:
Incluir a Inspeção sugerida pela área técnica no Plano Anual de
Fiscalização de 2017.
Remeter o feito à Secretaria Geral de Controle Externo-Segex,
com urgência, para providências.
Sala das Sessões, 22 de agosto de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 03292/2017-9
PROCESSO TC-04670/2017-1
Responsáveis: Ricardo de Oliveira e Fabiano Marily.
Procuradores: Marques e Fraga S/S Advogados Associados (OAB/
RS 4.448), Alexandre Marques de Fraga (OAB/RS 73.222) e Raphael Franklin Moura da Silva (OAB/RS 102.440).
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO –
REPRESENTANTE: INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA,
QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL – JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE –1) CONHECER PARCIALMENTE – 2) INDEFERIR MEDIDA CAUTELAR – 3) NOTIFICAÇÃO - PRAZO: 10 DIAS – 4) SUBMETER OS AUTOS AO RITO
ORDINÁRIO – 5) DAR CIÊNCIA.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1. RELATÓRIO
Cuidam os autos de Representação com pedido de medida cautelar
formulada pelo Instituto Acqua - Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental, em face da Convocação Pública visando celebração
de Contrato de Gestão com Organização Social de Saúde (OSS)
para operacionalização da gestão do Hospital Infantil e Maternidade
Alzir Bernadino Alves - HIMABA.
O edital 001/2017 - convocação pública para parceria com organização social de saúde foi publicado no Diário Oficial do Estado do
Espírito Santo dia 13 de Março de 2017.
Conforme apontado no Documento Eletrônico n. 02 - Petição Inicial
00189/2017-9, a representante requer:
À vista de todo exposto e demonstradas as circunstâncias, requer:
a) Seja CONCEDIDA A MEDIDA ACAUTELATÓRIA, DETERMINANDO-SE A IMEDIATA SUSPENSÃO DO CERTAME;
b) A TRAMITAÇÃO DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO PELO RITO SUMARÍSSIMO, conforme faculta o art. 183, parágrafo único, do regimento interno desse tribunal de contas;
c) seja julgada procedente a presente representação para:
c.1) DECLARAR COMO INABILITADO O INSTITUTO IGH em razão
das irregularidades nas demonstrações contábeis;
c.2) REVISAR E ATRIBUIR A DEVIDA PONTUAÇÃO ao licitante ora
representante;
c.3) REVISAR E SUPRIMIR A PONTUAÇÃO DO INSTITUTO IGH;
d) sucessivamente, seja DECLARADA A NULIDADE DA FASE JULGAMENTO DOS PROJETOS;
e) ainda de forma sucessiva, em não sendo o caso de deferimento
nos termos dos itens “c” ou “d” retro, SEJA INTEIRAMENTE ANU-
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LADO O PRESENTE PROCEDIMENTO, tendo em vista a violação à
princípios norteadores da administração pública e das irregularidades apontadas;
e) sejam os MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO AFASTADOS
da função em virtude de suspeição, devendo haver a designação de
novos servidores para a condução do certame.
Por meio da Decisão Monocrática 01133/2017-5, o relator determinou a notificação dos responsáveis para que prestassem informações sobre os termos da representação.
O Sr. Ricardo de Oliveira, Secretário de Estado da Saúde, apresentou informações no Documento Eletrônico n. 82 - Defesa/Justificativa 00536/2017-8, já o Sr. Fabiano Marily, Subsecretário de Estado
da Assistência em Saúde, apresentou informações no Documento
Eletrônico n. 87 - Defesa/Justificativa 00559/2017-9.
Em seguida, foram os autos encaminhados à Secex Denúncias para
a elaboração de Manifestação Técnica 01046/2017-1, na qual se
opinou pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada.
Após os autos foram encaminhados a este Gabinete.
É o relatório.
2. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Acerca dos requisitos de admissibilidade da representação, a LC
nº 621/2012 em seus artigos 94 c/c 99, §2º estabelecem, verbis:
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
(...)
Art. 99.
§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Trouxe aos autos a representante, elementos quanto a possíveis
irregularidades contidas no Edital 001/2017 - Convocação Pública
visando celebração de Contrato de Gestão com Organização Social
de Saúde (OSS) para operacionalização da gestão do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernadino Alves - HIMABA.
Acerca dos requisitos de admissibilidade, particularmente a respeito da impossibilidade deste TCEES vir a tutelar interesses privados
de determinado representante, assinala a área técnica que:
São objetos da presente representação os seguintes indícios:
Página 10 – Inadequação da convocação por meio de correspondência eletrônica (e-mail);
Página 14 – Valoração da documentação e atribuição de pontuação
equivocada ao Instituto ACQUA;
Página 17 – Valoração de atestados e atribuição de pontuação equivocada ao Instituto IGH;
Página 20 – Proposta menos vantajosa;
Página 21 – Irregularidade nos balanços patrimoniais do Instituto
IGH.
[...]
Das informações prestadas pela Representante é possível verificar que PARTE se trata de interesse subjetivo, consistente na
sua expectativa de ser considerada vencedora do certame. A representante busca revisar sua própria pontuação, bem como inabilitar
ou suprimir a pontuação do Instituto que venceu o certame.
A fim de análise, vale cunhar a premissa de que cabe ao Tribunal de
Contas a tutela do interesse público e resguardo do erário e não a
tutela do direito da licitante.
Melhor explicando, as Cortes de Contas, instituições de atribuições
constitucionais, são exercentes do controle externo, tendo como
função a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial. Assim, tomando o rol de competências, atribuídas
pelas respectivas constituições às Corte de Contas, inexiste a atuação na defesa de interesses eminentemente particulares.
De fato, quando são analisados procedimentos ou atos administrativos, a atuação da Corte de Contas poderá atingir a esfera jurídica
de particulares, destinatários do ato ou integrantes do processo
administrativo. Porém, tal fato se dará de forma reflexa, como consequência prática da determinação emitida pelo Tribunal de Contas,
seja pela manutenção, seja pela suspensão ou, ainda, pela reforma
do ato ou processo.
[...]
Nesses termos, refogem à competência desta Corte de Contas os
pedidos formulados pela representante quanto à reanálise de sua
documentação de modo que lhe seja atribuída nova pontuação,
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bem como a reanálise da documentação do instituto vencedor para
que sejam suprimidos pontos. Assim, sugere-se o não conhecimento dos seguintes indícios:
Página 14 – Valoração da documentação e atribuição de pontuação
equivocada ao Instituto ACQUA;
Página 17 – Valoração de atestados e atribuição de pontuação equivocada ao Instituto IGH;
Também o indício que trata do balanço patrimonial não merece ser conhecido (Página 21 – Irregularidade nos balanços patrimoniais do Instituto IGH), considerando que não cabe ao Tribunal
de Contas avaliar as demonstrações contábeis de empresas privadas.
A representante informa que os balanços não foram publicados, o
que afrontaria a Lei Federal 6.404/76. Tal legislação é aplicada às
Sociedades Anônimas, pessoas jurídicas com fins lucrativos. Ocorre
que as organizações sociais são entidades sem fins lucrativos, o que
torna duvidosa a aplicabilidade desta legislação ao Instituto IGH.
Além disso, são apresentados indicativos de irregularidade quanto
a classificação das contas contábeis. Vale a ressalva que o Tribunal
de Contas faz a análise das demonstrações contábeis de órgãos
públicos e não de empresas privadas, de modo que, caso sejam
apresentados indícios de irregularidades na contabilidade de entidade particular, esta deve ser remetida ao Conselho de Contabilidade para apurar possível responsabilidade daquele que elaborou
o balanço.
Em conclusão, entende-se pelo não conhecimento parcial da representação por se tratar de interesses subjetivos e particulares
da representante, sindicáveis perante o órgão judiciário competente ou a administração pública. Inclusive, vale informar que a representante apresentou recurso administrativo que já foi analisado
pelo setor competente, obtendo êxito parcial.
Com efeito, em conformidade com o opinamento da área técnica,
externado na Manifestação Técnica 01046/2017-1, entendo pelo
não conhecimento de dois dos cinco itens destacados na representação, a saber: i) Valoração da documentação e atribuição de pontuação equivocada ao Instituto ACQUA; ii) Valoração de atestados e
atribuição de pontuação equivocada ao Instituto IGH.
Quanto ao item restante, entendo que da análise do acervo processual, a representante demonstra interesse e legitimidade nos
termos do art. 99 da LC nº 621/2012, motivo pelo qual a representação deve ser recebida e processada.
3. FUNDAMENTAÇÃO
De acordo com análise sumária realizada pela área técnica deste
Tribunal de Contas, consoante trecho extraído da Manifestação Técnica 00283/2017-4, as supostas irregularidades não teriam o condão de motivar o deferimento da medida cautelar pleiteada, tendo
em vista que não restou demonstrado um dos requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar, qual seja, o fumus boni
iuris, senão vejamos:
[...]
Quanto à irregularidade relativa à vantajosidade da proposta, vale
informar que a expressão “proposta vantajosa” não deve ser confundida com “proposta menos onerosa”, como apontado pelos responsáveis em suas informações.
O edital previu uma conjugação entre as propostas técnicas e financeiras, levando em consideração o art. 8º da Lei Complementar
Estadual nº 489/2011 que dispõe:
Art. 8º No julgamento das propostas serão observados, além de
outros definidos em edital, os seguintes critérios:
I - resultados a serem alcançados, quantitativos e qualitativos;
II - economicidade;
III - indicadores de eficiência e qualidade do serviço;
IV - a capacidade técnica e operacional da candidata;
V - ajustamento da proposta às especificações técnicas e aos critérios utilizados pelo Poder Público;
VI - adequação entre os meios sugeridos, seus custos, cronogramas e resultados.
Além disso, se comparadas as propostas descritas no Documento Eletrônico 72 - Peça Complementar 03764/2017-1,
página 77, verifica-se que a diferença entre as propostas representa 1,7%, conforme cálculo:
Proposta IGH menos Proposta Instituto ACQUA = R$
1.273.524,48.
Relação da diferença das propostas com a proposta vencedora = 1,7%
Nestes termos, entende-se que a afirmação da vantajosidade da proposta não representa materialidade suficiente para
caracterizar o fumus boni iuri.
Em relação à segunda irregularidade que se refere à inadequação
da convocação por e-mail, verifica-se das afirmações dos responsá-
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veis que o edital previu a convocação para abertura das propostas
no seu item 4.11:
4.11 As propostas recebidas pela Secretaria de Estado da Saúde
serão abertas no trigésimo primeiro dia, a contar da publicação
deste edital, sendo que no vigésimo quinto dia será informado aos
participantes do processo de Seleção, via e-mail editalos@saude.
es.gov.br, o local e a data em que as propostas serão abertas. Em
caso de feriado ou ponto facultativo na repartição, as propostas
serão abertas no dia útil imediatamente subseqüente.
Além disso, em consulta ao Diário Oficial do número do processo administrativo, verifica-se que foram encontradas seis
publicações:
13/03/2017 – Publicação do Edital;
26/06/2017 – Torna público o Parecer Técnico da Comissão Julgadora, ratificado pelo Secretário;
28/06/2017 – Publicação da Errata do Parecer Técnico publicado
dia 26/06/2017;
03/07/2017 – Republicação do resultado por força de decisão judicial proferida no Processo Nº 0009364-322017.8.08.0024;
06/07/2017 – Aviso de interposição de recurso pelo Instituto ACQUA, abrindo prazo para os demais participantes;
12/07/2017 – Aviso de resultado de julgamento de recurso, parcialmente procedente.
Por fim, sobre as diligências promovidas pela comissão julgadora, entende-se que além de esta prevista no edital, item
6.10, trata-se de praxe administrativa.
Nestes termos, entende-se que a afirmação sobre a afronta
à publicidade, em razão da convocação por e-mail, não representa materialidade suficiente para caracterizar o fumus
boni iuri.
(grifei)
4. DECISÃO
Ante o exposto, acolho o posicionamento da Área Técnica, e VOTO
nos seguintes termos:
a) Pelo conhecimento parcial desta Representação, na forma dos
arts. 94, § 1º e 99, § 2º da LC 621/12, deixando de conhecer as
matérias relativas ao interesse subjetivo do representante;
b) Pelo indeferimento da medida cautelar, nos termos do art.
307, § 3º do RITCEES, visto que não restou demonstrado o fumus
boni iuris no caso em tela;
c) Pela notificação dos responsáveis para que nos termos do art.
307, § 3°, do RITCEES, prestem as informações quanto aos itens
questionados na Representação, no prazo de 10 (dez) dias;
d) Pela tramitação dos presentes no rito ordinário, assim que escoado o prazo referido no item “c” deste decisum, a fim de
que esta Corte de Contas proceda à devida análise de mérito;
e) Pela cientificação do Representante do teor desta decisão, conforme comando previsto no art. 307, § 7º do RITCEES;
Vitória, 22 de agosto de 2017.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-04670/20171, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 28ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e dois de
agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
Conhecer parcialmente esta Representação, na forma dos artigos 94, § 1º e 99, § 2º, da Lei Complementar 621/12, deixando
de conhecer as matérias relativas ao interesse subjetivo do representante;
Indeferir a medida cautelar, nos termos do artigo 307, § 3º, do
Regimento Interno deste Tribunal de Contas - RITCEES, visto que
não restou demonstrado o fumus boni iuris no caso em tela;
Notificar os responsáveis para que, nos termos do artigo 307, §
3°, do RITCEES, prestem as informações quanto aos itens questionados na Representação, no prazo de 10 (dez) dias;
Tramitar os presentes autos sob o rito ordinário, assim que escoado o prazo referido no item “c” deste decisum, a fim de que
esta Corte de Contas proceda à devida análise de mérito;
Dar ciência ao Representante do teor desta decisão, conforme comando previsto no artigo 307, § 7º, do RITCEES.
Sala das Sessões, 22 de agosto de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 03293/2017-3
PROCESSO TC-03621/2017-5
Responsáveis: Cláudio Daniel Passos Rosa e Jean Carla de Freitas.
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Procuradores: Reinaldo de Almeida Fernandes (OAB/SC 13.546) e
Ricardo Scheidt Cardoso (OAB/SC 20.414)
REPRESENTAÇÃO – IOPES – CONHECER – NOTIFICAR –
CIENTIFICAR
A EXMA. SRA. RELATORA, CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pela pessoa jurídica POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA, contra possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico n. 3/2017, realizado
pelo INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO,
com valor estimado em R$ 2.581.731,10, para a contratação de
serviços de licenciamento de solução multi empresa para 5 CNPJs
distintos e sem limite de usuários, modelo software como serviço, compreendendo os serviços de implantação, parametrização e
disponibilização para uso dos servidores, treinamento de equipe,
operação assistida em produção, suporte técnico remoto, serviço
de desenvolvimento de produtos e de utilização de infraestrutura
de processamento para informações geradas pela solução, compreendendo o módulo de gestão de custos e orçamentos de obras
públicas, gestão de licitação de obras públicas, gestão de contratos
de obras públicas, serviços de consultoria e projetos de engenharia.
O representante requereu a concessão de medida cautelar, em razão de supostas irregularidades no edital, correspondentes a:
Falta de clareza e inadequada caracterização do objeto;
Imprestabilidade do preço estimado estabelecido;
Exigência de requisitos que não foram objeto de cotação na formação do preço estimado;
Justificativa da contratação incompatível com o objeto;
Escopo da contratação incompatível com os requisitos exigidos;
Especificação insuficiente para cotação do serviço de treinamento.
Na Manifestação Técnica n. 901/2017, o Núcleo de Tecnologia
da Informação – NTI analisou cada um dos questionamentos, concluindo que a petição inicial não trouxe indícios das irregularidades,
motivo pelo qual sugeriu o NÃO CONHECIMENTO da Representação.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n. 3483/2017, da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, divergiu da área
técnica, opinando pela NOTIFICAÇÃO da representante, antes da
análise da admissibilidade, para complementar a peça inicial.
Após a instrução processual, a representante juntou o protocolo
TC n. 11.355/2017, informando sobre a suspensão liminar do
procedimento de contratação, por força de decisão judicial proferida no dia 26 de julho, em sede de Mandado de Segurança.
A tutela judicial foi concedida com fundamento em questão diversa
da abordada nos presentes autos, qual seja, a omissão do jurisdicionado em analisar o recurso administrativo interposto
pela Poligraph contra o resultado do certame.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
O art. 94 da Lei Complementar n. 621/2012 arrola os elementos
essenciais ao recebimento de denúncias e representações:
“Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:
I - ser redigida com clareza;
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de
que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os
requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá ser submetida ao Plenário.”
Ainda que em cognição sumária, a área técnica realizou acurada
análise dos fatos questionados, opinando pelo não conhecimento,
em razão do descumprimento dos incisos II e III do art. 94, pois as
alegações da representante não contêm elementos de convicção e
indícios de prova.
Apesar da manifestação técnica, entendo que a possível omissão
administrativa constitui um fato novo, capaz de conduzir ao RECEBIMENTO da petição inicial, diante do reconhecimento judicial de
ofensa ao procedimento licitatório, ainda que em caráter precário.
Desse modo, entendo adequado conhecer da Representação, sendo
desnecessária a análise do pedido cautelar feito pela interessada,
nesse momento, uma vez que a suspensão do certame já foi determinada.
Na oportunidade, os responsáveis devem ser notificados para encaminhar cópia integral do processo administrativo e apresentar jus-
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tificativas aos fatos questionados pela representante, em especial,
quanto à omissão na análise do recurso administrativo sob enfoque.
Em atenção à proposta do Ministério Público de Contas, a representante deve ser cientificada da presente decisão, com cópias da
Manifestação Técnica n. 901/2017 e do parecer ministerial,
podendo complementar as informações trazidas na peça inaugural.
Pelo exposto, com fundamento no art. 63, inciso III, da Lei Complementar n. 621/2012, divergindo da área técnica e do Ministério
Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 14 de agosto de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas
pela Relatora:
1. CONHECER da Representação;
2. NOTIFICAR o atual Diretor Geral do IOPES, senhor CLÁUDIO DANIEL PASSOS ROSA, e a atual Pregoeira Oficial, senhora
JEAN CARLA DE FREITAS, para que, no prazo de 10 (dez) dias,
encaminhem cópia integral do processo administrativo e apresentem justificativas aos fatos questionados pela representante, em
especial, quanto à omissão na análise do recurso administrativo
sob enfoque. Cópias da petição inicial, da Manifestação Técnica
n. 901/2017, do parecer ministerial e da presente decisão
devem ser remetidas junto aos termos de notificação;
3. CIENTIFICAR a pessoa jurídica POLIGRAPH SISTEMAS E
REPRESENTAÇÕES LTDA, enviando-lhe cópias da Manifestação
Técnica n. 901/2017 e do parecer ministerial;
4. REMETER os autos à área técnica, para instrução, após as providências.
5. 28ª Sessão ordinária plenária.
6. Data da Sessão: 22/08/2017.
7. Especificação do quórum:
7.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (conselheiro).
7.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas
(relatora), João Luiz Cotta Lovatti e Marco Antônio da Silva (convocado).
(Assinado Eletronicamente)
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 03294/2017-8
PROCESSO TC-04359/2017-6
Consulente: Christiani Maria Vieira.
CONSULTA – JURISDICIONADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - IPC – NÃO CONHECER - ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. RELATORA, CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de CONSULTA formulada pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA, subscrita pela Diretora Técnica Previdenciária, Christiani
Maria Vieira, requerendo orientação sobre a aposentadoria especial
de magistério fundada no art. 40, § 1º, inciso III, letra a, e § 5º, da
Constituição Federal.
A dúvida levantada refere-se à repercussão da interrupção do exercício do magistério e ao cômputo do período prestado à iniciativa
privada na concessão da aposentadoria especial.
Na Instrução Técnica de Consulta n. 31/2017, a Secex-Recursos opinou pelo NÃO CONHECIMENTO da petição inicial, em razão
da ausência de parecer jurídico sobre a matéria.
O Ministério Público de Contas, no Parecer n. 3776/2017, da
lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, divergiu da
área técnica, opinando pela NOTIFICAÇÃO da Consulente para
complementar a peça inicial.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
O art. 122, § 1º, da Lei Complementar n. 621/2012 arrola os elementos essenciais ao recebimento de consultas:
“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:
I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
II - Presidente da Assembleia 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 Esta-
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do;
V - Secretário de Estado;
VI - Presidente das comissões permanentes da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII - Diretor presidente de autarquia, fundação pública, empresa
estatal e de sociedade de economia mista cujo controle societário
pertença ao Estado ou aos Municípios.
§ 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.
§ 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.
§ 3º Cumulativamente aos requisitos dos §§ 1º e 2º, os legitimados
dos incisos V, VI e VII do caput deste artigo deverão demonstrar a
pertinência temática da consulta às respectivas áreas de atribuição
das instituições que representam.
§ 4º O parecer em consulta possui caráter normativo e constitui
prejulgamento da tese, mas não de fato ou caso concreto.
§ 5º Não obstante a existência de prejulgado sobre matéria objeto
de consulta, poderá o Tribunal de Contas alterar ou revogar parecer
em consulta anterior pela maioria absoluta de seus membros.
Art. 123. O Tribunal de Contas não conhecerá de consulta que não
atenda aos requisitos desta Lei Complementar, devendo ser arquivado o processo e expedida comunicação ao consulente.”
O inciso V do § 1º exige que a Consulta seja instruída com o
parecer do órgão de assistência técnica e/ou jurídica do órgão consulente.
Observo que o requisito não foi atendido, pois a Manifestação da
Procuradoria Previdenciária, anexada à peça inaugural, não emitiu
uma opinião jurídica sobre a tese levantada, conforme registrado
pela área técnica.
Além disso, nos termos do inciso VII do art. 122, apenas o Diretor Presidente da autarquia encontra-se legitimado para apresentar
consultas ao Tribunal. Diante disso, a Diretora Técnica não detém legitimidade para o ato.
Embora o Ministério Público de Contas opine pela abertura de prazo
para que o interessado complemente a petição inicial, entendo que
a extinção do feito sem a resolução de mérito não obstará que nova
Consulta seja formulada, suprindo as omissões da anterior.
Desse modo, com pequena divergência quanto à ilegitimidade
da consulente, acolho in totum a Instrução Técnica de Consulta n. 31/2017, que passa a integrar a Fundamentação do presente Voto, conforme transcrito:
“Trata-se de consulta formulada pela Senhora Christiani Maria
Vieira, Diretora Técnica Previdenciária do Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos de Cariacica – IPC, solicitando orientação
quanto ao seguinte questionamento:
1. Se as interrupções ocorridas no exercício do magistério, juntamente com o labor na maior parte do tempo de contribuição no
setor privado, interfeririam na concessão do pedido de aposentadoria, com base na regra do art. 40, 1º, inciso III, alínea “a” c/c 5, da
CF/88, vez que os requerentes dos processos em análise ingressaram na municipalidade pública efetiva no exercício de 2006?
É o relatório.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Antes de adentrar ao mérito da presente consulta, faz-se necessário apreciar se estão presentes os requisitos de admissibilidade.
Com efeito, o artigo 122, da Lei Complementar nº 621/2012 – LOTCEES dispõe:
Art. 122 [...]
§ 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.
No tocante ao requisito constante do art. 122, § 1º, I, acima transcrito, verifica-se que a definição de autoridade competente encontra as suas balizas nos incisos I a VII, do caput do mesmo dispositivo, que assim dispõe:
Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às dúvidas
suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares
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concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:
I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
II - Presidente da Assembleia 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 Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII - Diretor presidente de autarquia, fundação pública, empresa estatal e de sociedade de economia mista cujo controle societário pertença ao Estado ou aos Municípios. (grifo nosso)
Sendo a consulente Diretora Técnica da autarquia previdenciária
municipal e estando devidamente qualificada nos autos, fazendo
constar seu nome legível e assinatura, tem-se como atendido o
primeiro requisito.
Quanto à matéria suscitada pela consulente, entende-se que há
pertinência com a atuação deste Tribunal (artigo 122, § 1º,
II), pois trata da competência para aplicar regra de concessão de
aposentadoria a servidores do magistério municipal, com base nas
regras insculpidas na Constituição Federal.
Constata-se que há indicação precisa da dúvida (art. 122, § 1º,
III), estando a indagação formulada em tese (art. 122, § 1º, IV),
conforme se depreende da leitura do Relatório.
Ressalta-se, outrossim, que foi atendido o disposto no artigo
122, caput, da LOTCEES, girando a controvérsia em torno da interpretação do art. 40, §1º, III, a, da Constituição Federal.
Ademais, o tema em debate possui relevância jurídica, econômica, social, repercutindo no âmbito da administração pública, com
reflexos para a Administração Pública Direta e Indireta do Estado e
dos Municípios. Dessa forma, resta atendido o requisito contido no
§ 2º do artigo 122 da legislação aplicada, que assim estabelece:
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)
Não obstante, verifica-se que o feito não se encontra devidamente instruído com parecer do órgão de assistência técnica
e/ou jurídica da autoridade consulente, restando inobservado
o disposto no art. 122, § 1º, V, da LOTCEES. O arrazoado trazido
junto à consulta não emite opinião jurídica a respeito do tema
proposto, representando apenas requerimento do Procurador Previdenciário para que a matéria fosse submetida a esta Corte de
Contas. Não atende, dessa forma, o teor do dispositivo legal referido.
Nesses termos, uma vez que não foram atendidas todas as formalidades previstas em lei, opina-se pelo NÃO CONHECIMENTO da
presente consulta.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, opina-se pelo NÃO CONHECIMENTO da presente consulta em razão do não preenchimento do requisito de admissibilidade previsto no inciso V do artigo 122, § 1º da Lei Complementar nº 621/2012.”
VOTO
Pelo exposto, com fundamento no art. 122, inciso VII, § 1º, incisos
I e V, e no art. 123 da Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a área técnica e divergindo do Ministério Público de Contas,
VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO da Consulta.
CIENTIFIQUE-SE a Consulente, encaminhando-lhe cópias da
Instrução Técnica de Consulta n. 31/2017, do Parecer n.
3776/2017 e da presente Decisão.
ARQUIVE-SE, após o trânsito em julgado.
Em 02 de agosto de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 04359/20176, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sua 28ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e dois de
agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
da relatora, conselheira substituta Márcia Jaccoud Freitas:
Não conhecer da Consulta.
Cientificar a Consulente, encaminhando-lhe cópias da Instrução
Técnica de Consulta n. 31/2017, do Parecer n. 3776/2017 e
da presente Decisão.
Arquivar, após o trânsito em julgado.
(Assinado Eletronicamente)
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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Presidente
DECISÃO 03295/2017-2
PROCESSO TC-02469/2017-9
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – INSPEÇÃO – JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO - SEDES – SOBRESTAR.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI:
I – RELATÓRIO:
Trata-se de fiscalização, na modalidade inspeção, realizada na Secretaria de Estado de Desenvolvimento – SEDES, com objetivo de
suprir omissões e apurar a legalidade e legitimidade dos atos de
gestão naquela secretaria, especificamente aqueles relacionados ao
acompanhamento dos contratos de competitividade adotados pelo
Governo do Estado do Espírito Santo para a concessão de incentivos
fiscais a setores produtivos locais.
Inicialmente, foram os autos à SecexEstado – Secretaria de Controle Externo de Fiscalização do Estado, que, através do Despacho
22568/2017-3, expôs o seu entendimento pela necessidade de sobrestamento dos presentes autos até decisão de mérito na ADI
4935, examinada pelo STF, que questiona a constitucionalidade e
legalidade dos incentivos fiscais concedidos no Estado do Espírito
Santo, considerando sua afinidade com o objeto sob análise nestes
autos, além da possível afetação na decisão desta Corte de Contas,
com vistas a subsidiar o posicionamento técnico. Eis sua conclusão:
“3 – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
Diante de todo o exposto, sugerimos o seguinte encaminhamento:
O sobrestamento dos autos em decorrência da modelagem jurídica
que o Supremo Tribunal Federal decidirá na ADI 4935, nos termos
do art. 313, V,a, do Código de Processo Civil (Lei Nº 13.105, de 16
de Março de 2015);
Em cumprimento ao item 3 do Acórdão TC-1035/2016 – Plenário,
remeter os autos ao Gabinete da Presidência para fins de distribuição, observando que o conselheiro José Antônio de Almeida Pimentel é relator do Processo TC – 4055/2013 (apensos TC 4054/2013;
TC – 4149/2013; TC-4217/2013 e TC-4205/2013, que tem por objeto a fiscalização dos programas de incentivos fiscais.
Encaminhado os autos ao Ministério Público para ciência, o ilustre
Procurador de Contas, Dr. Luciano Viera, acolheu o encaminhamento proposto no Despacho 22568/2017-3 da SecexEstado – Parecer
MPC 02782/2017-7.
Em cumprimento aos termos do Ato Convocatório nº 005, de 07
de julho de 2017 e, vieram-me os autos para apreciação e decisão
quanto à proposição técnica retro transcrita.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Sem mais o que acrescentar, resta nítida a possível repercussão,
nos presentes autos, do resultado da apuração dos processos TC4054/2013, TC-4217/2013, TC-4305/2013, TC-4149/2013, TC4055/2013, TC-2626/2013 e TC-8332/2016, todos apensados aos
autos TC-2734/2016, que se referem à concessão de crédito presumido de ICMS e à renúncia de receita de incentivos fiscais, por meio
de contrato de competitividade firmado com os órgãos representativos de setores específicos do Estado do Espírito Santo.
Nessa linha, prevê o art. 313, V, “a” do Novo Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente nesta esfera administrativa, a
suspensão do processo para situações como a dos autos, senão
vejamos:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de
existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o
objeto principal de outro processo pendente;”
Desse modo, por estrita prudência, acompanho integralmente o
entendimento da área técnica, exposto por ocasião do Despacho
22568/2017-3, e encampo os fundamentos e conclusões explicitadas pelo corpo técnico, tornando-os parte integrante do presente
voto.
III – CONCLUSÃO:
Pelo exposto, VOTO pelo SOBRESTAMENTO dos presentes autos,
cujo objeto é fiscalização por meio de Inspeção na Secretaria de
Estado de Desenvolvimento - SEDES, até a conclusão do mérito da
ADI 4935, examinada pelo STF, nos termos do art. 313, V, “a” do
Código de Processo Civil.
Em 22 de agosto de 2017.
João Luiz Cotta Lovatti
Conselheiro em Substituição
DECISÃO
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Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-02469/20179, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sua 28ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e dois de
agosto de dois mil e dezessete, nos termos do voto do relator, conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti, sobrestar os presentes
autos, cujo objeto é fiscalização por meio de Inspeção na Secretaria
de Estado de Desenvolvimento - SEDES, até a conclusão do mérito
da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 4935, examinada
pelo Superior Tribunal Federal - STF, nos termos do artigo 313, V,
“a” do Código de Processo Civil.
Sala das Sessões, 22 de agosto de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 03296/2017-7
PROCESSO TC-04845/2017-8
Consulente: Emmanuel de Aquino e Souza
CONSULTA – JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE
ITARANA – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO SUBSTITUTO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI:
I – RELATÓRIO:
O presente feito cuida de consulta formulada pelos Sr. Emmanuel
de Aquino e Souza, Presidente da Câmara Municipal de Itarana,
apresentando o seguinte questionamento com relação à fixação do
subsídio dos vereadores:
Em .que pese à intenção de uma Câmara Municipal quanto à redução do subsídio de seus vereadores com efeito na mesma legislatura, observa-se que o artigo 29. inciso VI da Constituição Federal,
o qual se refere à fixação do subsídio dos vereadores, estabelece
que:
‘’Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois
turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois
terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará,
·atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintespreceitos:
(...)
VI -o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado
o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites miiximos:
(. . .). “ ( negritei).
Portanto, a conclusão é de que não poderá ser alterado, para mais
ou para menos, o subsídio dos vereadores para ter efeito durante a
mesma legislatura, devendo ser fixado para sua efetivação somente na próxima legislatura.
Diante dos fatos narrados, passamos a fazer a seguinte Consulta:
1 -Devido ao princípio do melhor interesse público, haveria alguma
possibilidade na redução do subsídio dos vereadores com vigência
e efetivação na mesma legislatura?
02 -Como forma de atender ao princípio da economicidade da administração pública, seria constitucional a propositura de um projeto
de lei para redução do subsídio dos vereadores na mesma legislatura?
03 -Há alguma outra possibilidade de propor a redução do subsídio
dos vereadores para vigência na mesma legislatura?
...
Encaminhado os autos ao Ministério Público Especial de Contas, o
ilustre Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, pugnou pela notificação ao consulente oportunizando-lhe a adequação de sua postulação aos requisitos de admissibilidade previstos no § 1º do art.
122 da Lei Orgânica deste Tribunal – Manifestação Nº 00178/20171 – doc.05.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
A Consulta trazida aos autos cuida de questionamento, em suma,
sobre aa possibilidade de redução do subsídio dos vereadores na
mesma legislatura e se seria constitucional a propositura de um
projeto de lei para a redução do subsídio dos vereadores na mesma
legislatura.
Ocorre que o consulente deixou de observar as formalidades exigidas para conhecimento da consulta por este Tribunal previstas no
§ 1º do art. 122 da Lei Orgânica do Estado do Espírito Santo – LC
621/2012, especificamente no Inciso V. Assim vejamos:.
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:
I - Governador do Estado e Prefeitos Municipais;
II - Presidente da Assembleia Legislativa e de Câmaras Municipais;
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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 Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais;
VII - Diretor presidente de autarquia, fundação pública, empresa
estatal e de sociedade de economia mista cujo controle societário
pertença ao Estado ou aos Municípios. (g.n.)
§ 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.
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. (g. n.)
Resta comprovado que a consulta não se encontra devidamente
instruída, por ausência do parecer do órgão de assistência técnica e/ou jurídica da autoridade consulente, sem observar o disposto no art. 122, § 1º, V, da LOTCEES.
III – CONCLUSÃO:
Diante do exposto, VOTO, discordando da manifestação ministerial, pelo NÃO CONHECIMENTO da presente Consulta, em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, especialmente o disposto no art. 122, §1º, Inciso V da Lei Complementar 621/2012.
Expeça comunicação ao consulente.
Arquive-se.
Em 22 de agosto de 2017.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-04845/20178, DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, na 28ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e dois de
agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti, que integra esta Decisão, não conhecer da presente Consulta, em razão
do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, especialmente o disposto no artigo 122, §1º, Inciso V, da Lei Complementar
621/2012, dando ciência ao consulente.
Sala das Sessões, 22 de agosto de 2017.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 03363/2017-5
PROCESSO TC-02272/2017-5
Responsáveis: Amanda Quinta Rangel – Prefeita Municipal
Miguel Ângelo Lima Qualhano – Secretário
Municipal de Obras
Construtora Gouvêa Ltda. – ME (Empresa
Contratada)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO. CONHECIMENTO.
DEFERIR MEDIDA CAUTELAR. RETENÇÃO
CAUTELAR. DETERMINAR A OITIVA DAS PARTES
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Representação em face do Município de Presidente Kennedy, com pedido cautelar, em que se narra a existência de possíveis irregularidades no âmbito do Edital de Concorrência Pública
09/2016 (abertura ocorreu em 09/08/2016), cujo objeto é a contratação de empresa para execução de pavimentação, drenagem
pluvial e implantação de rede de distribuição de água tratada e
coleta de esgoto sanitário em diversas ruas da comunidade Santa
Lúcia, no valor total de R$ 3.944.298,60 (três milhões novecentos quarenta e quatro mil duzentos e noventa e oito reais
e sessenta centavos).
O Contrato 000079/2017 foi assinado em 23/02/2017 com a empresa Construtora Gouvêa Ltda-ME, com prazo máximo previsto
para execução e conclusão da obra de 12 (doze) meses, contados
a partir da Ordem de Serviço inicial expedida em 13/03/2017 com
valor inicial de R$ 2.294.964,50 (dois milhões duzentos e noventa e quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais e

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

Página 17
cinquenta centavos).
Referida licitação do tipo “menor preço”, sob o regime de “empreitada por preço unitário”, possui como preço total máximo admitido
o valor de R$ 7.016.250,72 (sete milhões, dezesseis mil, duzentos
e cinquenta reais e setenta e dois centavos).
O Representante alega em sua peça os seguintes indícios de irregularidades, requerendo medida cautelar de suspensão do procedimento licitatório.
Sobrepreço na planilha orçamentária, considerando-se o valor/Km
da obra em questão;
Sobrepreço na administração local;
Sobrepreço no item de instalação de canteiro, mobilização e desmobilização;
Defasagem da Data-base da planilha orçamentária.
As irregularidades levantadas pelo representante e reproduzidas
pela área técnica são as seguintes:
possibilidade de sobrepreço na planilha orçamentária, considerando-se o valor/km da obra em questão (item 2.2);
possibilidade de sobrepreço na administração local (item 2.3);
possível defasagem da data-base da planilha orçamentária (item
2.5)
Instado a se manifestar, a SecexEngenharia elaborou a Manifestação Técnica 00967/2017-4, datada de 07/07/2017, em que sugeriu
a suspensão cautelar da execução contratual, bem como os pagamentos dele decorrentes, tendo em vista os indícios de irregularidades acima listados:
“Ante o exposto, verificados os requisitos de admissibilidade, os
pontos da representação e os pressupostos para concessão de medida cautelar, ressalvado o juízo de admissibilidade da representação pelo Conselheiro Relator previsto no §2º do art. 177 da Resolução TC n° 261/2013, opina-se:
1. Com base no §1º do art. 177 da Resolução TC n° 261/2013, não
conhecer o item abaixo descrito constantes na Representação, por
não observar os requisitos de admissibilidade:
- Possibilidade de sobrepreço no item de instalação de canteiro,
mobilização e desmobilização (abordado no item 2.4 desta Manifestação);
2. Com base no art. 177 da Resolução TC n° 261/2013, conhecer os
itens abaixo descritos constantes na Representação:
- Possibilidade de sobrepreço na planilha orçamentária, considerando-se o valor/km da obra em questão (item 2.2);
- Possibilidade de sobrepreço na administração local (item 2.3);
- Possível defasagem da data-base da planilha orçamentária (item
2.5).
3. Baseado no art. 288, XI, 376 e 377, II da Resolução TC n°
261/2013, determinar a suspensão cautelar da execução contratual, bem como os pagamentos dele decorrentes, até ulterior decisão
dessa Corte;
4. Em respeito ao art. 307 § 3º do Regimento Interno do TCEES,
seja promovida a oitiva dos responsáveis para que se pronunciem
em até 10 dias quanto ao conteúdo desta manifestação, incluindo
as seguintes informações:
- Projeto básico completo da obra (utilizado na licitação);
- Planilha orçamentária completa com detalhamento das composições de custo;
- Justificativa técnica para os itens considerados na composição de
custo da Administração Local;
- Justificativa técnica para inclusão do serviço “Apoio técnico a fiscalização a ser desempenhado por técnico de segundo grau (curso
completo) em Edificações”;
- Justificativa do índice de reajustamento previsto no contrato;
- Processo completo de medições e aditivos que já tenham sido
celebrados.
5. Nos termos do art. 307 § 4º do Regimento Interno do TCEES,
seja notificado o responsável para, no prazo assinalado, cumprir a
decisão, publicar extrato na imprensa oficial quanto ao teor da decisão e comunicar as providências adotadas ao Tribunal.
Sugere-se, ainda, encaminhar cópia desta manifestação ao jurisdicionado”.
Por meio da Decisão Monocrática 01120/2017-8, antes de analisar
o pleito cautelar, determinei a notificação da Prefeita Municipal e do
Secretário Municipal de Obras, para ciência da Manifestação Técnica
nº 00967/2017-4 e para que se pronunciassem sobre as irregularidades ali apontadas, inclusive quanto à proposta de medida cautelar sugerida pela SecexEngenharia.
Inicialmente, cabe ressaltar que a Prefeita Municipal, tendo a oportunidade de se manifestar pelo exposto na Manifestação Técnica
00967/2017-4 e de tomar medidas preventivas quanto ao abordado, quedou-se inerte, alegando ilegitimidade por desconcentração
administrativa, restringindo-se a apresentar as informações pres-
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tadas pelo Secretário Municipal de Obras, na forma do ofício PMPK/
GAB/OF. Nº115/2017 (evento 27).
Outrossim, após análise da manifestação dos responsáveis, a SecexEngenharia, por meio da Manifestação Técnica 01055/2017-9,
retificou o entendimento anterior, uma vez que não mais sugere
a como medida cautelar, a SUSPENSÃO da execução contratual, por entender que “a suspensão total do contrato pode
não trazer os efeitos esperados de preservação do interesse
público neste momento”.
Nesta oportunidade, a Área Técnica sugere a adoção de medida
cautelar pontual à execução do contrato, a saber:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, ressalvado o juízo de admissibilidade da representação pelo Conselheiro Relator previsto no §2º do art. 177 da
Resolução TC n° 261/2013, opina-se:
Com base no §1º do art. 177 da Resolução TC n° 261/2013, não
conhecer o item abaixo descrito constantes na Representação, por
não observar os requisitos de admissibilidade:
Possibilidade de sobrepreço no item de instalação de canteiro, mobilização e desmobilização (abordado no item 2.4 desta Manifestação);
Com base no art. 177 da Resolução TC n° 261/2013, conhecer os
itens abaixo descritos constantes na Representação:
Possibilidade de sobrepreço na planilha orçamentária (item 2.1);
Possibilidade de sobrepreço na administração local (item 2.2);
Adoção de índice de reajustamento alheio à obra de pavimentação
urbana (item 2.3).
Baseado no art. 288, XI, 376 e 377, II da Resolução TC n° 261/2013,
determinar a adoção de medida cautelar à execução contratual, até
ulterior decisão dessa Corte, conforme segue:
Não realizar o pagamento do fornecimento do bloco de concreto e o
seu respectivo transporte para as ruas 04 e 05 em que foi previsto
o reaproveitamento da pavimentação;
Limitar o pagamento da regularização e compactação do subleito ao
equivalente custo unitário para a altura de 15cm;
Limitar o pagamento da regularização e compactação do subleito ao
quantitativo de área de pavimentação previsto no desenho técnico
do projeto básico (7.949,53m²);
Não realizar o pagamento do serviço de calçada, uma vez que inexiste desenho técnico, ou seja, projeto básico que demonstre o
mesmo;
Não realizar o pagamento de administração local (aqui considerado
a soma do item administração local e equipe topográfica) por valor
fixo mensal, mas sim proporcionalmente ao percentual de execução
física da obra, limitando ao percentual de 6,99% em relação ao
valor total da obra;
Não realizar o pagamento do item “apoio técnico a fiscalização”;
Caso já tenham sido pagos itens com indícios de irregularidade acima citados, realizar a retenção dos valores correspondentes em
próximas medições.
Em respeito ao art. 307 § 3º do Regimento Interno do TCEES, seja
promovida a oitiva dos responsáveis para que se pronunciem em
até 10 dias quanto ao conteúdo desta manifestação, inclusive:
Esclarecimentos sobre os serviços de saneamento e distribuição de
água estarem dentro do escopo daqueles executados pela Prefeitura, pois normalmente estes seriam de competência da empresa
responsável pelos mesmos (CESAN).
Nos termos do art. 307 § 4º do Regimento Interno do TCEES, seja
notificado o responsável para, no prazo assinalado, cumprir a decisão, publicar extrato na imprensa oficial quanto ao teor da decisão
e comunicar as providências adotadas ao Tribunal.
Sugere-se, ainda, encaminhar cópia desta manifestação ao jurisdicionado.
É o relatório. Segue o voto.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Quanto à admissibilidade, esclareço que o presente expediente foi
recebido como Representação, na forma da Decisão Monocrática
01120/2017-8.
II - DA MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA
Insta registrar que relativamente à empresa contratada, CONSTRUTORA GOUVÊA LTDA-ME, reconheço sua legitimidade passiva, sem
prejuízo da análise de sua eventual e individual responsabilidade
porventura detectada em razão de derradeira configuração de dano
ao erário, na medida em que qualquer decisão prolatada, em relação ao contrato sob exame, apresenta plausível probabilidade de
repercutir na esfera obrigacional e/ou patrimonial da mesma, fazendo-se mister garantir-lhe o contraditório e a ampla defesa
Superada essa questão, insta frisar que a parte requerente pleiteia
a suspensão da licitação na fase em que se encontrar. Contudo,
considerando que a licitação já foi encerrada, estando em fase de
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execução contratual, a área técnica sugere a cautelar para determinar ao município que deixe de efetuar os pagamentos daqueles
itens que entendem ser irregulares.
Destaco de antemão que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu
o poder geral de cautela dos Tribunais de Contas, sendo que nos
termos do art. 1º, inciso XV, art. 9º, inciso XXXV e art. 288, inciso
XI, ambos do Regimento Interno desta Corte de Contas, esta Corte
de Contas possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas
decisões. Assim, passa-se a decidir em estrita sede de cognição
sumária próprio das cautelares, sendo inadequada qualquer manifestação meritória deste Tribunal.
Desse modo, analisando os autos em sede de cognição sumária,
própria das cautelares, adoto como razões de decidir, os argumentos apresentados pela SecexEngenharia na Manifestação Técnica
01131/2017-6, cujos trechos relevantes, passo a transcrever:
2.1 POSSIBILIDADE DE SOBREPREÇO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
[...]
Análise:
Fundamento legal: art. 7º §2º II e §4, assim como art. 8, todos da
Lei 8.666/93.
No que tange a possibilidade de sobrepreço na planilha orçamentária, verifica-se que na própria Manifestação Técnica 967/2017-4 já
havia sido comentado que as informações relativas ao custo por km
da obra não podem ser “analisadas isoladamente” e os dados trazidos pelo representante quanto a isso “não são suficientes para confirmar sobrepreço na planilha orçamentária da obra em questão”.
Portanto, em relação ao custo por km não há que se voltar a discutir.
A Manifestação Técnica 967/2017-4 observou, todavia, outros pontos que poderiam estar elevando o custo da obra. Sobre elas o
Secretário de Obras trouxe algumas justificativas.
QUANTO AO EMPREGO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO NOVA SEM REASSENTAMENTO DA MESMA
O Secretário argumenta que as ruas onde o pavimento era existente, os mesmos não atendem as especificações mínimas de resistência à compressão e, por isso, estariam sendo retirados para
alocação em pátios da Prefeitura.
Chama a atenção o fato de essa informação surgir apenas nesse
momento, após a confecção do projeto básico e da realização da
licitação.
O reaproveitamento da pavimentação foi previsto no próprio projeto (fl. 106 do Anexo 3 da Manifestação Técnica 967/2017-4):
3.4.3 PAVIMENTOS EXISTENTES
As ruas 04 e 05 se encontram pavimentadas com paralelepípedo
e bloco de concreto respectivamente. Porém, as mesmas não possuem estruturas de pavimento como base e sub-base. Com isso
foi adotado a remoção e reassentamento dos blocos existentes, para elaboração dos sistemas de drenagem, esgoto e reestruturação do pavimento como indicado no item anterior.
Deste modo, supõe-se que tal pavimento tenha sido analisado
quando da elaboração do projeto básico, já que tal afirmativa não
poderia ser efetivada sem que o projetista tivesse avaliado a situação.
Além disso, a afirmativa de que a resistência do pavimento existente não atende à resistência mínima necessária não possui qualquer
fundamento técnico em resultados de ensaios que comprovem a
situação.
Sobre as fotos do pátio do galpão da prefeitura, essas não foram
encontradas. Há algumas fotos em peças complementares dos autos, porém de difícil visualização, dada a baixa resolução das mesmas. Ainda que existissem fotos da situação, não há qualquer evidência de que os possíveis blocos ali assentados sejam realmente
os provenientes das ruas objeto da representação.
Deste modo, tendo em vista que a informação prestada pela
Prefeitura contradiz o prescrito no projeto básico, deveria
ser emitido parecer técnico do projetista sobre o fato, consubstanciado em documentação pertinente, como ensaios
de verificação da resistência.
QUANTO À REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO COM
20CM
[...]
A espessura de base realmente não se confunde com a espessura
do subleito e, em nenhum momento, a MT 967/2017-4 afirmou
isso. No entanto, ao contrário do que afirma o Secretário de Obras,
conforme demonstrado na Figura 1, o projeto básico especificou
15cm para o subleito regularizado.
Portanto, a adoção de altura diferente deve ser indicada por meio
de parecer técnico do projetista, já que, como comentado ante-
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riormente, supõe-se que esse realizou os estudos necessários para
dimensionamento do pavimento.
Permanece, assim, conflitante a altura de 15cm para o serviço de
regularização e compactação do subleito constante no projeto e a
de 20cm informada na planilha orçamentária.
QUANTO À DIFERENÇA DE ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS PREMOLDADOS
Novamente as afirmativas do representado se distanciam das especificações do projeto básico. Para a presente situação afirma-se que
“houve a necessidade de se projetar como regularização do subleito
as áreas abaixo das sarjetas e dos meios fios, além das caixas das
ruas a pavimentar, criando se uma área adicional de regularização
em torno de 0,50m para cada lado”.
Interessante notar que novamente esta informação surge após a
confecção do projeto básico. Em nenhum momento o projeto básico
colocou como necessidade a execução de regularização de subleito
para os elementos de drenagem.
Além disso, as condições de suporte do solo já eram conhecidas
quando da confecção do projeto básico, razão pela qual se houvesse tal necessidade, ela deveria estar especificada e esclarecida nos
desenhos técnicos.
As seções típicas de pavimentação (fls. 20 a 25 do Anexo 6.2 da
MT 967/2017-4) demonstram o subleito coincidindo com as demais
camadas de pavimentação, conforme se verifica de forma exemplificativa nas Figuras 1 (acima) e 2.
Assim, faz-se necessário que o “alargamento” pretendido seja fundamentado em dados técnicos palpáveis e coerentes com o projeto
de engenharia.
[...]
Impende observar que os apontamentos da Manifestação Técnica
967/2017-4, em razão da célere análise a que o processo requer,
tiveram o condão exemplificativo e não exaustivo, pela observação
simples da planilha orçamentária e do projeto constante da licitação. Sendo assim, diante das incongruências observadas e confirmadas com as justificativas do representado, questiona-se a
qualidade e confiabilidade do projeto básico licitado, uma
vez que possivelmente existem outros itens divergentes e
irregulares.
Verifica-se, assim, que as justificativas trazidas não são suficientes
para elidir as questões levantadas.
2.2 POSSIBILIDADE DE SOBREPREÇO NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL.
[...]
Informações prestadas por Miguel Ângelo Lima Qualhano
(Defesa/Justificativa 518/2017-1):
[...]
Deste modo, a fim de que não fosse necessária a revogação/anulação do processo licitatório, culminando com a rescisão contratual, o
que acarretaria enormes prejuízos ao Município pelo fato da paralisação da parte da obra já executada e pela necessidade de realização de nova licitação, esta Administração, caso esta honrada Corte
de Contas assim permitisse e com a concordância da vencedora,
poderia efetuar a “glosa” dos valores que superassem tal percentual a fim de se adequar às determinações deste Tribunal.
[...]
Análise:
Fundamento legal: art. 7º §2º II, art. 8 e art. 67 caput da Lei
8.666/93.
[...]
No presente contrato, os “serviços auxiliares técnicos” foram contemplados em item diverso daquele denominado “Administração
Local”. Assim, para uma análise correta do montante programado
para esta despesa, é necessário somar o total indicado em “Administração Local” mais “Serviços Auxiliares”. No presente caso, desconsiderou-se o “apoio técnico à fiscalização” para os cálculos, que
será tratado individualmente.
Observa-se que a soma desses itens (R$248.923,80 do item “administração local” e R$172.921,32 do item “equipe topográfica” dos
“serviços auxiliares técnicos”) corresponde a 10,70% do valor total
licitado da obra.
Este percentual está acima do limite estabelecido na planilha referencial do DER-ES, conforme consta da nota técnica da referida
planilha (Anexo 1):
14. No Grupo “Administração Local”, deverá ser informado o valor
total considerando o período da obra e o valor mensal previsto,
obedecendo o limite máximo de 6,99% de acordo com Resolução SETOP – nº 02/2016 (...); [grifo nosso]
[...]
Nesse ínterim, reitera-se o afirmado na Manifestação Técnica
967/2017-4. Chama a atenção o fato de o licitante vencedor ter
oferecido desconto expressivo nesses itens, já que se tratam de
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salários estabelecidos por convenção coletiva. Para a Administração Local, por exemplo, foi ofertado o montante de R$ 12.072,80
mensais. O desconto aproximado de 40% denota a possibilidade de
imprecisão do orçamento inicial ou da intenção da empresa de não
utilizar a estrutura prevista, seja em quantidade ou experiência dos
profissionais.
[...]
Somente essa situação já aponta para um sobrepreço de R$3.203,04
mensais ao item (total de R$ 38.436,48), de acordo com o Quadro
1.
[...]
Em acréscimo, conforme já abordado também na Manifestação Técnica 967/2017-4, o pagamento de administração local por valor
fixo mensal é inadequado, podendo gerar prejuízos a depender da
execução físico-financeira contratual. Sobre esse aspecto o representado não apresentou informações.
[...]
Ainda neste sentido, observa-se na 1ª medição liquidada (fl. 37
da Peça Complementar 4365/2017-6) que a fiscalização não apurou proporcionalmente os serviços de acordo com o andamento da
obra, mantendo fixa a parcela prevista mensalmente, sem maiores
esclarecimentos de como se deu a Administração da obra pela empresa executora. Verifica-se, inclusive, no livro de ordem (fls. 40 a
58 da Peça Complementar 4365/2017-6) que boa parte do mês não
houve indícios de início efetivo da obra.
Com relação à justificativa apresentada para inclusão do técnico de
2º grau (item 1.6 da planilha), essa não se sustenta. Não é possível
contratar dentro da planilha orçamentária do executor da obra um
profissional para auxiliar a fiscalização do Município.
[...]
Assim, com relação ao possível sobrepreço e ulterior superfaturamento, as dúvidas permanecem. As informações apresentadas
corroboram a indicação de sobrepreço ao item, permanecendo incólume o apontado na Manifestação Técnica 967/2017-4 quanto à
administração local e ao técnico de 2º grau.
Diante do exposto, considerando a ausência das justificativas técnicas para os montantes gastos com a Administração Local e baseando-se inicialmente em um número conservador, deve ser expedida
medida cautelar determinando, até ulterior decisão desta Corte:
- Não realizar o pagamento de administração local (aqui considerado a soma do item administração local e equipe topográfica) por
valor fixo mensal, mas sim proporcionalmente ao percentual de
execução física da obra, limitando ao percentual de 6,99% em relação ao valor total da obra;
- Não realizar o pagamento do item “apoio técnico a fiscalização”.
2.3 ADOÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO ALHEIO À OBRA DE
PAVIMENTAÇÃO URBANA.
Conforme anteriormente abordado na Manifestação Técnica
967/2017-4, “ainda que a defasagem em questão seja superior a
1 ano, não há elementos de convicção na representação que demonstrem conduta irregular dos representados”. Portanto, a possível defasagem da planilha orçamentária, em si, não foi considerada
como admissível, mas sim observado que “o contrato (Anexo 7)
previu a realização de reajustamento por índice não adequado a
obras rodoviárias”.
Dessa forma, no que se refere à possível defasagem da planilha orçamentária, esta já havia sido combatida na Manifestação Técnica
967/2017-4.
Quanto ao reajustamento, o Secretário de Obras não apresentou
argumento para demonstrar a adequabilidade daquele índice constante do edital de licitação, apenas considera que o contrato poderá
ser ajustado de acordo com o “entendimento desta Corte de Contas”.
Ainda que a execução dos serviços esteja prevista para ser realizada em 12 meses, a adoção de critério de reajuste adequado é
obrigação imposta pelo art. 40, XI da Lei 8.666/93.
Assim, deverá ser realizada a correção da cláusula contratual de
modo a considerar a adoção de índice de reajustamento adequado
aplicável à obra em questão, qual seja, os índices de reajustamento
de obras rodoviárias disponibilizados no sítio eletrônico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução
de Serviço nº 04/2010 do DNIT, publicado no Boletim Administrativo do próprio DNIT nº 010, de 05 a 09 de março de 2012 (Anexo 2).
[...]
Assim, vislumbro que convergem os requisitos ensejadores da concessão da medida cautelar, vez que a verossimilhança dos indícios
de irregularidade narrados é evidenciada na Manifestação Técnica
01131/2017-6, especialmente quanto à existência de possível superfaturamento, com possibilidade real de antieconomicidade e de
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prejuízo ao erário municipal.
Vislumbra-se também o periculum in mora, consubstanciado no
fato de que o Contrato nº 000079/2017 está em execução, de forma que a qualquer momento tais valores podem ser liberados, dificultando a glosa de possível superfaturamento.
Não obstante, corroboro com o entendimento técnico e entendo
que se torna desnecessária qualquer medida que vise paralisar a
obra em questão, in verbis:
3. CONCLUSÃO
[...]
Em complementação, tendo em vista que as justificativas apresentadas não são suficientes para esclarecimento do apontado;
que a obra encontra-se em execução (fl. 5 da Peça Complementar
4400/2017-4); que o prosseguimento do contrato da forma com
que se encontra pode ocasionar superfaturamento à obra além de
outras possíveis irregularidades já elencadas na conclusão da MT
967/2017-4; verifica-se haver fundado receio de grave lesão ao
erário e de risco de ineficácia da decisão de mérito, sendo necessária a adoção de medida cautelar ao contrato, a fim de que sejam
corrigidas e/ou esclarecidas as questões levantadas.
Cabe observar que quando elaborada a MT 967/2017-4 não havia
informações do andamento da obra e, portanto, naquele momento
a sugestão de suspensão cautelar da execução contratual mostrava-se mais adequada. No presente momento, há a informação do
representado (fl. 5 da Peça Complementar 4400/2017-4) de que
a drenagem, a remoção de piso intertravado e o canteiro de obras
estejam executados ou em execução.
Pelo exposto, a suspensão total do contrato pode não trazer os efeitos esperados de preservação do interesse público
neste momento e, assim, sugere-se a adoção de medida cautelar pontual à execução do contrato. Observa-se, contudo,
que não se descarta que essa medida possa ser novamente
sugerida em análise futura.
Ressalto que a grande quantidade de obras paralisadas e inacabadas por um longo lapso de tempo gera prejuízo aos cofres públicos
e a população que não poderá usufruir do benefício que o bem proporcionará após a sua execução.
Diante do exposto, com o objetivo de ressalvar a efetividade da decisão que vier a ser tomada por este Tribunal, quanto ao mérito dos
fatos que estão sendo apurados, mostra-se indispensável a concessão da medida cautelar na forma sugerida pela SecexEngenharia.
Por fim, quanto a outras questões que possam ser abordadas nesta representação no decorrer da instrução processual, remeto seu
aprofundamento à análise de mérito.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo inciso V,
do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do
TCEES), concordando com o entendimento da área técnica apresento ao Plenário a seguinte PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO que
ora submeto à sua consideração:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 2272/20175, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária em:
I – DEFERIR MEDIDA CAUTELAR, determinando ao Município de
Presidente Kennedy, na pessoa da Chefe do Executivo local, Sra.
Amanda Quinta Rangel, e do Secretário Municipal de Obras, senhor
Miguel Ângelo Lima Qualhano, que adotem as seguintes medidas
durante a execução contratual:
Não realizar o pagamento do fornecimento do bloco de concreto e o
seu respectivo transporte para as ruas 04 e 05 em que foi previsto
o reaproveitamento da pavimentação;
Limitar o pagamento da regularização e compactação do subleito ao
equivalente custo unitário para a altura de 15 cm;
Limitar o pagamento da regularização e compactação do subleito ao
quantitativo de área de pavimentação previsto no desenho técnico
do projeto básico (7.949,53m²);
Não realizar o pagamento do serviço de calçada, uma vez que inexiste desenho técnico, ou seja, projeto básico que demonstre o
mesmo;
Não realizar o pagamento de administração local (aqui considerado
a soma do item administração local e equipe topográfica) por valor
fixo mensal, mas sim proporcionalmente ao percentual de execução
física da obra, limitando ao percentual de 6,99% em relação ao
valor total da obra;
Não realizar o pagamento do item “apoio técnico a fiscalização”;
II – DETERMINAR ao Município de Presidente Kennedy, na pessoa
da Chefe do Executivo local, Sra. Amanda Quinta Rangel, e do Secretário Municipal de Obras, senhor Miguel Ângelo Lima Qualhano
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que realizem a RETENÇÃO dos valores correspondentes nas próximas medições, caso já tenham sido pagos itens com indícios de
irregularidade acima citados;
III – DETERMINAR ao Município de Presidente Kennedy que encaminhe comprovante documental do cumprimento da vertente decisão, a medida que as retenções forem sendo efetuadas;
IV – DETERMINAR A OITIVA da Prefeita, senhora Amanda
Quinta Rangel, do Secretário Municipal de Obras, senhor MIGUEL ÂNGELO LIMA QUALHANO e da empresa Contratada,
Construtora Gouvêa Ltda. – ME, na pessoa do seu representante
legal, para que se pronunciem no prazo de até 10 (dez) dias, em
conformidade com o § 4°, do art. 125, da Lei Complementar 621/12
e o § 3º, do art. 307, da Resolução TC 261/2013, devendo apresentar as seguintes informações e documentos referentes à execução
do Contrato 000079/2017, sem prejuízo de ulterior chamamento de
outros responsáveis, cujas condutas sejam delimitadas ao longo da
instrução processual, encaminhando-se juntamente com os termos
de notificação cópia da Manifestação Técnica 01131/2017-6:
Esclarecimentos sobre os serviços de saneamento e distribuição de
água estarem dentro do escopo daqueles executados pela Prefeitura, pois normalmente estes serviços seriam de competência da
empresa responsável pelos mesmos (CESAN).
V – Finalizados os prazos ora concedidos aos responsáveis identificados, ESTABELECER PRAZO DE 15 DIAS IMPRORROGÁVEIS,
para que a Secex Engenharia apresente a este Relator a Instrução
Técnica competente, seja Inicial ou Conclusiva, tendo em vista o
rito sumário impingido a este processo.
Dê-se ciência também ao Representante, conforme art. 125, § 6º
da LC 621/2012.
Vitória/ES, 24 de agosto de 2017.
VI – À unanimidade.
VII – 29ª Sessão ordinária Plenária.
VIII – Data da Sessão: 29/08/2017
IX – Especificação do quórum:
a) Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel
Nader Borges.
b) Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas e
João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 03364/2017-1
PROCESSO TC-05630/2017-8
Responsável:

Daniel Santana Barbosa – Prefeito Municipal de
São Mateus

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRE DE
2016 – 1) ALERTA – 2) DETERMINAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Trata-se do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º quadrimestre
de 2016, da Prefeitura de São Mateus, sob a responsabilidade
do Sr. Daniel Santana Barbosa.
Acolho a manifestação da Secretaria de Controle Externo de Contas,
consubstanciada na Instrução Técnica Inicial nº 00877/20175, no sentido de que este Tribunal emita o PARECER DE ALERTA, em
cumprimento ao art. 59, § 1º, inciso I, da LC 101/2000, conforme
demonstrado na Instrução Técnica acima mencionada.
Considerando que, conforme a citada ITI, o percentual alcançado
de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida está
em 59,41 % (cinquenta e nove inteiros e quarenta e um centésimos
por cento), superando os limites de alerta, prudencial e legal estabelecidos pelos artigos 20 e 22, § único e 59, § 1º, inciso II, da LC
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), VOTO por que,
além do alerta, seja DETERMINADO ao gestor que:
No prazo improrrogável de 30 dias, inicie e comprove perante
este Tribunal de Contas a adoção das medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo
169 da Constituição Federal de 1998 (c/c Lei Federal 9.801/99), de
modo a eliminar o percentual excedente em dois quadrimestres,
sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte,
respeitando-se ainda as vedações dos demais parágrafos do art.
169 da CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21, 22 e 23 da LRF (LC
101/2000). Considerando, quando for o caso, as ressalvas contidas
no art. 66 do mesmo diploma legal, in verbis:
Constituição Federal
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Es-
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tados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder
os limites estabelecidos em lei complementar.
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal,
a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta
ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder
público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único,
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender
às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida
neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão
imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou
estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não
observarem os referidos limites. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base
neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida
no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
adotarão as seguintes providências: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com
cargos em comissão e funções de confiança; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior
não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado
de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão
ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo
anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de
remuneração por ano de serviço. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores
será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou
função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas
na efetivação do disposto no § 4º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF)
Subseção II
Do Controle da Despesa Total com Pessoal
Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da
despesa com pessoal e não atenda:
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com
pessoal inativo.
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta
dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder
ou órgão referido no art. 20.
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos
arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a
95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao
Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação
de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a
revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento
de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de
pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação,
saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inci-
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so II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na
lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão
referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo
artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres
seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3o e 4o
do art. 169 da Constituição.
§ 1o No caso do inciso I do § 3o do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções
quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. (expressão com
eficácia suspensa por provimento cautelar dado na ADI 2.238-DF)
§ 2o É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com
adequação dos vencimentos à nova carga horária. (parágrafo com
eficácia suspensa por provimento cautelar dado na ADI 2.238-DF)
§ 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:
I - receber transferências voluntárias;
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao
refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das
despesas com pessoal.
§ 4o As restrições do § 3o aplicam-se imediatamente se a
despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou
órgão referidos no art. 20.
Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão
duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do
Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual
por período igual ou superior a quatro trimestres.
§ 1o Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres.
§ 2o A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a
substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB
nacional, estadual e regional.
§ 3o Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas
previstas no art. 22.
§ 4o Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado
Federal, o prazo referido no caput do art. 31 poderá ser ampliado
em até quatro quadrimestres.
Por fim, deve-se alertar que o descumprimento dos limites em
questão e a não adoção das medidas corretivas imperativamente
ordenadas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal são condutas gravíssimas, sujeitando-o à aplicação de
sanções administrativas e penais, conforme ilustrado na tabela
anexa.
Encaminhe-se ao atual responsável cópia integral da ITI
00877/2017-5 juntamente com esta decisão.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
VISTOS, relatados e discutidos estes autos.
RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas
pelo relator, em:
Emitir o PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao art. 59, § 1º,
inciso I, da LC 101/2000
DETERMINAR ao gestor que no prazo improrrogável de 30
dias, inicie e comprove perante este Tribunal de Contas a adoção
das medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas
nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal de
1998 (c/c Lei Federal 9.801/99), de modo a eliminar o percentual
excedente em dois quadrimestres, sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as vedações dos demais parágrafos do art. 169 da CF e as diretrizes dadas
pelos artigos 21, 22 e 23 da LRF (LC 101/2000). Considerando,
quando for o caso, as ressalvas contidas no art. 66 do mesmo diploma legal.
Legislação

Transgressão à Lei

LRF, art. Exceder o limite da des19.
pesa total
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Restrições
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Agente
que lhe
der causa

Nulidade do
ato

Sanções Legislação
Pessoais
Perda do Dec. Lei 201,
mandato art. 4º, inciso
VII.
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de 1 a 4
anos

CP,art. 359D.
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22,
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10.028/2000,
art. 5o, inciso IV.

FONTE: MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS. Aplicado à União
e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Válido a partir do exercício financeiro de 2015 - 6ª edição.
3. À unanimidade.
4. 29ª Sessão Ordinária do Plenário.
5. Data da Sessão: 29/08/2017
6. Especificação do quórum:
a) Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e Sérgio Manoel
Nader Borges.
b) Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas e
João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
DECISÃO 03462/2017-3
PROCESSO TC-10400/2016-5
Responsável: Elias Dal Col – Prefeito Municipal
EMENTA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PREFEITURA MUNICIPAL
DE ECOPORANGA – INCLUSÃO NO PROGRAMA ANUAL DE
FISCALIZAÇÃO DE 2018 – PAF 2018.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
Trata o presente processo de Tomada de Contas Especial, cuja instauração foi determinada por esta Corte de Contas, por meio da Decisão TC 4907/2015 (Processo TC 5979/2015) ao Poder Executivo
do município de Ecoporanga.
O Processo TC 5979/2015 versava sobre representação protocolada
nesta Corte de Contas por Pedro Costa Filho (Prefeito Municipal de
Ecoporanga à época), informando sobre supostas irregularidades
no procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços nº
004/2012, para contratação de empresa de construção civil para
construção de creche no distrito de Prata dos Baianos, autorizado à
época pelo então Prefeito Sr. Elias Da Col.
O Núcleo de Controle de Documentos – NCD informou através do
Despacho 14036/2017-2 que não consta no Sistema e-TCEES, documentação alguma protocolizada em nome do Sr. Nestor Amorim
Filho – Responsável pelo Controle Interno da Prefeitura, referente
à Conclusão da Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria
nº 161/2016, publicada no dia 21/09/2016.
Com isso, foi feita a Decisão Monocrática nº 00362/2017-5 determinando a notificação do Sr. Elias Dal Col – Prefeito Municipal de
Ecoporanga, para que no prazo de 10 dias encaminhasse a conclusão da Tomada de Contas Especial.
Após, temos o Protocolo nº 05069/2017-8 feito pela Sra. Claudinéia
Rodrigues – Controladora Geral de Ecoporanga, informando sobre a
troca de gestão, a complexidade dos trabalhos a serem executados
e outras dificuldades.
Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Foi elaborada a Decisão Monocrática nº 00491/2017-4 deferindo a
solicitação de 30 dias para apresentar a conclusão da Tomada de
Contas Especial.
Ato continuo, através do Protocolo nº 08021/2017-2, foi formulado
requerimento pela Sra. Claudinéia Rodrigues – Controladora Geral de
Ecoporanga – pleiteando fosse aplicado ao Processo TC 5979/2015
e Processo de Tomada de Contas Especial nº 10400/2016-5 a mesma decisão proferida no processo TC 5182/2016 – Acórdão TC
369/2017, que determinou que os indícios de irregularidades apontadas na representação fossem apurados diretamente pela área
técnica do Tribunal de Contas/ES, mediante inclusão no PAF/2017.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A Tomada de contas especial é um processo instaurado pela autoridade administrativa competente, de ofício, depois de esgotadas as
medidas administrativas internas, ou por determinação do Tribunal, com o objetivo de apurar os fatos, identificar os responsáveis,
quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento.
A referida Tomada de Contas Especial foi instaurada em virtude de
determinação desta Corte de Contas devido ao indicativo de ocorrência de dano ao erário na Prefeitura Municipal de Ecoporanga na
contratação de empresa de construção civil para construção de creche no Distrito de Prata dos Baianos autorizado à época pelo então
Prefeito Sr. Elias Da Col.
A Decisão TC 4907/2015 da Primeira Câmara determinou que o Sr.
Pedro Costa Filho, Prefeito Municipal de Ecoporanga, adotasse as
medidas administrativas para a caracterização ou elisão do dano
observando os princípios constitucionais e administrativos, no prazo
de até 120 dias.
Ocorre que o Sr. Pedro Costa Filho já não se encontra a frente da
Prefeitura Municipal de Ecoporanga, em razão das eleições municipais, e o Sr. Elias Dal Col foi o eleito para o cargo de Prefeito de
Ecoporanga, cargo esse que ocupa na presente data.
O Processo de Tomada de Contas deve atender aos pressupostos
de validade e de desenvolvimento regular, destacando a ausência
de impedimento ou suspeição do tomador de contas, considerando que se aplicam ao processo de tomada de contas especial as
hipóteses de suspeição e impedimento previstas no artigo 144 do
Código de Processo Civil, que deve ser utilizado subsidiariamente,
conforme transcrito abaixo:
Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas
funções no processo:
[...]
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;
Tendo em vista que o atual Prefeito de Ecoporanga é o Sr. Elias Dal
Col, entendo que o mesmo não poderia instaurar a tomada de contas especial já que os atos que ali serão apurados dizem respeito a
atos praticados na gestão do mesmo.
Esta Corte de Contas já se pronunciou sobre caso análogo no processo TC 5182/2016 (Acórdão 369/2017) de Relatoria do Conselheiro Carlos Ranna de Macedo, tendo como parte o mesmo responsável, onde foi sugerido a inclusão de contrato administrativo no
Programa Anual de Fiscalização de 2017 – PAF em virtude da figura
do investigador se confundir com a do investigado.
Entendo que restou prejudicada a instauração da Tomada de Contas
Especial, já que com a alteração na gestão do município, a figura do
investigador e investigado se confundem.
Diante disso, entendo que os indícios de irregularidades apontados
na presente Representação do Processo TC 5979/2015 devem ser
apurados diretamente pela Área Técnica desta Corte de Contas.
O Regimento Interno desta Corte de Contas dispõe em seu artigo
198 que as auditorias, os levantamentos, os acompanhamentos e
os monitoramentos poderão ser realizados independente de programação, conforme disposto abaixo:
Art. 198. As auditorias, as inspeções, os levantamentos, os acompanhamentos e os monitoramentos poderão ser realizados independentemente de programação, observada a disponibilidade dos
recursos humanos e materiais necessários, mediante:
I - aprovação do Plenário, quando se tratar de auditorias e inspeções;
II - determinação do Relator ou do Presidente, quando se tratar de
levantamentos, acompanhamentos e monitoramentos.
Com isso, o meio correto para apurar os fatos seria a inclusão no
Programa Anual de Fiscalização de 2018 – PAF 2018.
Ante todo o exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
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DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1. Pela Inclusão do Contrato nº 44/2012 firmado entre a Empresa
Construction Person Ltda.ME e a Prefeitura Municipal de Ecoporanga no Programa Anual de Fiscalização de 2018 – PAF 2018.
2. Dê ciência desta decisão a Sra. Claudinéia Rodrigues – Controladora Geral do Município de Ecoporanga.
3. À unanimidade.
4. 29ª Sessão ordinária do Plenário.
5. Data da Sessão: 29/08/2017.
6. Especificação do quórum:
1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader Borges.
2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas e
João Luiz Cotta Lovatti.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Outras Decisões - 1ª Câmara]
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
DECISÃO 03212/2017-1
PROCESSO TC-03354/2013-9
Responsáveis: Wesley Correa Carvalho, Jorielsen Alencastro Morello, Maria Cleides Vicoza Coradini Grassi, Luiz Marcos Perini Fiorot,
Douglas Morello, Genivaldo Piona, Paulo Roberto Lubiana, Joneci
Inácio de Oliveira, Rafael João Pereira Chaves, Maria Cristina Pina
Oliveira Fiorin, Leocir Fehlberg, Sandra Paulo Passamai e Allan Antônio Sarnaglia.
Procuradores: Fernando José da Silva (OAB/ES-suplementar/ES
103A), Fernando José da Silva Filho (OAB/ES-21450), Reynaldo
Strutz Leal Matiello Silva (OAB/ES-16016), Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (OAB/ES-15786), Gregório Ribeiro da Silva (OAB/ES16046).
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR (EXERCÍCIO DE 2012) – JURISDICIONADO: CÂMARA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR LINDENBERG – 1) REJEITAR ALEGAÇÕES DE
DEFESA – 2) NOTIFICAR PARA RECOLHIMENTO DE DÉBITO
- PRAZO: 30 DIAS.
O EXMO. SR. RELATOR, CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO:
VOTO
1 RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Governador Lindenberg, referente ao exercício de 2012.
A área técnica elaborou o Relatório Técnico Contábil RTC
70/2014 (fls. 136-157), no qual apontou indícios de irregularidades, que foram reunidos na Instrução Técnica Inicial 210/2014
(fls. 158-162), sugerindo a citação dos responsáveis para prestarem esclarecimentos e a realização de diligência externa a fim de
que fossem remetidos a esta Corte documentos referentes aos pagamentos de diárias pela Câmara Municipal, o que foi acolhido na
Decisão Preliminar TC 93/2014 (fls. 178/179).
Após apresentação de documentos, os autos retornaram à 4ª Secretaria de Controle Externo, que elaborou a Instrução Técnica
Inicial ITI 431/2015 (fls. 1768/1817) opinando pela citação dos
responsáveis em relação às irregularidades referentes à concessão
de diárias.
Proferi o Voto 1398/2015 (fls. 1821-1826), corroborando integralmente o opinamento da área técnica e convertendo os presentes autos em Tomada de Contas Especial, em face dos indícios de
dano ao erário, o que foi acompanhado na Decisão Preliminar
TC 50/2015 - 1ª Câmara (fls. 1827-1828). Por meio desta, foram
determinadas as citações dos responsáveis.
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Após o cumprimento da garantia processual do direito ao contraditório e à ampla defesa aos senhores Allan Antonio Sarnaglia, Joneci Inácio de Oliveira, Jorielsen Alencastro Morello, Rafael Chaves,
Douglas Morello e Paulo Roberto Lubiana, os quais não compareceram aos autos no prazo legal, foi declarada sua revelia (Decisão
Monocrática 610/2016 - fls. 1976/1978).
Tendo os autos retornado à área técnica para análise, a Secretaria
de Controle Externo de Contas elaborou a Manifestação Técnica
432/2016 (fls. 1981-2014), registrando ter verificado que o Ordenador de Despesas e Presidente da Câmara, senhor Genivaldo Piona, não tinha sido citado pelo débito relativo à concessão irregular
de diárias na condição de responsável solidário, motivo pelo qual
propôs a citação deste pelo débito.
Nesse sentido, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
414/2016 (fls. 2016-2023), com sugestão de citação ao senhor
Genivaldo Piona para que apresente esclarecimentos ou recolha as
importâncias devidas em razão de sua responsabilidade solidária,
como Presidente da Câmara Municipal pelos indícios de irregularidades verificados na concessão de diárias. Corroborando com o opinamento da área técnica emiti a Decisão Monocrática 724/2016
(fls. 2025-2027) para que o responsável apresentasse as informações que entendesse necessárias acerca dos fatos indicados na Instrução Técnica Inicial ITI 414/2016.
Regularmente citado, Termo de Citação 744/2016 (fls. 2028), o Sr.
Genivaldo Piona apresentou justificativas e documentos acostados
às fls. 2032/2048.
Após o encaminhamento de documentos pelo gestor (fls. 2028),
a área técnica desta Corte elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 4500/2016, onde conclui pela irregularidade das contas.
Seguiu-se o Parecer 582/2017 do Ministério Público de Contas,
da lavra do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva,
no mesmo sentido.
Encaminhei os autos à área técnica para que procedesse à devida
instrução quanto ao reflexo da recente decisão do STF referente à
constitucionalidade do pagamento do 13º salário e o terço de férias aos agentes público. Esta deliberou sobre a matéria e emitiu a
Manifestação Técnica 660/2017, propondo o afastamento dos
indicativos de irregularidades contidos nos itens 4.2.2.1.1 do RTC
70/2014 e 1.1 da ITI 210/2014, conforme analisados nos itens II.I
e II.II da manifestação (Pagamento de décimo terceiro salário ao
Presidente e vereadores da Câmara e Incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal 464/2009), tendo em vista a decisão no
Recurso Extraordinário 650.898 do STF.
Segue Parecer 2176/2017 do Ministério Público de Contas, da
lavra do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, no
mesmo sentido.
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.
Desta forma, ratifico 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
4500/2016 abaixo transcrita, e na Manifestação do Ministério Público de Contas:
“[...]
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES ABORDADOS NO RTC
70/2014, E NAS ITI 210/2014 e 431/2015 E ANALISADOS
NA MT 432/2016 APÓS REGULAR CITAÇÃO
Em resposta aos Termos de Citação 1470-1483/2015/2013, decorrentes das DECM 50/2015 e 100/2016 e do edital de citação
9/2016, os documentos e justificativas apresentadas foram analisadas pelo auditor de Controle Externo Miguel Burnier Ulhoa, tendo
sido o resultado relatado na MT 432/2016, que a seguir transcreve-se:
2.1 – ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR INTERMÉDIO DE PORTARIA DO PODER LEGISLATIVO (Item 3.1.1 do
RTC 70/2014)
Base Normativa: Inobservância ao disposto no artigo 42 da Lei
Federal 4.320/1964.
Conforme relatado no RTC 70/2014 (fls. 136-157):
Da análise da legalidade da abertura dos créditos adicionais, verifica-se que foram abertos créditos adicionais suplementares, no total
de R$ 97.594,56 (noventa e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), por intermédio de Decreto do
Poder Legislativo, contrariando o disposto no art. 42, da Lei Federal
4.320/1964, que prevê:
“Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.” (g.n.).
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Abaixo, segue tabela com os dados da abertura de créditos adicionais:
DECRETO
2553
2875
3057
3095
4024

DATA
02/01/2012
16/07/2012
15/10/2012
09/11/2012
10/12/2012

VALOR
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
R$ 1.000,00
R$ 36.875,88
R$ 9.718,68

NATUREZA
Suplementar
Suplementar
Suplementar
Suplementar
Suplementar

PÁGINA
79
80
81
82
83

Fonte: Tabela Créditos Adicionais (página 78)
Ante o exposto, faz-se necessário que o agente responsável apresente as justificativas que julgar relevantes para a elucidação dos
fatos.
JUSTIFICATIVAS (fls. 1752-1764):
[...]
Embasado na Instrução Técnica da Quarta Secretaria de Controle
Externo, esta Primeira Câmara citou o Sr. Genivaldo para, na condição de Presidente da Câmara Municipal de Governador Lindenberg
no exercício de 2012, esclarecer dois pontos levantados como controversos na presente Prestação de Contas. O primeiro seria referente à utilização de portaria do Poder Legislativo para a abertura
de créditos suplementares da Câmara dos Vereadores e o segundo
diria respeito ao pagamento de décimo terceiro salários aos parlamentares municipais.
Com relação a este, tendo em vista que na própria decisão preliminar o respeitável Conselheiro Relator sobrestou a citação até
manifestação do Supremo Tribunal Federal em processo envolvendo
o tema, optamos por aguardar a decisão do Recurso Extraordinário
n. 650.898 para, caso seja necessário, oferecer os devidos esclarecimentos.
Com relação a questão de utilização de portarias para abertura de
créditos suplementares, pedimos que a respeitável Primeira Câmara atente para os documentos que acompanham esta peça, suficientes para demonstrar que o princípio da legalidade foi devidamente observado.
De forma diversa da pretendida na Instrução Técnica, todos os
créditos de natureza suplementar ali elencados foram abertos por
meio de Decretos Suplementares do Poder Executivo municipal
(documentação anexa), após previsão expressa na Lei Municipal
554/2011.
Deste modo, não houve nenhuma afronta ao artigo 42 da Lei
4.320/64. A legalidade foi evidentemente observada e, consequentemente, não há nenhuma irregularidade capaz de obstar a aprovação das contas da Câmara Municipal no exercício de 2012.
Termos em que pede deferimento.
ANÁLISE: Inicialmente, importante destacar que o gestor responsável juntou documentação às justificativas apresentadas, fls.
1755-1764, relacionando-se cópia da Lei Municipal 554, de 07 de
dezembro de 2011, referente ao orçamento do município de Governador Lindenberg, aprovado para o exercício de 2012, além de
informações sobre as movimentações de créditos orçamentários,
efetuadas pelos Decretos 2553, 2875, 3057, 3095 e 4024/2012.
Com relação aos Decretos juntados pela defesa, fls. 1755-1764,
verifica-se que estes já se encontram presentes no Processo TC
3354/2013, encaminhados em conjunto com o envio inicial da Prestação de Contas Anual, conforme folhas 79-85.
Porém, identificou-se que os documentos foram produzidos em momentos distintos, uma vez que aqueles juntados às folhas 79-85
possuem assinatura do Presidente da Câmara e do Prefeito Municipal, assim como de carimbo do Diretor Administrativo da Câmara
Municipal atestando a devida publicidade oferecida ao ato normativo, com base em sua publicação no átrio do órgão. De maneira
diversa, os documentos juntados às folhas 1755-1764 possuem
apenas a assinatura do Prefeito Municipal, desprovidos de carimbo
oferecendo publicidade através de sua divulgação.
Conforme previsão do artigo 76 da Lei Orgânica do município de
Governador Lindenberg, a publicidade das leis e dos atos municipais será feita por afixação na sede da Prefeitura e da Câmara, ou
em jornal local ou Diário Oficial do Estado. Sendo assim, diante da
publicação apenas no átrio da Câmara Municipal, conforme atos
juntados na Prestação de Contas Anual, folhas 79-85, conclui-se
pela ausência de publicação em átrio da Prefeitura.
Além disso, verifica-se que as documentações apresentadas, fls.
79-85 e 1755-1764, encontram-se timbradas com o nome e o CNPJ
da Câmara Municipal de Governador Lindenberg, motivo que supostamente embasa o questionamento sobre a origem do ato normativo, conforme item 3.1.1 do RTC 70/2014.
Tais circunstâncias de apresentação dos documentos, considerando o arranjo ou configuração, verificada a identificação do sistema
MPContab no rodapé inferior, assim como do endereço eletrônico e
telefone da empresa Mult Project Software e Consultoria, caracte-
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rizam a extração através de sistema informatizado de gestão pública, onde se inserem os dados sobre movimentações de créditos
orçamentários.
Quanto aos atos normativos do município, verifica-se que estes
possuem característica distinta, conforme se identifica no endereço eletrônico http://www.legislacaocompilada.com.br/govlin/, pois,
em consulta à legislação original das leis municipais, constata-se
que as leis de iniciativa do Poder Executivo possuem o timbre e
endereço da Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, constando informações acerca da competência do Prefeito acerca de sua
produção, devidamente publicadas nos átrios da Câmara Municipal
e da Prefeitura, conforme exigência do artigo 76 da Lei Orgânica
do Município.
Sendo assim, com base nas informações analisadas anteriormente,
relacionam-se as seguintes considerações que embasam a opinião
sobre o item em análise.
Considerando que os Decretos questionados descrevem a ocorrência de movimentações de créditos orçamentários dentro do mesmo
órgão e dentro do mesmo programa 0001 – Processo Legislativo,
alterando-se meramente a atividade, a categoria econômica ou o
elemento de despesa, constando resultado superavitário no resultado da execução orçamentária para o exercício de 2012;
Considerando que os Decretos possuem a assinatura do Chefe
do Poder Executivo municipal, o Prefeito Asterval Antônio Altoé,
agente político autorizado a realizar as movimentações de créditos
orçamentários com base na abertura de créditos adicionais suplementares
Considerando que Lei Orgânica do Município de Governador Lindenberg prevê a publicidade dos atos normativos através da fixação dos atos na Câmara Municipal e na Prefeitura, conforme artigo
76, formalidade parcialmente cumprida pelos Decretos 2553, 2875,
3057, 3095 e 4024/2012 (fls. 79-85);
Sugere-se pela regularidade do item, afastando-se o indicativo de
irregularidade proposto pelo item 3.1.1 do RTC 70/2014, aliado à
emissão de recomendação ao atual gestor da Câmara Municipal
de Governador Lindenberg para que observe os requisitos formais
para abertura de créditos adicionais suplementares, restringindo-se
o ato normativo à competência do chefe do Poder Executivo municipal e oferecendo-lhes a devida publicidade nos termos da Lei
Orgânica e demais instrumentos relacionados à publicidade de leis
e atos normativos municipais.
2.2 – PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AO PRESIDENTE E VEREADORES DA CÂMARA (Item 4.2.2.1.1 do RTC
70/2014)
Base Normativa: artigos 29, inciso VI, 37, caput, 39, § 3º e § 4º, da
Constituição Federal; artigos 26, inciso II, 32, caput, 45, parágrafo
2º, e 46 da Constituição do Estado do Espírito Santo; artigos 75,
inciso I, e 77 da Lei Federal 4.320/1964 e Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI Nº 100110009717 TJES.
Conforme relatado no RTC 70/2014 (fls. 136-157):
A folha de pagamento e as fichas financeiras, presentes entre as
folhas 105 e 120, indicam que os vereadores e o Presidente da Câmara de Governador Lindenberg receberam décimo terceiro salário
no exercício 2012, fato que afronta a legislação em vigor.
Tal fato também ocorrera nos exercícios de 2010 e 2011, conforme
se observa nos Processos 1777/2011 e 2173/2012.
O pagamento de 13º aos edis teve como fundamento a Lei Municipal 464, de 16 de dezembro de 2009, presente na folha 124, in
verbis:
Lei Municipal 464/2009
Artigo 1º - Fica estabelecido o pagamento de 13º subsídio mensal
aos Vereadores com assento juto à Câmara Municipal de Governador Lindenberg/ES no valor correspondente a uma remuneração
mensal a ser paga de uma única vez no mês de dezembro de cada
ano, juntamente com o pagamento do subsídio mensal relativo ao
supracitado mês.
Artigo 2º - Os valores pagos a título de 13º subsídio serão registrados pela Câmara Municipal de Governador Lindenberg da mesma
forma que são feitos os registros dos demais subsídios mensais.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Artigo 4º - As despesas da corrente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
[...]
Não obstante, considerando que a Lei Municipal 464/2009 fora sancionada dentro da legislatura vigente, sendo que, conforme disposto em seu artigo 3º, tal lei entrara em vigor na data de sua
publicação, verifica-se, portanto, que não fora observado o princípio da anterioridade, materializado pelo artigo 29, inciso VI, da
Constituição Federal.
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[...]
Ante o exposto, o valor a ser devolvido ao erário municipal pelo
Agente responsável totaliza R$ 23.537,20 (vinte e três mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos), equivalente a 10.419,76
VRTE’s, considerando o valor unitário do exercício 2012 sendo
2,2589.
Destarte, considerando que a Lei Municipal 464/2009 não atendeu
ao princípio da anterioridade previsto no artigo 29, inciso VI, da
Constituição Federal, uma vez que a aprovação do décimo terceiro
salário ao Presidente e Vereadores da Câmara Municipal ocorrera
dentro da legislatura dos beneficiados por tal direito, sendo assim,
tais agentes políticos determinaram sua própria remuneração, legislando em causa própria;
Considerando que a Constituição Federal não prevê a extensão do
direito ao décimo terceiro salário aos agentes políticos, dentre esses incluídos o Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de
Governador Lindenberg;
Faz-se necessário que o Agente responsável esclareça a situação
descrita.
Conforme Decisão Preliminar TC 93/2014 (fls. 178-179):
[...]
DECIDE, ainda, quanto ao 13º subsídio (item 4.2.2.1.1 do RTC
70/2014), por prudência, sobrestar a decisão de citação do responsável nos presentes autos até que a Corte Maior exare posicionamento sobre a questão, nos autos do Recurso Extraordinário nº
650.898 (ao qual foi conferida repercussão geral), conforme ocorreu no Processo TC nº 3090/2011. Pelos mesmos motivos, sobrestar a análise de instauração do incidente de inconstitucionalidade
da Lei Municipal nº 464/2009 (que concede o pagamento de 13º
subsídio mensal aos vereadores – item 1.1 da ITI 210/2014).
[...]
ANÁLISE: Verifica-se que a constitucionalidade de pagamento de
13º subsídio a vereadores encontra-se atualmente em julgamento no Supremo Tribunal Federal, conforme Recurso Extraordinário
650.898, ao qual foi conferida repercussão geral.
Conforme se observa em consulta ao site do STF (http://www.
stf.jus.br/portal/
processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4115555), o RE 650.898 ainda se encontra pendente de julgamento final, constando-se voto-vista do Ministro Teori Zavascki,
dando parcial provimento ao recurso, pedindo vista aos 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.
O Tribunal de Contas do Espírito Santo já decidiu pelo sobrestamento de processo que trata de mesma matéria, conforme Processo
TC 2.204/2010 envolvendo o julgamento das contas da Câmara de
Anchieta, referente ao exercício de 2009, assim como no Processo
TC 3090/2011, envolvendo o julgamento das contas da Câmara de
Guarapari, referente ao exercício de 2010.
Naqueles autos esta Corte de Contas identificou a irregularidade, foi
dada a ampla defesa e o contraditório ao responsável, e o sobrestamento foi decidido em fase de julgamento de mérito, com fins de
emissão de Acórdão. Posteriormente, foi autuado novo processo a
fim de aguardar posicionamento do STF, possibilitando o tratamento específico sobre a matéria pendente (13º subsídio).
Desta forma, sugere-se que seja dado o mesmo tratamento em relação ao pagamento de 13º subsídio aos vereadores de Governador
Lindenberg, tendo em vista a decisão de sobrestamento exarada
pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
conforme Decisão Preliminar TC 93/2014 (fls. 178-179), devidamente transcrita acima, autuando-se novo processo a fim de aguardar posicionamento no Recurso Extraordinário 650.898 pelo STF,
de maneira prudente, oferecendo-se uma decisão segura acerca do
tema controverso.
2.3 – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 464/2009 (Item 1.1 da ITI 210/2014)
Base Normativa: artigos 29, inciso VI, 37, caput, 39, § 3º e § 4º,
da Constituição Federal; artigos 26, inciso II, 32, caput, 45, parágrafo 2º, e 46 da Constituição do Estado do Espírito Santo; artigos
75, inciso I, e 77 da Lei Federal 4.320/1964 e Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI Nº 100110009717 TJES.
Conforme relatado no ITI 210/2014 (fls. 158-163):
De acordo com as fichas financeiras do Presidente e Vereadores da
Câmara Municipal de Governador Lindenberg, constantes às folhas
105 a 108 dos autos, verifica-se que no exercício sob análise foram pagos subsídios a título de décimo terceiro salário aos aludidos
agentes políticos.
[...]
Diante da verificação acerca da mencionada Lei Municipal, observa-se que a mesma padece de vício de inconstitucionalidade, vez que
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não fora observado o princípio da anterioridade, materializado pelo
artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal, que se segue:
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois
turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois
terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
(...)
VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o
que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos
na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)
Como a aprovação do décimo terceiro salário concedido ao Presidente e Vereadores da Câmara Municipal ocorrera dentro da legislatura dos beneficiados, tais agentes políticos determinaram sua
própria remuneração, legislando, portanto, em causa própria.
Outro fator de acentuada relevância consiste em observar que a
Constituição Federal não prevê o pagamento de décimo terceiro salário aos edis, haja vista que os agentes políticos não possuem vínculo empregatício ou estatutário com o ente público, não cabendo
aos mesmos a previsão contida no artigo 39, § 3º, da Carta Magna.
[...]
Conforme Decisão Preliminar TC 93/2014 (fls. 178-179):
[...]
DECIDE, ainda, quanto ao 13º subsídio (item 4.2.2.1.1 do RTC
70/2014), por prudência, sobrestar a decisão de citação do responsável nos presentes autos até que a Corte Maior exare posicionamento sobre a questão, nos autos do Recurso Extraordinário nº
650.898 (ao qual foi conferida repercussão geral), conforme ocorreu no Processo TC nº 3090/2011. Pelos mesmos motivos, sobrestar a análise de instauração do incidente de inconstitucionalidade
da Lei Municipal nº 464/2009 (que concede o pagamento de 13º
subsídio mensal aos vereadores – item 1.1 da ITI 210/2014).
[...]
ANÁLISE: Verifica-se que a constitucionalidade de pagamento de
13º subsídio a vereadores encontra-se atualmente em julgamento no Supremo Tribunal Federal, conforme Recurso Extraordinário
650.898, ao qual foi conferida repercussão geral.
Conforme se observa em consulta ao site do STF (http://www.
stf.jus.br/portal/
processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4115555), o RE 650.898 ainda se encontra pendente de julgamento final, constando-se voto-vista do Ministro Teori Zavascki,
dando parcial provimento ao recurso, pedindo vista aos 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.
O Tribunal de Contas do Espírito Santo já decidiu pelo sobrestamento de processo que trata de mesma matéria, conforme Processo
TC 2.204/2010 envolvendo o julgamento das contas da Câmara de
Anchieta, referente ao exercício de 2009, assim como no Processo
TC 3090/2011, envolvendo o julgamento das contas da Câmara de
Guarapari, referente ao exercício de 2010.
Naqueles autos esta Corte de Contas identificou a irregularidade, foi
dada a ampla defesa e o contraditório ao responsável, e o sobrestamento foi decidido em fase de julgamento de mérito, com fins de
emissão de Acórdão. Posteriormente, foi autuado novo processo a
fim de aguardar posicionamento do STF, possibilitando o tratamento específico sobre a matéria pendente (13º subsídio).
Desta forma, sugere-se que seja dado o mesmo tratamento em
relação ao incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal
464/2009, tendo em vista a decisão de sobrestamento exarada pela
1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme Decisão Preliminar TC 93/2014, devidamente transcrita acima, autuando-se novo processo a fim de aguardar posicionamento
no Recurso Extraordinário 650.898 pelo STF, de maneira prudente,
oferecendo-se uma decisão segura acerca do tema controverso.
2.4 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL QUE MOTIVOU A CONCESSÃO DO VALOR DE DIÁRIAS CONSTANTE
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL (Item
3.1 da ITI 431/2015)
Base Normativa: artigo 37, caput, da Constituição Federal; artigo
32 da Constituição Estadual; artigo 62 c/c Inciso III, § 2º, do artigo
63 da Lei 4.320/64; e, artigo 65 da Lei Orgânica Municipal do Município de Governador Lindenberg, de 28/08/2001.
Conforme relatado na ITI 431/2015 (fls. 1768-1817):
Responsáveis:
- Genivaldo Piona – Presidente da Câmara Municipal de Governador Lindenberg e Vereador do Município.
Conduta: Permitir que não constasse no processo de concessão
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de diária a comprovação ou declaração ou documento hábil que
comprovasse a participação no evento, fazendo jus ao recebimento
do valor da diária, e, como vereador, deixar de apresentar comprovação ou declaração ou documento hábil que comprovasse a participação no evento, fazendo jus ao recebimento do valor da diária.
Nexo: A conduta permitiu a concessão de diária a vereadores e servidores com a ausência de comprovação ou declaração documental
da presença do solicitante da diária no evento, o que justificaria o
recebimento do valor concedido de diária e, como vereador, permitiu a ausência de comprovação ou declaração ou documento hábil
que comprovasse participação em evento, o qual faria jus ao recebimento do valor da diária.
- Allan Antônio Sarnaglia – Vereador;
- Graziele Marques Finco – Vereador;
- Joneci Inácio de Oliveira – Vereador;
- Jorielsen Alencastro Morello – Vereador;
- Leocir Fehlberg – Vereador;
- Luiz Marcos Perini Fiorot – Vereador;
- Paulo Roberto Lubiana – Vereador;
- Wesley Correa – Servidor;
- Sandra Paulo Passamai – Servidora;
- Maria Cristina Pina Oliveira – Servidora;
- Rafael Chaves – Servidor;
- Douglas Morello – Servidor;
- Maria Cleides V. Coradini Grassi – Servidora.
Condutas: Deixar de apresentar comprovação ou declaração ou
documento hábil que comprovasse a participação no evento, fazendo jus ao recebimento do valor da diária.
Nexos: A conduta permitiu a ausência de comprovação ou declaração ou documento hábil que comprovasse participação em evento,
o qual faria jus ao recebimento do valor da diária.
Dos documentos analisados, constatou-se que houve ausência de
comprovantes ou documentos que confirmassem a presença do solicitante do valor da diária no evento realizado.
As legislações estabelecem que para concessão da diária, os deslocamentos devem ser comprovados e obedecendo aos princípios da
legalidade e da eficiência. Também, devem atentar para os estágios
da despesa, havendo a sua regular liquidação, quando da comprovação na participação do evento.
Determinam os artigos citados:
- Da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- Da Lei 4.320/64:
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
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.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 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 de material ou da prestação efetiva do serviço.
- Da Lei Orgânica Municipal do Município de Governador Lindenberg:
Art. 65 - A administração pública municipal direta, indireta ou fundacional do Município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
O quadro a seguir demonstra os solicitantes e a participação nos
respectivos eventos os quais não tiveram comprovação ou declaração documental de sua participação no evento e o respectivo valor
a ser ressarcido.
Quadros às folhas 1780-1787, resumidamente apresentados pelos
quadros a seguir.
Quadro 2 – Valores Concedidos de Diárias Ausentes de Comprovação
Qte.
1

VEREADOR
Allan Antônio Sarnaglia

Valor da Diária concedida
Valor (R$)

Conversão
em
VRTE de
2012 =
(2,2589)
170,00
75,26
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2
3
4
5
6
7
8

Genivaldo Piona
Graziele Marques Finco
Joneci Inácio de Oliveira
Jorielsen Alencastro Morello
Leocir Fehlberg
Luiz Marcos Perini Fiorot
Paulo Roberto Lubiana
Subtotal Vereadores
Qte.

1
2
3
4
5
6

SERVIDOR
Wesley Correa
Sandra Paulo Passamai
Maria Cristina Pina
Rafael Chaves
Douglas Morello
Maria Cleides V. C.Grassi
Subtotal Servidores

2.720,00
1.204,13
170,00
75,26
1.020,00
451,55
680,00
301,03
170,00
75,26
680,00
301,03
1.135,00
502,46
6.745,00
2.985,97
Valor da Diá- Conversão
ria concedida
em
Valor (R$)
VRTE de
2012 =
(2,2589)
680,00
301,03
1.445,00
639,69
850,00
376,29
170,00
75,26
850,00
376,29
170,00
75,26
4.165,00
1.843,82

Os valores passíveis de serem ressarcidos pela ausência de comprovação respectiva aos vereadores corresponderam ao valor de
R$6.745,00, que equivale a 2.985,97 VRTE’s, e para servidores ao
valor de R$ 4.165,00, que equivale a 1.843,82 VRTE’s.
Ante ao indicativo de irregularidade identificado na análise da documentação apresentada, competem aos responsáveis a apresentarem justificativas necessárias para sanar os fatos que estão em
desacordo com a legislação.
Conforme Decisão Preliminar TC 50/2015 (fls. 1827-1828):
DECIDE A 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por unanimidade, em sua 23ª sessão
ordinária, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, que integra essa decisão:
Converter os presentes autos em Tomada de Contas Especial, na
forma do art. 57, IV, da Lei Complementar nº 621/2012 e do art.
207, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte, em face de indícios de dano ao erário apontados nos itens 3.1 e 3.2 da Instrução
Técnica Inicial – ITI 431/2015.
[...]
JUSTIFICATIVAS (fls. 1882-1968): Inicialmente, no que tange
ao questionamento proposto pelo item 3.1 da Instrução Técnica
Inicial – ITI 431/2015, importante destacar que foi decidida revelia
dos responsáveis Srs. Allan Antônio Sarnaglia, Joneci Inácio de Oliveira, Jorielsen Alencastro Morello, Rafael Chaves, Douglas Morello
e Paulo Roberto Lubiana, conforme Decisão Monocrática 610/2016
(fls. 1976-1978).
Com relação aos demais responsáveis, foram apresentados documentos e justificativas (fls. 1882-1968), devidamente analisada a
seguir, conforme ordem cronológica das razões de defesa apresentadas.
- Maria Cleides Viçoza Coradini Grassi (fls. 1882-1885)
Apresentou restituição com base em depósito no valor de R$
170,00, com data de 30/12/2015, efetuado no banco Banestes,
conta corrente 7.845.621, de titularidade da Prefeitura Municipal de
Governador Lindenberg (fl. 1885).
- Maria Cristina Pina (fls. 1888-1891)
Apresentou restituição com base em depósito no valor de R$
1.020,00, com data de 30/12/2015, efetuado no banco Banestes,
conta corrente 7.845.621, de titularidade da Prefeitura Municipal de
Governador Lindenberg (fl. 1891).
O referido valor depositado representa restituição decorrente da
apuração de dois indicativos de irregularidade, apropriando-se R$
850,00 para o presente item 3.1 da Instrução Técnica Inicial – ITI
431/2015 e R$ 170,00 para o item 3.2 da ITI 431/2015, objeto de
analise no próximo item desta Manifestação Técnica.
- Sandra Paulo Passamai (fls. 1894-1897)
Apresentou restituição com base em depósito no valor de R$
1.955,00, com data de 30/12/2015, efetuado no banco Banestes,
conta corrente 7.845.621, de titularidade da Prefeitura Municipal de
Governador Lindenberg (fl. 1896).
O referido valor depositado representa restituição decorrente da
apuração de dois indicativos de irregularidade, apropriando-se R$
1.445,00 para o presente item 3.1 da Instrução Técnica Inicial – ITI
431/2015 e R$ 510,00 para o item 3.2 da ITI 431/2015, objeto de
analise no próximo item desta Manifestação Técnica.
- Wesley Correa (fls. 1909-1910)
Apresentou restituição com base em recolhimento de Documento
de Arrecadação Municipal – DAM emitido pela Prefeitura Municipal
de Governador Lindenberg no valor de R$ 680,00, com data de
27/02/2016, efetuado na loteria da Caixa Econômica (fl. 1910).
- Luiz Marcos Perini Fiorot (fls. 1939-1940)
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Apresentou restituição com base em recolhimento de Documento de Arrecadação Municipal – DAM emitido pela Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg no valor de R$ 850,00, com data de
18/03/2016, efetuado na loteria da Caixa Econômica (fl. 1940).
O referido valor recolhido representa restituição decorrente da apuração de dois indicativos de irregularidade, apropriando-se R$ 680,00
para o presente item 3.1 da Instrução Técnica Inicial – ITI 431/2015
e R$ 170,00 para o item 3.2 da ITI 431/2015, objeto de analise no
próximo item desta Manifestação Técnica.
- Genivaldo Piona (fls. 1949-1950)
Apresentou pedido de parcelamento de débito, conforme fls. 19491950, constando os seguintes argumentos:
DOS FATOS E DO DIREITO
Verifica-se que os deslocamentos foram realizados únicos e exclusivamente no desempenho das atividades inerentes a função de vereador, não o fazendo em uso próprio.
Importante destacar que os deslocamentos foram realizados para
o desempenho da função de vereador, uma vez que as viagens não
tinham qualquer intuito divergente do interesse público, eram exclusivos para o exercício da função pública, conforme se observa no
processo.
Considerando que o requerendo atualmente não possui rendas suficientes para quitação integral dos valores arbitrados no respeitável
processo em uma única parcela, fazendo necessário o parcelamento
do mesmo.
Muito embora ciente do fiel interesse público presente no referido
deslocamento aproveitamos o ensejo para esclarecer que a aludida
restituição de numerário aos cofres públicos não importa em confissão do consignatário expressa ou tácita, em relação a quaisquer atos
ilícitos – eventualmente – imputados.
Assim, venho através do presente, requerer o parcelamento do ressarcimento ao erário, no valor de R$ 4.420,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais) em 12 (doze) parcelas.
Nestes termos, pede deferimento.
- Graziele Marques Finco (fls. 1952-1953)
Apresentou restituição com base em recolhimento de Documento de Arrecadação Municipal – DAM emitido pela Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg no valor de R$ 170,00, com data de
16/03/2016, efetuado na loteria da Caixa Econômica (fl. 1953).
- Leocir Fehlberg (fls. 1955-1968)
Apresentou restituição com base em recolhimento de Documento de Arrecadação Municipal – DAM emitido pela Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg no valor de R$ 228,79, com data de
17/03/2016, efetuado na loteria da Caixa Econômica (fl. 1968).
Apresentou cálculo de atualização monetária, efetuado com base no
sistema disponibilizado pela Corregedoria Geral da Justiça do Poder
Judiciário do Estado do Espírito Santo (fl. 1967).
Apresentou cópia do processo de concessão de diária (fls. 19601966), assim como razões de defesa, conforme fls. 1955-1956, constando as seguintes alegações:
DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O defendente, apesar de não ser ordenador de despesas, figura no
processo em epígrafe que está sob a relatoria de Vossa Excelência. A
única inconsistência imputada ao manifestante é referente ao recebimento de 01 (uma) diária no valor de R$ 170,00 (cento e setenta
reais) que foi concedida em razão da sua participação em evento realizado pelo Governo do Estado do Espírito Santo, mais precisamente
a Audiência Pública do Orçamento do ano de 2013.
A área técnica menciona que supostamente não haveria finalidade
pública no evento que concedeu a diária e acabou por imputar a
possibilidade de restituição de tais valores. Data máxima vênia, a
finalidade pública e o interesse da municipalidade restam claros e
evidentes. Para tanto a defesa faz a juntada do processo de diária,
Qte.

VEREADOR

1
2
3
4
5
6
7
8

Allan Antônio Sarnaglia
Genivaldo Piona
Graziele Marques Finco
Joneci Inácio de Oliveira
Jorielsen Alencastro Morello
Leocir Fehlberg
Luiz Marcos Perini Fiorot
Paulo Roberto Lubiana
Subtotal Vereadores
Qte.
SERVIDOR

1
2
3
4
5
6

Wesley Correa
Sandra Paulo Passamai
Maria Cristina Pina
Rafael Chaves
Douglas Morello
Maria Cleides V. C.Grassi
Subtotal Servidores

Valor devido em
Reais (R$)
170,00
2.720,00
170,00
1.020,00
680,00
170,00
680,00
1.135,00
6.745,00
Valor devido em
Reais (R$)
680,00
1.445,00
850,00
170,00
850,00
170,00
4.165,00

Valor devido em
VRTE/2012
75,2579
1.204,1259
75,2579
451,5472
301,0315
75,2579
301,0315
502,4569
2.985,9667
Valor devido em
VRTE/2012
301,0315
639,6919
376,2893
75,2579
376,2893
75,2579
1.843,8178
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onde consta, inclusive, o convite realizado pelo Governo do Estado
do Espírito Santo, nos termos dos documentos em anexo (doc. 02).
Dessa forma, indiscutivelmente fica provada a finalidade pública e a
atuação do parlamentar representando os interesses da municipalidade. Ora, nobre Conselheiro, indaga-se: Um evento relacionado ao
Orçamento do Estado para o Município de Governador Lindenberg
não possui finalidade pública? Não deveria os representantes da municipalidade (Poder Executivo e Legislativo) comparecerem para discutir o Orçamento?
Apesar de estarem devidamente materializados os argumentos que
comprovam a regularidade da diária, o nobre relator oportunizou a
devolução tempestiva e o julgamento pela regularidade uma vez que
fosse providenciada a devolução dos valores recebidos. Dessa forma,
o manifestante, a fim de se ver livre do presente processo providenciou a devolução corrigida dos valores recebidos, nos termos dos
comprovantes em anexo (doc. 03).
Assim, a presente manifestação requer o conhecimento da legalidade do recebimento da diária e/ou o reconhecimento do pagamento
tempestivo, em especial pela boa-fé do manifestante. Em ambos os
casos requer que seus atos sejam considerados regulares, sendo seu
nome excluído da relação processual.
[...]
ANÁLISE: Inicialmente, cumpre salientar que nenhuma das justificativas apresentadas pela defesa foi capaz de afastar o indicativo
de irregularidade apresentado, no que tange à ausência de comprovação documental que motivou a concessão do valor de diárias aos
agentes responsabilizados.
Com relação à defesa entregue pelo gestor responsável, Sr. Genivaldo Piona, não foi apresentada justificativa quanto às autorizações de
continuidade dos processos de concessão de diárias, desprovidos de
comprovação ou documentos que comprovassem a participação dos
servidores nos eventos, possibilitando o recebimento do valor das
diárias.
Considerando que a defesa não apresentou documentação capaz de
justificar a participação dos agentes nos eventos objeto de concessão de diárias pela Câmara Municipal de Governador Lindenberg,
recomenda-se pela manutenção do presente indicativo de irregularidade apresentado pelo item 3.1 da Instrução Técnica Inicial – ITI
431/2015.
Dessa forma, passa-se a apurar os valores devidos pelos responsáveis, com base no levantamento inicial realizado pela ITI 431/2015,
aliada às restituições de valores efetuadas pelos agentes, conforme
documentação apresentada pela defesa.
De maneira prévia à apuração de valores passíveis de restituição ao
erário municipal, importante destacar que o levantamento de valores restituíveis realizado pela ITI 431/2015 encontra-se devidamente convertido em Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE),
mecanismo utilizado pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo para
atualizar monetariamente os valores devidos em decorrência de suas
determinações.
Observa-se que as restituições realizadas pelos agentes responsáveis
ocorreram nos exercícios de 2015 e 2016, utilizando-se dos seguintes valores de VRTE para conversão: conforme Decreto 3711-R da
Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) que vigorou no exercício de 2015
foi de R$ 2,6871; conforme Decreto 3904-R da Secretaria de Estado
da Fazenda do Espírito Santo, o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) que vigora no atual exercício de 2016 é de R$ 2,9539.
Sendo assim, partindo-se dos valores inicialmente apurados pela ITI
431/2015 como passíveis de ressarcimento, considerando-se os valores restituídos pelos agentes responsáveis e utilizando-se a conversão dos valores restituídos para VRTE do exercício de restituição,
conforme documentação apresentada pela defesa, apura-se o total
pendente de ressarcimento, baseando-se nas seguintes tabelas.

Valor restituído em
Reais (R$)
0,00
0,00
170,00
0,00
0,00
228,79
680,00
0,00
1.078,79
Valor restituído em
Reais (R$)
680,00
1.445,00
850,00
0,00
0,00
170,00
3.145,00

Data da restituição

Valor restituído em Valor pendente em
VRTE
VRTE
0,0000
75,2579
0,0000
1.204,1259
19/03/2016
57,5510
17,7069
0,0000
451,5472
0,0000
301,0315
18/03/2016
77,4535
0,0000
18/03/2016
230,2041
70,8274
0,0000
502,4569
365,2086
2.622,9537
Data da restituição Valor restituído em Valor pendente em
VRTE
VRTE
27/02/2016
230,2041
70,8274
30/12/2015
537,7545
101,9374
30/12/2015
316,3262
59,9631
0,0000
75,2579
0,0000
376,2893
30/12/2015
63,2652
11,9927
1.147,5500
696,2678
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Verifica-se que, com exceção do Sr. Leocir Fehlberg, nenhum dos
agentes responsáveis foi capaz de atualizar monetariamente o valor
devido, com base na conversão das restituições em VRTE, motivo
pelo qual remanescem saldos pendentes de ressarcimento ao erário
municipal.
Com relação ao Presidente da Câmara, Sr. Genivaldo Piona, verifica-se a gravidade de sua conduta ao permitir que não constasse no
processo de concessão de diária a documentação que comprovasse
a participação nos eventos em questão, tendo em vista ter sido o
principal beneficiário da maior parte das diárias concedidas e questionadas pela ITI 431/2015, agravando-se a reprovabilidade pelo
fato de, simultaneamente, figurar como ordenador de despesas,
responsável pela autorização dos gastos, e beneficiário dos recursos concedidos.
Ainda que tenha o gestor responsável, Sr. Genivaldo Piona, apresentado razões de defesa, conforme folhas 1949-1950, verifica-se a
inexistência de argumentos ou justificativas para os fatos ora questionados, limitando-se a afirmar que: “... os deslocamentos foram
realizados para o desempenho da função de vereador, uma vez que
as viagens não tinham qualquer intuito divergente do interesse público, eram exclusivos para o exercício da função pública, conforme
se observa no processo”.
Além disso, o Sr. Genivaldo Piona não realizou o recolhimento das
importâncias devidas, em relação aos indícios de irregularidades
nas diárias recebidas por sua pessoa, conforme oportunizado pela
Decisão Preliminar 50/2015 (fls. 1827-1828).
Porém, questiona-se a ausência de apontamento de responsabilidade solidária do Presidente da Câmara nos indicativos apresentados pela ITI 431/2015, tendo em vista sua atuação decisiva como
ordenador de despesas ao permitir que não constasse no processo
de concessão de diária a documentação que comprovasse a participação nos eventos, ainda que perfeitamente descrita sua conduta.
Dessa forma, sugere-se a citação do Presidente da Câmara, Sr. Genivaldo Piona, pelo débito total na condição de responsável solidário, tendo em vista os Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa
e da Indisponibilidade do Interesse Público, consoante o disposto
no art. artigo 63, I, da Lei Complementar 621/2012.
2.5 – Concessão de diárias para viagens a reuniões políticas
e outros motivos não pertinentes as funções e as atividades
legislativas constitucionalmente definidas, contrariando o
interesse público (Item 3.2 da ITI 431/2015)
Base Normativa: artigo 37, caput, da Constituição Federal; artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º da Resolução CMGL 05, de 21 de março
de 2002 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Governador
Lindenberg); artigo 1º da Resolução CMGL 12, de 17 de outubro
2006, da Câmara Municipal de Governador Lindenberg; artigo 24
da Lei Orgânica Municipal de Governador Lindenberg; artigo 65 da
Lei Orgânica Municipal de Governador Lindenberg.
Conforme relatado na ITI 431/2015 (fls. 1768-1817):
Responsáveis:
Genivaldo Piona – Presidente da Câmara Municipal de Governador
Lindenberg.
Conduta: Realizar pagamentos de diárias a vereadores/servidores,
para deslocamentos sem interesse público, em desacordo com a
legislação pertinente e, como vereador, receber diárias para participar de eventos e deslocamentos com ausência de interesse público,
em desacordo com a legislação pertinente.
Nexo: A ausência do interesse público para concessão do valor de
diária para participar de evento com ausência de finalidade pública, acarretando dano ao Erário e, como vereador, a irregularidade
no recebimento do valor de diárias, uma vez que a motivação do
deslocamento para recebimento da diária não é pertinente à função
do vereador, nem tão pouco a função legislativa, com ausência de
interesse público para o município.
Joneci Inácio de Oliveira – Vereador;
Jorielsen Alencastro Morello – Vereador;
Luiz Marcos Perini Fiorot – Vereador;
Sandra Paulo Passamai – Servidora;
Maria Cristina Pina Oliveira – Servidora;
Douglas Morello – Servidora.
Condutas: Receber diárias para participar de eventos e deslocamentos com ausência de interesse público, em desacordo com a
legislação pertinente.
Nexo: O recebimento do valor de diárias foi irregular, uma vez que
a motivação do deslocamento para recebimento da diária não é
pertinente a função do vereador, nem tão pouco a função legislativa, com ausência de interesse público para o município.
As razões pelos quais motivaram o deslocamento de vereadores e
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servidores não estão de acordo com os princípios da supremacia
do interesse público e da moralidade administrativa, determinados
pelo art. 37 da Constituição Federal e pelo art. 65 da Lei Orgânica
da Câmara Municipal de Governador Lindenberg, uma vez que os
eventos que participaram ou os motivos pelos quais se deslocaram
não faziam parte da função legislativa ou do cargo que ocupavam,
portanto, não fazia jus ao recebimento do valor de diárias.
O Poder Legislativo Municipal é exercido pela Câmara Municipal,
que é composta por vereadores, eleitos pela população para ser seu
representante. Cabe ao vereador, dentre as suas funções, de representar a sociedade do seu município, estando atenta as suas necessidades. Dessa forma, são responsáveis pela elaboração, discussão
e votação de leis para a municipalidade, propondo-se benfeitorias,
obras e serviços para o bem-estar da vida da população em geral.
Os vereadores, dentre outras funções, também são responsáveis
pela fiscalização das ações tomadas pelo poder executivo, isto é,
pelo prefeito, cabendo-lhes a responsabilidade de acompanhar a
administração municipal, principalmente no tocante ao cumprimento da lei e da boa aplicação e gestão do erário, ou seja, do dinheiro
público.
O Regimento Interno da Câmara estabelece as funções do poder
legislativo que são exercidas pelos vereadores auxiliados pelos servidores:
CAPÍTULO I
Das Funções da Câmara
Art. 1º O Poder Legislativo local é exercido pela Câmara Municipal
que tem funções legislativas, de fiscalização financeira e de controle externo do Executivo, de julgamentos político-administrativos,
desempenhando ainda atribuições que lhe são próprias, atinentes à
gestão dos assuntos de sua economia interna.
Art. 2º As funções legislativas da Câmara Municipal consistem na
elaboração de emendas à Lei Orgânica Municipal, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções sobre quaisquer matérias de competência do Município, bem como apreciação
de medidas provisórias.
Art. 3º As funções de fiscalização financeira consistem no exercício do controle da Administração local, principalmente, quanto à
execução orçamentária e ao julgamento das contas apresentadas
pelo Prefeito, integradas estas àquelas da própria Câmara, sempre
mediante o auxílio do tribunal de Contas do Estado.
Art. 4º As funções de controle externo da Câmara implicam a vigilância dos negócios do Executivo em geral, sob os prismas da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da ética político-administrativa, com a tomada das medidas sancionatórias que
se fizerem necessárias.
[...]
Quanto a Lei Orgânica do Município, determina na Seção II, art.24:
[...]
Constatou-se que diárias são pagas aos agentes públicos, administrativos ou políticos, que se deslocam ora para efetuar serviços que
não pertencem à função legislativa ora para efetuar deslocamentos
não necessários e sem interesse público.
Também, como já foi dito na inicial desta manifestação, na Resolução 12 da Câmara, de 17 de outubro de 2006, determina em seu
artigo 1º: “As indenizações de diária a que o Vereador ou Servidor
da Câmara Municipal de Governador Lindenberg faz jus, por afastamento de interesse do serviço, serão concedidas na forma expressa
dessa Resolução”.
[...]
A validade legal das diárias está voltada para o atendimento dos
serviços, necessidades e atribuições do mandato dos vereadores,
que, cumprindo com suas atribuições e desenvolvendo as atividades parlamentares, atendem ao interesse público.
A Constituição Federal, no artigo 37, caput, estabelece que a Administração Pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O art. 65 da Lei Orgânica Municipal
do Município também corrobora as determinações da Constituição
Federal e a Constituição Estadual.
No quadro a seguir estão identificados os vereadores e servidores
com os respectivos valores das diárias para realizar deslocamentos, participar de reuniões e realizar serviços que não possuem interesse público nem mesmo pertinência com a função legislativa
desempenhada no município e, por conseguinte, em detrimento ao
estabelecido pela legislação.
Quadros às folhas 1793-1796, resumidamente apresentados pelos
quadros a seguir.
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Quadro 4 – Valores a serem Ressarcidos em VRTE’s
Qte.
1
2
3
4

Qte.
1
2
3

VEREADOR
Genivaldo Piona
Joneci Inácio de Oliveira
Jorielsen Alencastro Morello
Luiz Marcos Perini Fiorot
Subtotal Vereadores
SERVIDOR
Sandra Paulo Passamai
Maria Cristina Pina
Douglas Morello
Subtotal servidores

Valor da Diá- Conversão em
ria concedida
Valor (R$)
VRTE de 2012
= (2,2589)
1.700,00
752,58
1.020,00
451,55
170,00
75,26
170,00
75,26
3.060,00
1.354,64
Valor da Diá- Conversão em
ria concedida
Valor (R$)
VRTE de 2012
= (2,2589)
510,00
225,77
170,00
75,26
170,00
75,26
850,00
376,29

Dentre as motivações para os deslocamentos realizados pelos vereadores e servidores, destacam-se alguns:
- Quanto ao Vereador e também presidente da Câmara Municipal,
V.Exa. Genivaldo Piona:
- foi ao município de Montanha participar da entrega de equipamentos para aquele município, sendo que ele deveria estar exercendo
as suas funções para contribuir para seu município Governador Lindenberg;
- deslocou-se para pegar orçamentos, além de não ser sua função
e atribuição, hoje já existem vários instrumentos para pegar orçamentos ou fazer cotações, tais como receber através de e-mails, via
telefone ou via fax;
- foi ao município de São Domingos do Norte para participar da
entrega de trator, uma vez que sua função é estar atento às necessidades de seu município Governador Lindenbereg.
Dessa forma, foi demonstrado no quadro 3 os diversos deslocamentos sem interesse público para o município ou que poderiam utilizar
outros meios de comunicação evitando gastos públicos desnecessários (Quadro fls. 1797).
[...]
O valor total passível de ser ressarcido aos cofres públicos pelos vereadores citados no quadro corresponde a R$ 3.060,00, que equivale a 1.354,64 VRTE’s, e pelos servidores R$ 850,00, correspondente a 376,29 VRTE’s.
Importante ressaltar, quanto ao princípio da moralidade nos ensina
o ilustre mestre Hely Lopes Meirelles.
Em última análise, os fins da administração consubstanciam-se na
defesa do interesse público, assim entendidas aquelas aspirações
ou vantagens licitamente almejadas por toda a comunidade administrada, ou por uma parte expressiva de seus membros. O ato ou
contrato administrativo realizado sem interesse público configura
desvio de finalidade.
No tocante ao princípio da supremacia do interesse público, assim
leciona o mestre Marcelo Alexandrino:
O Estado atua em benefício da coletividade; toda sua atuação deve
estar voltada para o interesse público, sob pena de restar maculada
pelo vício do desvio de finalidade. Enfim, não é o indivíduo em si o
destinatário da atividade da administração pública, mas sim a coletividade, o grupo social como um todo.
Logo, no desempenho dessa função, em certos momentos, certamente haverá conflito entre interesse público e interesse privado,
individual. Diante desse conflito há que prevalecer o interesse público.
Ensina o ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, que a moralidade
do ato administrativo juntamente com sua legalidade e finalidade,
além da sua adequação aos demais princípios, constitui pressupostos de validade, sem os quais toda atividade pública será legítima.
Ante ao indicativo de irregularidade identificado na análise da documentação apresentada, competem aos responsáveis a apresentarem justificativas necessárias para sanar os fatos que estão em
desacordo com a legislação.
Conforme Decisão Preliminar TC 50/2015 (fls. 1827-1828):
DECIDE A 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por unanimidade, em sua 23ª sessão
ordinária, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, que integra essa decisão:
Converter os presentes autos em Tomada de Contas Especial, na
forma do art. 57, IV, da Lei Complementar nº 621/2012 e do art.
207, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte, em face de indícios de dano ao erário apontados nos itens 3.1 e 3.2 da Instrução
Técnica Inicial – ITI 431/2015.
[...]
JUSTIFICATIVAS (fls. 1882-1968): Inicialmente, no que tange ao
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questionamento proposto pelo item 3.2 da Instrução Técnica Inicial – ITI 431/2015, importante destacar que foi decidida revelia
dos responsáveis Srs. Joneci Inácio de Oliveira, Jorielsen Alencastro
Morello e Douglas Morello, conforme Decisão Monocrática 610/2016
(fls. 1976-1978).
Com relação aos demais responsáveis, foram apresentados documentos e justificativas (fls. 1882-1968), devidamente analisada a
seguir, conforme ordem cronológica das razões de defesa apresentadas.
- Maria Cristina Pina (fls. 1888-1891)
Apresentou restituição com base em depósito no valor de R$
1.020,00, com data de 30/12/2015, efetuado no banco Banestes,
conta corrente 7.845.621, de titularidade da Prefeitura Municipal de
Governador Lindenberg (fl. 1891).
O referido valor depositado representa restituição decorrente da
apuração de dois indicativos de irregularidade, apropriando-se R$
170,00 para o item 3.2 da Instrução Técnica Inicial – ITI 431/2015
e R$ 850,00 para o item 3.1 da ITI 431/2015, objeto de analise no
item anterior desta Manifestação Técnica.
- Sandra Paulo Passamai (fls. 1894-1897)
Apresentou restituição com base em depósito no valor de R$
1.955,00, com data de 30/12/2015, efetuado no banco Banestes,
conta corrente 7.845.621, de titularidade da Prefeitura Municipal de
Governador Lindenberg (fl. 1896).
O referido valor depositado representa restituição decorrente da
apuração de dois indicativos de irregularidade, apropriando-se R$
510,00 para o item 3.2 da Instrução Técnica Inicial – ITI 431/2015
e R$ 1.445,00 para o item 3.1 da ITI 431/2015, objeto de analise
no item anterior desta Manifestação Técnica.
- Luiz Marcos Perini Fiorot (fls. 1939-1940)
Apresentou restituição com base em recolhimento de Documento
de Arrecadação Municipal – DAM emitido pela Prefeitura Municipal
de Governador Lindenberg no valor de R$ 850,00, com data de
18/03/2016, efetuado na loteria da Caixa Econômica (fl. 1940).
O referido valor recolhido representa restituição decorrente da
apuração de dois indicativos de irregularidade, apropriando-se R$
170,00 para o item 3.2 da Instrução Técnica Inicial – ITI 431/2015
e R$ 680,00 para o item 3.1 da ITI 431/2015, objeto de analise no
item anterior desta Manifestação Técnica.
- Genivaldo Piona (fls. 1949-1950)
Apresentou pedido de parcelamento de débito, conforme fls. 19491950, constando os seguintes argumentos:
DOS FATOS E DO DIREITO
Verifica-se que os deslocamentos foram realizados únicos e exclusivamente no desempenho das atividades inerentes a função de
vereador, não o fazendo em uso próprio.
Importante destacar que os deslocamentos foram realizados para
o desempenho da função de vereador, uma vez que as viagens
não tinham qualquer intuito divergente do interesse público, eram
exclusivos para o exercício da função pública, conforme observa-se
no processo.
Considerando que o requerendo atualmente não possui rendas suficientes para quitação integral dos valores arbitrados no respeitável
processo em uma única parcela, fazendo necessário o parcelamento do mesmo.
Muito embora ciente do fiel interesse público presente no referido
deslocamento aproveitamos o ensejo para esclarecer que a aludida
restituição de numerário aos cofres públicos não importa em confissão do consignatário expressa ou tácita, em relação a quaisquer
atos ilícitos – eventualmente – imputados.
Assim, venho através do presente, requerer o parcelamento do ressarcimento ao erário, no valor de R$ 4.420,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais) em 12 (doze) parcelas.
Nestes termos, pede deferimento.
ANÁLISE: Inicialmente, cumpre salientar que nenhuma das justificativas apresentadas pela defesa foi capaz de afastar o indicativo
de irregularidade apresentado, no que tange à concessão de diárias
para viagens, reuniões políticas e outros motivos não pertinentes
às funções e atividades legislativas constitucionalmente definidas,
contrariando o interesse público.
Com relação à defesa entregue pelo gestor responsável, Sr. Genivaldo Piona, não foi apresentada justificativa quanto à realização
de pagamentos em processos de concessão de diárias para deslocamentos sem o devido interesse público, em desacordo com a
legislação pertinente.
Considerando que a defesa não apresentou documentação capaz de
justificar a participação dos agentes nos eventos objeto de concessão de diárias pela Câmara Municipal de Governador Lindenberg,
recomenda-se pela manutenção do presente indicativo de irregularidade apresentado pelo item 3.2 da Instrução Técnica Inicial – ITI
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431/2015.
Dessa forma, passa-se a apurar os valores devidos pelos responsáveis, com base no levantamento inicial realizado pela ITI 431/2015, aliada
às restituições de valores efetuadas pelos agentes, conforme documentação apresentada pela defesa.
De maneira prévia à apuração de valores passíveis de restituição ao erário municipal, importante destacar que o levantamento de valores
restituíveis realizado pela ITI 431/2015 encontra-se devidamente convertido em Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), mecanismo
utilizado pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo para atualizar monetariamente os valores devidos em decorrência de suas determinações.
Observando-se que as restituições realizadas pelos agentes responsáveis ocorreram nos exercícios de 2015 e 2016, têm-se os seguintes
valores de VRTE: conforme Decreto 3711-R da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, o Valor de Referência do Tesouro Estadual
(VRTE) que vigorou no exercício de 2015 foi de R$ 2,6871; conforme Decreto 3904-R da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo,
o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) que vigora no atual exercício de 2016 é de R$ 2,9539.
Sendo assim, partindo-se dos valores inicialmente apurados pela ITI 431/2015 como passíveis de ressarcimento, considerando-se os valores
restituídos pelos agentes responsáveis e utilizando-se a conversão dos valores restituídos para VRTE do exercício de restituição, conforme
documentação apresentada pela defesa, apura-se o total pendente de ressarcimento, baseando-se nas seguintes tabelas.
Qte.
1
2
3
4
Qte.

VEREADOR
Genivaldo Piona
Joneci Inácio de Oliveira
Jorielsen Alencastro Morello
Luiz Marcos Perini Fiorot
Subtotal Vereadores
SERVIDOR

Valor devido em
Reais (R$)

Valor devido em
VRTE/2012

1.700,00
1.020,00
170,00
170,00
3.060,00

Valor pendente em
VRTE
752,5787
451,5472
75,2579
17,7069
1.297,0906

Valor resData da
Valor resValor pentituído em restituição tituído em
dente em
Reais (R$)
VRTE
VRTE
1
Sandra Paulo Passamai
510,00
225,7736
510,00 30/12/2015
189,7957
35,9779
2
Maria Cristina Pina
170,00
75,2579
170,00 30/12/2015
63,2652
11,9927
3
Douglas Morello
170,00
75,2579
0,00
0,0000
75,2579
Subtotal servidores
850,00
376,2893
680,00
253,0609
123,2284
Verifica-se que nenhum dos agentes responsáveis foi capaz de atualizar monetariamente o valor devido, com base na conversão das restituições em VRTE, motivo pelo qual remanescem saldos pendentes de ressarcimento ao erário municipal.
Com relação ao Presidente da Câmara, Sr. Genivaldo Piona, verifica-se a gravidade de sua conduta ao realizar pagamentos de diárias a
vereadores/servidores, para deslocamentos sem interesse público, em desacordo com a legislação pertinente, tendo em vista ter sido o
principal beneficiário da maior parte das diárias concedidas e questionadas pela ITI 431/2015, agravando-se a reprovabilidade pelo fato de,
simultaneamente, figurar como ordenador de despesas, responsável pela autorização dos gastos, e beneficiário dos recursos concedidos.
Ainda que tenha o gestor responsável, Sr. Genivaldo Piona, apresentado razões de defesa, conforme folhas 1949-1950, verifica-se a inexistência de argumentos ou justificativas para os fatos ora questionados, limitando-se a afirmar que: “... os deslocamentos foram realizados
para o desempenho da função de vereador, uma vez que as viagens não tinham qualquer intuito divergente do interesse público, eram exclusivos para o exercício da função pública, conforme se observa no processo”.
Além disso, o Sr. Genivaldo Piona não realizou o recolhimento das importâncias devidas, em relação aos indícios de irregularidades nas diárias
recebidas por sua pessoa, conforme oportunizado pela Decisão Preliminar 50/2015 (fls. 1827-1828).
Porém, questiona-se a ausência de apontamento de responsabilidade solidária do Presidente da Câmara nos indicativos apresentados pela
ITI 431/2015, tendo em vista sua atuação decisiva como ordenador de despesas ao realizar pagamentos de diárias a vereadores/servidores,
para deslocamentos sem interesse público, ainda que perfeitamente descrita sua conduta.
Dessa forma, sugere-se a citação do Presidente da Câmara, Sr. Genivaldo Piona, pelo débito total na condição de responsável solidário, tendo
em vista os Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Indisponibilidade do Interesse Público, consoante o disposto no art. artigo 63,
I, da Lei Complementar 621/2012.
3 – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Câmara Municipal de Governador Lindenberg, exercício de 2012, formalizada de acordo
com a Resolução TC 261/2013 e alterações posteriores. Como resultado da análise conclui-se o seguinte:
O item 2.1 (Abertura de créditos adicionais por Portaria) recebeu opinião pela regularidade, porém com recomendação ao atual gestor da
Câmara para que observe os requisitos formais para abertura de créditos adicionais suplementares;
Os itens 2.2 e 2.3 (Incidente de inconstitucionalidade e Pagamento de 13º salário aos vereadores) receberam opinião pela formação de autos
apartados, a fim de aguardar posicionamento do Supremo Tribunal Federal (RE 650.898) sobre a matéria;
Os itens 2.4 e 2.5 (Ausência de comprovação documental que motivou a concessão de diárias e Concessão de diárias para viagens a reuniões políticas e outros motivos não pertinentes às funções e as atividades legislativas constitucionalmente definidas, contrariando o interesse
público) tiveram a documentação afeta analisada, concluindo-se que as justificativas dos responsáveis não foram suficientes para elidir os
indicativos de irregularidades, além do quê os ressarcimentos efetuados não atingiram à totalidade do débito.
Verificou-se também que o ordenador de despesas e Presidente da Câmara, Sr. Genivaldo Piona, não foi citado pelo débito na condição de
responsável solidário, motivo pelo qual, tendo em vista os Princípios do Contraditório, da ampla defesa e da indisponibilidade do interesse
público, a proposta é pela sua citação pelo débito restante, consoante o disposto no art. artigo 63, I, da Lei Complementar 621/2012.
O débito total passível de citação ao Sr. Genivaldo Piona é de 4.739,5404 VRTE, em solidariedade aos seguintes servidores e agentes políticos:
Ausência de comprovação documental que motivou a concessão de diárias
Qte.

VEREADOR

1
2
3
4
5
6
7
8

Allan Antônio Sarnaglia
Genivaldo Piona
Graziele Marques Finco
Joneci Inácio de Oliveira
Jorielsen Alencastro Morello
Leocir Fehlberg
Luiz Marcos Perini Fiorot
Paulo Roberto Lubiana
Subtotal Vereadores

Valor devido em
Reais (R$)

752,5787
451,5472
75,2579
75,2579
1.354,6416

Valor resData da
Valor restituído em restituição tituído em
Reais (R$)
VRTE
0,00
0,0000
0,00
0,0000
0,00
0,0000
170,00 18/03/2016
57,5510
170,00
57,5510

Valor devido em
VRTE/2012

Valor devido em Valor devido em Valor resData da resReais (R$)
VRTE/2012
tituído em tituição
Reais (R$)
170,00
75,2579
0,00
2.720,00
1.204,1259
0,00
170,00
75,2579
170,00
19/03/2016
1.020,00
451,5472
0,00
680,00
301,0315
0,00
170,00
75,2579
228,79
18/03/2016
680,00
301,0315
680,00
18/03/2016
1.135,00
502,4569
0,00
6.745,00
2.985,9667
1.078,79
-
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Valor restituído em
VRTE
0,0000
0,0000
57,5510
0,0000
0,0000
77,4535
230,2041
0,0000
365,2086

Valor pendente em
VRTE
75,2579
1.204,1259
17,7069
451,5472
301,0315
0,0000
70,8274
502,4569
2.622,9537
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Qte.

Valor res- Data da resValor resValor pentituído em
tituição
tituído em
dente em
Reais (R$)
VRTE
VRTE
1
Wesley Correa
680,00
301,0315
680,00
27/02/2016
230,2041
70,8274
2
Sandra Paulo Passamai
1.445,00
639,6919
1.445,00
30/12/2015
537,7545
101,9374
3
Maria Cristina Pina
850,00
376,2893
850,00
30/12/2015
316,3262
59,9631
4
Rafael Chaves
170,00
75,2579
0,00
0,0000
75,2579
5
Douglas Morello
850,00
376,2893
0,00
0,0000
376,2893
6
Maria Cleides V. C.Grassi
170,00
75,2579
170,00
30/12/2015
63,2652
11,9927
Subtotal Servidores
4.165,00
1.843,8178
3.145,00
- 1.147,5500
696,2678
Concessão de diárias para viagens a reuniões políticas e outros motivos não pertinentes às funções e as atividades legislativas constitucionalmente definidas, contrariando o interesse público:
Qte.
1
2
3
4
.
1
2
3

SERVIDOR

Valor devido em Valor devido em
Reais (R$)
VRTE/2012

VEREADOR

Valor devido
em Reais (R$)

Genivaldo Piona
Joneci Inácio de Oliveira
Jorielsen Alencastro Morello
Luiz Marcos Perini Fiorot
Subtotal Vereadores
SERVIDOR
Sandra Paulo Passamai
Maria Cristina Pina
Douglas Morello
Subtotal servidores

Valor devido
em VRTE/2012

1.700,00
752,5787
1.020,00
451,5472
170,00
75,2579
170,00
75,2579
3.060,00
1.354,6416
Valor devido
Valor devido
em Reais (R$) em VRTE/2012
510,00
170,00
170,00
850,00

225,7736
75,2579
75,2579
376,2893

Valor res- Data da restitituído em
tuição
Reais (R$)
0,00
0,00
0,00
170,00
18/03/2016
170,00
Valor res- Data da restitituído em
tuição
Reais (R$)
510,00
30/12/2015
170,00
30/12/2015
0,00
680,00
-

Valor resValor pentituído em
dente em
VRTE
VRTE
0,0000
752,5787
0,0000
451,5472
0,0000
75,2579
57,5510
17,7069
57,5510 1.297,0906
Valor resValor pentituído em
dente em
VRTE
VRTE
189,7957
35,9779
63,2652
11,9927
0,0000
75,2579
253,0609
123,2284

[...]
3. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES ABORDADOS NO TERMO DE CITAÇÃO 744/2016, com base na Decisão Monocrática
Preliminar TCEES-754/2016.
Conforme se pode verificar, a MT 432/2016 suscitou a necessidade de citar o ordenador de despesas e Presidente da Câmara, Sr. Genivaldo
Piona, a fim de responder solidariamente pelo débito conforme apontado na ITI 414/2016, cuja defesa passa-se a analisar a seguir:
3.1 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL QUE MOTIVOU A CONCESSÃO DO VALOR DE DIÁRIAS CONSTANTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL (Item 2.1 da ITI 414/2016)
Critério: artigo 37, caput, da Constituição Federal; artigo 32 da Constituição Estadual; artigo 62 c/c Inciso III, § 2º, do artigo 63 da Lei
4.320/64; e, artigo 65 da Lei Orgânica Municipal do Município de Governador Lindenberg, de 28/08/2001.
Conforme relatado na ITI 414/2016:
Responsável: Genivaldo Piona – Presidente da Câmara Municipal de Governador Lindenberg e ordenador de despesas.
Conduta: Como ordenador de despesas, permitiu a condução de processos de concessão de diárias desprovidos da devida declaração ou documentação que comprovasse a participação no evento pelos agentes beneficiados, de modo a justificar o recebimento do valor da diária; e, como
vereador, deixou de apresentar declaração ou documentação que comprovasse a sua participação no evento objeto da concessão de diária.
Nexo de causalidade: Ao permitir a continuidade de processos de concessão de diárias desprovidos da devida declaração ou documentação
que comprovasse a participação do agente no evento, causou dano ao erário; e, como vereador, ao deixar de apresentar comprovação ou documentação que comprovasse sua participação em evento objeto da concessão de diária, causou dano ao erário.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois cabe ao ordenador de despesas a garantia da regular liquidação da despesa, tendo por base
os devidos documentos comprovatórios, assim como cabe ao vereador beneficiado com o recebimento de diária a apresentação da respectiva
documentação que comprova a participação no evento objeto da concessão de diária.
Baseando-se na Manifestação Técnica 432/2016 (fls. 1981-2014), temos as seguintes circunstâncias que fundamentam as propostas de encaminhamento da presente Instrução Técnica Inicial:
Foi identificada ausência de justificativa por parte do Presidente da Câmara Municipal de Governador Lindenberg, o Sr. Genivaldo Piona, quanto
às autorizações de continuidade dos processos de concessão de diárias desprovidos de comprovação ou documentação que atestasse a participação dos servidores beneficiados nos eventos.
Considerando que a defesa dos agentes responsáveis não apresentou documentação capaz de justificar a participação dos mesmos nos eventos
objeto de concessão de diárias pela Câmara Municipal de Governador Lindenberg, recomendou-se pela manutenção do indicativo de irregularidade apresentado pelo item 3.1 da Instrução Técnica Inicial – ITI 431/2015.
Dessa forma, apurou-se o total pendente de ressarcimento, partindo-se dos valores inicialmente apresentados pela ITI 431/2015 como passíveis de ressarcimento, considerando-se os valores restituídos pelos agentes responsáveis e utilizando-se a conversão dos valores restituídos
para VRTE do exercício de restituição, conforme documentação apresentada pela defesa.
VEREADOR
Allan Antônio Sarnaglia
Genivaldo Piona
Graziele Marques Finco
Joneci Inácio de Oliveira
Jorielsen Alencastro Morello
Leocir Fehlberg
Luiz Marcos Perini Fiorot
Paulo Roberto Lubiana
Subtotal Vereadores
SERVIDOR
Wesley Correa
Sandra Paulo Passamai
Maria Cristina Pina
Rafael Chaves
Douglas Morello
Maria Cleides V. C.Grassi
Subtotal Servidores

Valor devido em Reais Valor devido em Valor restituído
(R$)
VRTE/2012
em Reais (R$)
170,00
75,2579
0,00
2.720,00
1.204,1259
0,00
170,00
75,2579
170,00
1.020,00
451,5472
0,00
680,00
301,0315
0,00
170,00
75,2579
228,79
680,00
301,0315
680,00
1.135,00
502,4569
0,00
6.745,00
2.985,9667
1.078,79
Valor devido em Reais Valor devido em Valor restituído
(R$)
VRTE/2012
em Reais (R$)
680,00
301,0315
680,00
1.445,00
639,6919
1.445,00
850,00
376,2893
850,00
170,00
75,2579
0,00
850,00
376,2893
0,00
170,00
75,2579
170,00
4.165,00
1.843,8178
3.145,00

Data da
restituição

19/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
Data da
restituição
27/02/2016
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
-

Valor restituído
em VRTE
0,0000
0,0000
57,5510
0,0000
0,0000
77,4535
230,2041
0,0000
365,2086
Valor restituído
em VRTE
230,2041
537,7545
316,3262
0,0000
0,0000
63,2652
1.147,5500

Valor pendente
em VRTE
75,2579
1.204,1259
17,7069
451,5472
301,0315
0,0000
70,8274
502,4569
2.622,9537
Valor pendente
em VRTE
70,8274
101,9374
59,9631
75,2579
376,2893
11,9927
696,2678

Com relação ao Presidente da Câmara, Sr. Genivaldo Piona, verifica-se a gravidade de sua conduta ao permitir a continuidade dos processos de concessão de diárias, desprovidos de documentação que comprovasse a participação dos agentes beneficiados nos eventos em
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do-se a reprovabilidade do ato tendo em vista que, simultaneamente, figura como ordenador de despesas, responsável pela autorização
dos gastos, e beneficiário dos recursos concedidos.
Além disso, o Sr. Genivaldo Piona não realizou o recolhimento das importâncias devidas, em relação aos indícios de irregularidades nas
diárias por ele recebidas, conforme oportunizado pela Decisão Preliminar 50/2015 (fls. 1827-1828).
Porém, considerando os indicativos apresentados pela ITI 431/2015, questiona-se a ausência de apontamento de responsabilidade solidária ao Presidente da Câmara, em relação ao demais agentes responsáveis, ainda que perfeitamente descrita inicialmente sua conduta,
tendo em vista sua atuação decisiva como ordenador de despesas ao permitir que não constasse no processo de concessão de diária a
documentação que comprovasse a participação dos agentes nos eventos.
Dessa forma, considerando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no art. artigo 63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012, sugere-se pela citação do Presidente da Câmara, Sr. Genivaldo Piona,
pelo débito total causado pela concessão irregular de diárias proposta pelo item 2.4 da Manifestação Técnica 432/2016, no montante de
3.319,2215 VRTE, tendo em vista sua responsabilidade pelos valores pessoalmente recebidos irregularmente, aliada à responsabilidade
solidária aos demais agentes responsáveis pela autorização de continuidade dos processos de concessão de diárias desprovidos de documentação que comprovasse a participação nos eventos pelos membros beneficiados.
JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, Termo de Citação 744/2016, o Sr. Genivaldo Piona aduz que, não obstante discorde do teor do referido decisório,
apresenta comprovantes de restituição de valores e esclarece que a aludida restituição de numerários aos cofre públicos não importa em
confissão do consignatário expressa ou tácita, em relação a quaisquer atos ilícitos – eventualmente – imputados.
Além disso, solicita o deferimento do parcelamento do valor próprio do responsável, nos termos e condições solicitados nos autos, ou seja,
em 12 (doze) parcelas.
ANÁLISE
Compulsando os documentos anexados pelo defendente, verifica-se que se tratam de comprovantes de valores restituídos ao erário municipal por alguns dos responsáveis, conforme demonstrado:
RESPONSÁVEL
ALLAN ANTÔNIO SARINAGLIA
ALLAN ANTÔNIO SARINAGLIA
GRAZIELE MARQUES FINCO
LUIZ MARCOS PERINI FIOROT
PAULO ROBERTO LUBIANA
TOTAL RESTITUÍDO
RESPONSÁVEL
MARIA CRISTINA P. OLIVEIRA
MARIA CLEIDES V. GRASSI
SANDRA PAULO PASSAMAI
WESLEY CORREIA
RAFAEL PEREIRA CHAVES
TOTAL RESTITUÍDO

VEREADORES
VALOR (REAIS)
170,00
52,31
52,30
209,22
1.484,21
1.968,04
SERVIDORES
VALOR (REAIS)
177,12
35,42
301,11
209,22
223,30
946,17

VRTE*
57,5510
17,7088
17,7054
70,8284
502,4578
666,2514

DATA
09/06/2016
26/10/2016
29/09/2016
29/09/2016
29/09/2016

VRTE*
59,9614
11,9909
101,9364
70,8284
75,5950
320,3121

DATA
24/10/2016
29/09/2016
29/09/2016
29/09/2016
29/09/2016

*VRTE 2016 = 2,9539
Entretanto, fica evidente que não houve a devolução da totalidade dos valores devidos, sendo que os responsáveis abaixo listados ainda
continuam em débito com o erário:
VEREADORES
VALOR PENDENTE DE RESSARCIMENTO EM VRTE
GENIVALDO PIONA
1.204,1259
JONECI INÁCIO DE OLIVEIRA
451,5472
JORIELSEN ALENCASTRO MORELLO
301,0315
TOTAL A SER RESTITUÍDO EM VRTE
1.956,7046
SERVIDOR
VALOR PENDENTE DE RESSARCIMENTO EM VRTE
DOUGLAS MORELLO
376,2893
TOTAL A SER RESTITUÍDO EM VRTE
376,2893
É importante destacar que, não obstante o Sr. Allan Antônio Sarinaglia ter sido declarado revel pelo relator, o mesmo apresentou comprovante de restituição dos valores devidos, conforme demonstrado acima.
Além disso, vale ressaltar que, os Srs. Joneci Inácio de Oliveira, Jorielsen Alencastro Morello e Douglas Morello, foram declarados revéis
nos termos da Decisão Monocrática 610/2016, sendo assim, o Sr. Genivaldo Piona responde solidariamente pelos valores não comprovados
destes responsáveis, nos termos legais (Lei Complementar 621/2012):
Art. 81. Os administradores públicos, os ordenadores de despesas e os demais responsáveis por dinheiros, bens e valores têm o dever
de prestar contas ao Tribunal de Contas.
Parágrafo único. O ordenador de despesa e o dirigente de entidade, por ação direta, conivência, negligência ou omissão, são responsáveis
solidários por prejuízos causados ao erário ou a terceiros, por agente subordinado, em área de sua competência, nos limites da responsabilidade a ser fixada pelo Tribunal de Contas.
Pelo exposto, considerando que o Sr. Genivaldo Piona não apresentou justificativas suficientes para afastar o presente indicativo de irregularidade, não comprovou ter tomado as medidas cabíveis, legal e regulamentar, para elidir o dano e nem efetuou o recolhimento dos valores devidos, no montante de 2.332,9939 VRTE, opina-se no sentido de manter o presente indicativo de irregularidade impondo-lhe
a necessidade de recolhimento do débito total.
Por fim, evidencia-se a solicitação do responsável em efetuar o ressarcimento da quantia que lhe foi imputada, em 12 (doze) parcelas.
Porém, tal pedido não foi analisado pelo Conselheiro Relator, cabendo manifestação do mesmo quanto essa possibilidade.
3.2 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A REUNIÕES POLÍTICAS E OUTROS MOTIVOS NÃO PERTINENTES ÀS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDAS, CONTRARIANDO O INTERESSE PÚBLICO (Item 2.2 da ITI 414/2016)
Critério: artigo 37, caput, da Constituição Federal; artigos 1º a 6º da Resolução CMGL 05, de 21 de março de 2002 (Regimento Interno
da Câmara Municipal de Governador Lindenberg); artigo 1º da Resolução CMGL 12, de 17 de outubro 2006, da Câmara Municipal de Governador Lindenberg; artigo 24 da Lei Orgânica Municipal de Governador Lindenberg; e, artigo 65 da Lei Orgânica Municipal de Governador
Lindenberg.
Conforme relatado na ITI 414/2016:
Responsável: Genivaldo Piona – Presidente da Câmara Municipal de Governador Lindenberg e ordenador de despesas.
Conduta: Autorizar a concessão de diárias a vereadores/servidores, referente a deslocamentos desprovidos de interesse público, em desacordo com a legislação pertinente; e, como vereador, receber diárias para participar de eventos e deslocamentos desprovidos de interesse
público, em desacordo com a legislação pertinente.
Nexo de causalidade: Como ordenador de despesas, ao autorizar pagamentos de diárias a vereadores/servidores para participarem de
eventos diante da ausência de finalidade pública, causou dano ao erário municipal; e, como vereador, ao receber diárias para participar
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de eventos e deslocamentos desprovidos de interesse público, uma vez que as motivações apresentadas não eram pertinentes à função
legislativa, causou dano ao erário municipal.
Culpabilidade: Era exigível conduta diversa, pois cabe ao ordenador de despesas a garantia da regular liquidação da despesa, tendo por
base os devidos documentos comprovatórios, assim como cabe ao vereador, ao solicitar diárias para a participação em eventos distantes
de sua sede, apresentar motivações pertinentes às suas funções legislativas.
Baseando-se na Manifestação Técnica 432/2016 (fls. 1981-2014), temos as seguintes circunstâncias que fundamentam as propostas de
encaminhamento da presente Instrução Técnica Inicial:
Foi identificada ausência de justificativa por parte do Presidente da Câmara Municipal de Governador Lindenberg, o Sr. Genivaldo Piona,
quanto à realização de pagamentos em processos de concessão de diárias para deslocamentos sem o devido interesse público, em desacordo com a legislação pertinente.
Considerando que a defesa apresentada pelos demais agentes responsáveis não foi capaz de justificar a motivação da participação dos
agentes nos eventos objeto de concessão de diárias pela Câmara Municipal de Governador Lindenberg, recomendou-se pela manutenção
do indicativo de irregularidade apresentado pelo item 3.2 da Instrução Técnica Inicial – ITI 431/2015.
Dessa forma, apurou-se o total pendente de ressarcimento, partindo-se dos valores inicialmente apurados pela ITI 431/2015 como passíveis de ressarcimento, considerando-se os valores restituídos pelos agentes responsáveis e utilizando-se a conversão dos valores restituídos para VRTE do exercício de restituição, conforme documentação apresentada pela defesa.
VEREADOR

Valor devido Valor devido em Valor restituído
em Reais (R$)
VRTE/2012
em Reais (R$)

Data da
restituição

Valor
Valor pendente em
restituído em
VRTE
VRTE
0,0000
752,5787
0,0000
451,5472
0,0000
75,2579

Genivaldo Piona
1.700,00
752,5787
0,00
Joneci Inácio de Oliveira
1.020,00
451,5472
0,00
Jorielsen Alencastro
170,00
75,2579
0,00
Morello
Luiz Marcos Perini Fiorot
170,00
75,2579
170,00
18/03/2016
57,5510
17,7069
Subtotal Vereadores
3.060,00
1.354,6416
170,00
57,5510
1.297,0906
SERVIDOR
Valor devido Valor devido em Valor restituído
Data da
Valor
Valor pendente em
em Reais (R$)
VRTE/2012
em Reais (R$)
restituição restituído em
VRTE
VRTE
Sandra Paulo Passamai
510,00
225,7736
510,00
30/12/2015
189,7957
35,9779
Maria Cristina Pina
170,00
75,2579
170,00
30/12/2015
63,2652
11,9927
Douglas Morello
170,00
75,2579
0,00
0,0000
75,2579
Subtotal servidores
850,00
376,2893
680,00
253,0609
123,2284
Com relação ao Presidente da Câmara, Sr. Genivaldo Piona, verifica-se a gravidade de sua conduta ao realizar pagamentos de diárias a
vereadores/servidores para deslocamentos desprovidos de interesse público, em desacordo com a legislação pertinente, tendo em vista
ter sido o principal beneficiário da maior parte das diárias concedidas e questionadas pela ITI 431/2015, agravando-se a reprovabilidade
do ato por, simultaneamente, figurar como ordenador de despesas, responsável pela autorização dos gastos, e beneficiário dos recursos
concedidos.
Além disso, o Sr. Genivaldo Piona não realizou o recolhimento das importâncias devidas, em relação aos indícios de irregularidades nas
diárias por ele recebidas, conforme oportunizado pela Decisão Preliminar 50/2015 (fls. 1827-1828).
Porém, considerando os indicativos apresentados pela ITI 431/2015, questiona-se a ausência de apontamento de responsabilidade solidária ao Presidente da Câmara, em relação ao demais agentes responsáveis, ainda que perfeitamente descrita inicialmente sua conduta,
tendo em vista sua atuação decisiva como ordenador de despesas ao realizar pagamentos de diárias a vereadores/servidores para deslocamentos desprovidos de interesse público.
Dessa forma, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e da indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no art. artigo 63, I, da Lei Complementar 621/2012, sugere-se pela citação do Presidente da Câmara, Sr. Genivaldo Piona, pelo débito
total causado pela concessão irregular de diárias proposta pelo item 2.5 da Manifestação Técnica 432/2016, no montante de 1.420,3190
VRTE, tendo em vista sua responsabilidade pelos valores pessoalmente recebidos irregularmente, aliada à responsabilidade solidária aos
demais agentes pela autorização de continuidade dos processos de concessão de diárias desprovidos de documentação que comprovasse
a participação nos eventos.
JUSTIFICATIVAS
Devidamente citado, Termo de Citação 744/2016, o Sr. Genivaldo Piona aduz que, não obstante discorde do teor do referido decisório,
apresenta comprovantes de restituição de valores e esclarece que a aludida restituição de numerários aos cofres públicos não importa em
confissão do consignatário expressa ou tácita, em relação a quaisquer atos ilícitos – eventualmente – imputados.
Além disso, solicita o deferimento do parcelamento do valor próprio do responsável, nos termos e condições solicitados nos autos, ou seja,
em 12 (doze) parcelas.
ANÁLISE
Compulsando os documentos anexados pelo defendente, verifica-se que tratam-se comprovantes de valores restituídos ao erário municipal
por alguns dos responsáveis, conforme demonstrado:
VEREADORES
RESPONSÁVEL
VALOR (REAIS)
VRTE*
DATA
LUIZ MARCOS PERINI FIOROT
52,30
17,7054
26/10/2016
TOTAL RESTITUÍDO
52,30
17,7054
SERVIDORES
RESPONSÁVEL
VALOR (REAIS)
VRTE*
DATA
SANDRA PAULO PASSAMAI
106,27
35,9762
26/10/2016
MARIA CRISTINA PINA OLIVEIRA
35,42
11,9909
29/09/2016
TOTAL RESTITUÍDO
141,69
47,9671
*VRTE 2016 = 2,9539
Todavia, fica evidente que não houve a devolução da totalidade dos valores devidos, sendo que os responsáveis abaixo listados ainda
continuam em débito com o erário:
VEREADORES
GENIVALDO PIONA
JONECI INÁCIO DE OLIVEIRA
JORIELSEN ALENCASTRO MORELLO
TOTAL A SER RESTITUÍDO
SERVIDOR
DOUGLAS MORELLO
TOTAL A SER RESTITUÍDO

VALOR PENDENTE DE RESSARCIMENTO EM VRTE
752,5787
451,5472
75,2579
1.279,3838
VALOR PENDENTE DE RESSARCIMENTO EM VRTE
75,2579
75,2579
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Vale ressaltar que, os Srs. Joneci Inácio de Oliveira, Jorielsen Alencastro Morello e Douglas Morello, foram declarados revéis nos termos da Decisão Monocrática 610/2016, sendo que o Sr. Genivaldo
Piona responde solidariamente pelos valores não comprovados destes responsáveis, nos termos legais (Lei Complementar 621/2012):
Art. 81. Os administradores públicos, os ordenadores de despesas e os demais responsáveis por dinheiros, bens e valores têm o
dever de prestar contas ao Tribunal de Contas.
Parágrafo único. O ordenador de despesa e o dirigente de entidade,
por ação direta, conivência, negligência ou omissão, são responsáveis solidários por prejuízos causados ao erário ou a terceiros,
por agente subordinado, em área de sua competência, nos limites
da responsabilidade a ser fixada pelo Tribunal de Contas.
Pelo exposto, considerando que o Sr. Genivaldo Piona não apresentou justificativas suficientes para afastar o presente indicativo de
irregularidade, não comprovou ter tomado as medidas cabíveis, legal e regulamentar, para elidir o dano e nem efetuou o recolhimento
dos valores devidos, no montante de 1.354,6417 VRTE, opina-se
no sentido de manter o presente indicativo de irregularidade
impondo-lhe a necessidade de recolhimento do débito total.
Por fim, evidencia-se a solicitação do responsável em efetuar o ressarcimento da quantia que lhe foi imputada, em 12 (doze) parcelas.
Porém, tal pedido não foi analisado pelo Conselheiro Relator,
cabendo manifestação do mesmo quanto essa possibilidade.
3 CONCLUSÃO/ Proposta de Encaminhamento
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre o Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de
Governador Lindenberg, relativo ao exercício de 2012, convertido
em processo de Tomada de Contas Especial (Decisão Preliminar TC
- 50/2015 da 1ª Câmara), em face de indicativos de dano ao erário
nos itens 3.1 e 3.2 da Instrução Técnica Inicial – ITI 431/2015,
entende-se que devem ser mantidas as irregularidades analisadas,
havendo necessidade de ressarcimento ao erário, conforme valores
evidenciados na tabela abaixo:
Item da ITI
Agentes Responsáveis
Ressarcimento
431/2015
(em VRTE)
3.1
Genivaldo Piona
1.204,1259
JoneciInácio de Oliveira
451,5472
Jorielsen Alencastro Morello
301,0315
Douglas Morello
376,2893
3.2
Genivaldo Piona
752,5787
JoneciInácio de Oliveira
451,5472
Jorielsen Alencastro Morello
75,2579
Douglas Morello
75,2579
3.2 Posto isso e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, IV, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES),
conclui-se opinando por:
3.2.1 Acolher as razões de justificativas do Sr. Genivaldo
Piona e afastar o indicativo de irregularidade apontado no
item 3.1.1 do RTC 70/2014 e analisado no item 2.1 da MT
432/2016;
3.2.2 Sobrestar a análise dos itens 4.2.2.1.1 do RTC 70/2014 e
1.1 da ITI 210/2014, conforme sugerido nos itens 2.2 e 2.3 da MT
432/2016, quais sejam: Pagamento de décimo terceiro salário ao
Presidente e vereadores da Câmara e Incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal 464/2009, por prudência, até que o Supremo Tribunal Federal exare posicionamento definitivo sobre
a questão, nos autos do Recurso Extraordinário nº 950.898,
ao qual foi conferida repercussão geral, e ainda pendente
de julgamento. Sobrestamento este já adotado por esta Corte de
Contas nos autos do Processo TC 2.204/2010 envolvendo o julgamento das contas da Câmara de Anchieta, referente ao exercício de
2009, assim como no Processo TC 3090/2011, envolvendo o julgamento das contas da Câmara de Guarapari, referente ao exercício
de 2010;
3.2.3 Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares
as contas do exercício de 2012 do senhor Genivaldo Piona –
Presidente da Câmara Municipal, com amparo no artigo 84, inciso
III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012, em razão do cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens 3.1 e 3.2 da ITI 431/2015, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a R$ 8.330,00 (oito
mil, trezentos e trinta reais), correspondentes a 3.687,6356
VRTE ao erário municipal, de forma autônoma e solidária, conforme tabela a seguir:
Item
Agente(s) responsáRessarciRessarcida ITI
vel(is)
mento (em mento (em
431/2015
R$)
VRTE)
3.1
Genivaldo Piona
2.720,00 1.204,1259
Joneci Inácio. de Oliveira
1.020,00
451,5472
Jorielsen A. Morello
680,00
301,0315
Douglas Morello
850,00
376,2893
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3.2

Genivaldo Piona
Joneci Inácio de Oliveira
Jorielsen A. Morello
Douglas Morello

1.700,00
1.020,00
170,00
170,00

752,5787
451,5472
75,2579
75,2579

Total
8.330,00 3.687,6356
VRTE 2012: R$ 2,2589
3.2.4 Julgar irregulares as contas do senhor Joneci Inácio
de Oliveira – Vereador –, declarado revel pelo relator nos termos
da DECM 610/2016, em razão do cometimento de infração que
causou dano injustificado ao erário disposta nos itens 3.1 e
3.2 da ITI 431/2015, condenando-o ao ressarcimento do valor
equivalente a R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais), correspondentes a 903,0944 VRTE ao erário municipal, em com
amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar
621/2012, solidariamente com Sr. Genivaldo Piona;
3.2.5 Julgar irregulares as contas do senhor Jorielsen Alencastro Morello – Vereador –, declarado revel pelo relator nos termos da DECM 610/2016, em razão do cometimento de infração
que causou dano injustificado ao erário disposta nos itens
3.1 e 3.2 da ITI 431/2015, condenando-o ao ressarcimento do
valor equivalente a R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais),
correspondentes a 376,2894 VRTE ao erário municipal, com
amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar
621/2012, solidariamente com Sr. Genivaldo Piona;
3.2.6 Julgar irregulares as contas do senhor Douglas Morello
– Servidor –, declarado revel pelo relator nos termos da DECM
610/2016, em razão do cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário disposta nos itens 3.1 e 3.2 da
ITI 431/2015, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais), correspondentes
a 451,5472 VRTE ao erário municipal, em com amparo no artigo
84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012, solidariamente com Sr. Genivaldo Piona;
3.2.7 Aplicação de multa, nos termos do art. 134 da Lei Complementar 621/2012, a ser dosada pelo Relator, aos Srs. Genivaldo Piona, Joneci Inácio de Oliveira, Jorielsen A. Morello e Douglas
Morello.
3.2.8 Afastar a responsabilidade dos Vereadores: Allan Antônio Sarnaglia, Graziele Marques Finco, Leocir Fehlberg, Luiz
Marcos Perini Fiorot e Paulo Roberto Lubiana; como também
dos servidores: Wesley Corrêa, Sandra Paulo Passamai, Maria Cristina Pina, Rafael Chaves e Maria Cleides V. C. Grassi,
tendo em vista o ressarcimento dos valores devidos, conforme comprovantes juntados aos autos;
3.2.9 Recomendar, conforme disposto no item 2.1 da MT
432/2016, ao atual gestor da Câmara Municipal de Governador Lindenberg para que observe os requisitos formais para abertura de
créditos adicionais suplementares, restringindo-se o ato normativo
à competência do chefe do Poder Executivo municipal e oferecendo-lhes a devida publicidade nos termos da Lei Orgânica e demais
instrumentos relacionados à publicidade de leis e atos normativos
municipais.
3.3 Atentar o Conselheiro Relator quanto ao pedido do Sr.
Genivaldo Piona de efetuar o ressarcimento do dano ao erário parceladamente, conforme explicitado nos itens 3.1 e 3.2 desta
ITC.
Vitória – E.S., 13 de dezembro de 2016.
[...]”
Com a recente decisão no Recurso Extraordinário 650.898 do STF,
referente à constitucionalidade do pagamento do 13º salário e o
terço de férias aos agentes público, a área técnica emitiu a Manifestação Técnica 660/2017, que transcrevo abaixo:
[...]
II – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
II.I INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 464/2009 (Itens 1.1 da ITI 210/2014, 2.3 da MT
432/16 e 3.2.2 da ITC 4.500/16)
PRELIMINARMENTE
Base Legal: artigos 29, inciso VI, 37, caput, 39, § 3º e § 4º, da
Constituição Federal; artigos 26, inciso II, 32, caput, 45, parágrafo
2º, e 46 da Constituição do Estado do Espírito Santo; artigos 75,
inciso I, e 77 da Lei Federal 4.320/1964 e Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI Nº 100110009717 TJES, artigo 39 § 4º da
Constituição da República.
Conforme relatado no ITI 210/2014 (fls. 158-163):
De acordo com as fichas financeiras do Presidente e Vereadores da
Câmara Municipal de Governador Lindenberg, constantes às folhas
105 a 108 dos autos, verifica-se que no exercício sob análise foram pagos subsídios a título de décimo terceiro salário aos aludidos
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agentes políticos.
[...]
Diante da verificação acerca da mencionada Lei Municipal, observa-se que a mesma padece de vício de inconstitucionalidade, vez que
não fora observado o princípio da anterioridade, materializado pelo
artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal, que se segue:
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois
turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois
terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
(...)
VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o
que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos
na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)
Como a aprovação do décimo terceiro salário concedido ao Presidente e Vereadores da Câmara Municipal ocorrera dentro da legislatura dos beneficiados, tais agentes políticos determinaram sua
própria remuneração, legislando, portanto, em causa própria.
Outro fator de acentuada relevância consiste em observar que a
Constituição Federal não prevê o pagamento de décimo terceiro salário aos edis, haja vista que os agentes políticos não possuem vínculo empregatício ou estatutário com o ente público, não cabendo
aos mesmos a previsão contida no artigo 39, § 3º, da Carta Magna.
[...]
Conforme Decisão Preliminar TC 93/2014 (fls. 178-179):
[...]
DECIDE, ainda, quanto ao 13º subsídio (item 4.2.2.1.1 do RTC
70/2014), por prudência, sobrestar a decisão de citação do responsável nos presentes autos até que a Corte Maior exare posicionamento sobre a questão, nos autos do Recurso Extraordinário nº
650.898 (ao qual foi conferida repercussão geral), conforme ocorreu no Processo TC nº 3090/2011. Pelos mesmos motivos, sobrestar a análise de instauração do incidente de inconstitucionalidade
da Lei Municipal nº 464/2009 (que concede o pagamento de 13º
subsídio mensal aos vereadores – item 1.1 da ITI 210/2014).
[...]
Tal item foi analisado pela MT 432/2016, item 2.3, conforme
abaixo:
ANÁLISE: Verifica-se que a constitucionalidade de pagamento de
13º subsídio a vereadores encontra-se atualmente em julgamento no Supremo Tribunal Federal, conforme Recurso Extraordinário
650.898, ao qual foi conferida repercussão geral.
Conforme se observa em consulta ao site do STF (http://www.
stf.jus.br/portal/
processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4115555), o RE 650.898 ainda se encontra pendente de julgamento final, constando-se voto-vista do Ministro Teori Zavascki,
dando parcial provimento ao recurso, pedindo vista aos 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.
O Tribunal de Contas do Espírito Santo já decidiu pelo sobrestamento de processo que trata de mesma matéria, conforme Processo
TC 2.204/2010 envolvendo o julgamento das contas da Câmara de
Anchieta, referente ao exercício de 2009, assim como no Processo
TC 3090/2011, envolvendo o julgamento das contas da Câmara de
Guarapari, referente ao exercício de 2010.
Naqueles autos esta Corte de Contas identificou a irregularidade, foi
dada a ampla defesa e o contraditório ao responsável, e o sobrestamento foi decidido em fase de julgamento de mérito, com fins de
emissão de Acórdão. Posteriormente, foi autuado novo processo a
fim de aguardar posicionamento do STF, possibilitando o tratamento específico sobre a matéria pendente (13º subsídio).
Desta forma, sugere-se que seja dado o mesmo tratamento em
relação ao incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal
464/2009, tendo em vista a decisão de sobrestamento exarada pela
1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme Decisão Preliminar TC 93/2014, devidamente transcrita acima, autuando-se novo processo a fim de aguardar posicionamento
no Recurso Extraordinário 650.898 pelo STF, de maneira prudente,
oferecendo-se uma decisão segura acerca do tema controverso.
Posteriormente, por meio da ITC 4500/16, item 3.2.2, foi sugerido
o sobrestamento deste item, conforme reproduzido abaixo:
3.2.2 Sobrestar a análise dos itens 4.2.2.1.1 do RTC 70/2014 e
1.1 da ITI 210/2014, conforme sugerido nos itens 2.2 e 2.3 da
MT 432/2016, quais sejam: Pagamento de décimo terceiro salário
ao Presidente e vereadores da Câmara e Incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal 464/2009, por prudência, até que o
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Supremo Tribunal Federal exare posicionamento definitivo sobre a
questão, nos autos do Recurso Extraordinário nº 950.898, ao qual
foi conferida repercussão geral, e ainda pendente de julgamento.
Sobrestamento este já adotado por esta Corte de Contas nos autos
do Processo TC 2.204/2010 envolvendo o julgamento das contas da
Câmara de Anchieta, referente ao exercício de 2009, assim como
no Processo TC 3090/2011, envolvendo o julgamento das contas da
Câmara de Guarapari, referente ao exercício de 2010;
Ato contínuo retornaram os autos a esta Secretaria de Contas, para
a adequada instrução legal, tendo em vista as considerações feitas
pelo Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo, e reproduzidas abaixo:
Tratam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Governador Lindenberg, referente ao exercício de 2012.
Consta nos autos a Instrução Técnica Conclusiva 4500/2016-9,
onde a Área Técnica propõe no item 3.2.2:
3.2.2 Sobrestar a análise dos itens 4.2.2.1.1 do RTC 70/2014 e
1.1 da ITI 210/2014, conforme sugerido nos itens 2.2 e 2.3 da MT
432/2016, quais sejam: Pagamento de décimo terceiro salário ao
Presidente e vereadores da Câmara e Incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal 464/2009, por prudência, até que o Supremo Tribunal Federal exare posicionamento definitivo sobre
a questão, nos autos do Recurso Extraordinário nº 950.898,
ao qual foi conferida repercussão geral, e ainda pendente
de julgamento. Sobrestamento este já adotado por esta Corte de
Contas nos autos do Processo TC 2.204/2010 envolvendo o julgamento das contas da Câmara de Anchieta, referente ao exercício de
2009, assim como no Processo TC 3090/2011, envolvendo o julgamento das contas da Câmara de Guarapari, referente ao exercício
de 2010;
Considerando a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário 650898 acerca da matéria aqui tratada,
adotando a tese de que é constitucional o pagamento do 13º e
do terço de férias aos agentes políticos, encaminho o processo a
essa SEGEX para distribuição à secretaria competente, com vistas
à instrução quanto aos reflexos da mencionada decisão nos autos.
Conclusão
Assim, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria, no Recurso Extraordinário 650898, somos pelo afastamento da irregularidade apontada.
II.II PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO AO PRESIDENTE E AOS
VEREADORES DA CÂMARA (Item 4.2.2.1.1 do RTC 70/2014)
Base Legal: artigos 29, inciso VI, 37, caput, 39, § 3º e § 4º, da
Constituição Federal; artigos 26, inciso II, 32, caput, 45, parágrafo
2º, e 46 da Constituição do Estado do Espírito Santo; artigos 75,
inciso I, e 77 da Lei Federal 4.320/1964 e Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI Nº 100110009717 TJES.
Conforme relatado no RTC 70/2014 (fls. 136-157):
A folha de pagamento e as fichas financeiras, presentes entre as
folhas 105 e 120, indicam que os vereadores e o Presidente da Câmara de Governador Lindenberg receberam décimo terceiro salário
no exercício 2012, fato que afronta a legislação em vigor.
Tal fato também ocorrera nos exercícios de 2010 e 2011, conforme
se observa nos Processos 1777/2011 e 2173/2012.
O pagamento de 13º aos edis teve como fundamento a Lei Municipal 464, de 16 de dezembro de 2009, presente na folha 124, in
verbis:
Lei Municipal 464/2009
Artigo 1º - Fica estabelecido o pagamento de 13º subsídio mensal
aos Vereadores com assento juto à Câmara Municipal de Governador Lindenberg/ES no valor correspondente a uma remuneração
mensal a ser paga de uma única vez no mês de dezembro de cada
ano, juntamente com o pagamento do subsídio mensal relativo ao
supracitado mês.
Artigo 2º - Os valores pagos a título de 13º subsídio serão registrados pela Câmara Municipal de Governador Lindenberg da mesma
forma que são feitos os registros dos demais subsídios mensais.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Artigo 4º - As despesas da corrente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
[...]
Não obstante, considerando que a Lei Municipal 464/2009 fora sancionada dentro da legislatura vigente, sendo que, conforme disposto em seu artigo 3º, tal lei entrara em vigor na data de sua
publicação, verifica-se, portanto, que não fora observado o princípio da anterioridade, materializado pelo artigo 29, inciso VI, da
Constituição Federal.
[...]
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Ante o exposto, o valor a ser devolvido ao erário municipal pelo
Agente responsável totaliza R$ 23.537,20 (vinte e três mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos), equivalente a 10.419,76
VRTE’s, considerando o valor unitário do exercício 2012 sendo
2,2589.
Destarte, considerando que a Lei Municipal 464/2009 não atendeu
ao princípio da anterioridade previsto no artigo 29, inciso VI, da
Constituição Federal, uma vez que a aprovação do décimo terceiro
salário ao Presidente e Vereadores da Câmara Municipal ocorrera
dentro da legislatura dos beneficiados por tal direito, sendo assim,
tais agentes políticos determinaram sua própria remuneração, legislando em causa própria;
Considerando que a Constituição Federal não prevê a extensão do
direito ao décimo terceiro salário aos agentes políticos, dentre esses incluídos o Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de
Governador Lindenberg;
Faz-se necessário que o Agente responsável esclareça a situação
descrita.
Conforme Decisão Preliminar TC 93/2014 (fls. 178-179):
[...]
DECIDE, ainda, quanto ao 13º subsídio (item 4.2.2.1.1 do RTC
70/2014), por prudência, sobrestar a decisão de citação do responsável nos presentes autos até que a Corte Maior exare posicionamento sobre a questão, nos autos do Recurso Extraordinário nº
650.898 (ao qual foi conferida repercussão geral), conforme ocorreu no Processo TC nº 3090/2011. Pelos mesmos motivos, sobrestar a análise de instauração do incidente de inconstitucionalidade
da Lei Municipal nº 464/2009 (que concede o pagamento de 13º
subsídio mensal aos vereadores – item 1.1 da ITI 210/2014).
[...]
Tal item foi analisado pela MT 432/2016, item 2.2, conforme
abaixo:
Verifica-se que a constitucionalidade de pagamento de 13º subsídio
a vereadores encontra-se atualmente em julgamento no Supremo
Tribunal Federal, conforme Recurso Extraordinário 650.898, ao qual
foi conferida repercussão geral.
Conforme se observa em consulta ao site do STF (http://www.
stf.jus.br/portal/
processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4115555), o RE 650.898 ainda se encontra pendente de julgamento final, constando-se voto-vista do Ministro Teori Zavascki,
dando parcial provimento ao recurso, pedindo vista aos 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.
O Tribunal de Contas do Espírito Santo já decidiu pelo sobrestamento de processo que trata de mesma matéria, conforme Processo
TC 2.204/2010 envolvendo o julgamento das contas da Câmara de
Anchieta, referente ao exercício de 2009, assim como no Processo
TC 3090/2011, envolvendo o julgamento das contas da Câmara de
Guarapari, referente ao exercício de 2010.
Naqueles autos esta Corte de Contas identificou a irregularidade, foi
dada a ampla defesa e o contraditório ao responsável, e o sobrestamento foi decidido em fase de julgamento de mérito, com fins de
emissão de Acórdão. Posteriormente, foi autuado novo processo a
fim de aguardar posicionamento do STF, possibilitando o tratamento específico sobre a matéria pendente (13º subsídio).
Desta forma, sugere-se que seja dado o mesmo tratamento em relação ao pagamento de 13º subsídio aos vereadores de Governador
Lindenberg, tendo em vista a decisão de sobrestamento exarada
pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
conforme Decisão Preliminar TC 93/2014 (fls. 178-179), devidamente transcrita acima, autuando-se novo processo a fim de aguardar posicionamento no Recurso Extraordinário 650.898 pelo STF,
de maneira prudente, oferecendo-se uma decisão segura acerca do
tema controverso.
Posteriormente, por meio da ITC 4500/16, item 3.2.2, foi sugerido
o sobrestamento deste item, conforme reproduzido abaixo:
3.2.2 Sobrestar a análise dos itens 4.2.2.1.1 do RTC 70/2014
e 1.1 da ITI 210/2014, conforme sugerido nos itens 2.2 e 2.3 da
MT 432/2016, quais sejam: Pagamento de décimo terceiro salário
ao Presidente e vereadores da Câmara e Incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal 464/2009, por prudência, até que o
Supremo Tribunal Federal exare posicionamento definitivo sobre a
questão, nos autos do Recurso Extraordinário nº 950.898, ao qual
foi conferida repercussão geral, e ainda pendente de julgamento.
Sobrestamento este já adotado por esta Corte de Contas nos autos
do Processo TC 2.204/2010 envolvendo o julgamento das contas da
Câmara de Anchieta, referente ao exercício de 2009, assim como
no Processo TC 3090/2011, envolvendo o julgamento das contas da
Câmara de Guarapari, referente ao exercício de 2010;

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

Página 36
Ato contínuo retornaram os autos a esta Secretaria de Contas, para
a adequada instrução legal, tendo em vista as considerações feitas
pelo Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo, e reproduzidas abaixo:
Tratam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Governador Lindenberg, referente ao exercício de 2012.
Consta nos autos a Instrução Técnica Conclusiva 4500/2016-9,
onde a Área Técnica propõe no item 3.2.2:
3.2.2 Sobrestar a análise dos itens 4.2.2.1.1 do RTC 70/2014 e
1.1 da ITI 210/2014, conforme sugerido nos itens 2.2 e 2.3 da MT
432/2016, quais sejam: Pagamento de décimo terceiro salário ao
Presidente e vereadores da Câmara e Incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal 464/2009, por prudência, até que o Supremo Tribunal Federal exare posicionamento definitivo sobre
a questão, nos autos do Recurso Extraordinário nº 950.898,
ao qual foi conferida repercussão geral, e ainda pendente
de julgamento. Sobrestamento este já adotado por esta Corte de
Contas nos autos do Processo TC 2.204/2010 envolvendo o julgamento das contas da Câmara de Anchieta, referente ao exercício de
2009, assim como no Processo TC 3090/2011, envolvendo o julgamento das contas da Câmara de Guarapari, referente ao exercício
de 2010;
Considerando a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário 650898 acerca da matéria aqui tratada,
adotando a tese de que é constitucional o pagamento do 13º e
do terço de férias aos agentes políticos, encaminho o processo a
essa SEGEX para distribuição à secretaria competente, com vistas
à instrução quanto aos reflexos da mencionada decisão nos autos.
Conclusão
Assim, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria, no Recurso Extraordinário 650898, somos pelo afastamento da irregularidade apontada.
III CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ratificamos a conclusão e proposta de encaminhamento contida
na Instrução Técnica Conclusiva 04500/2016-9, à exceção do item
3.2.2, tendo em vista o Recurso Extraordinário 650.898 do STF, propondo-se o afastamento dos indicativos de irregularidades contidos
nos itens 4.2.2.1.1 do RTC 70/2014 e 1.1 da ITI 210/2014, conforme analisados nos itens II.I e II.II desta manifestação (Pagamento
de décimo terceiro salário ao Presidente e vereadores da Câmara
e Incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal 464/2009).
À superior consideração.
Vitória, 03 de Maio 2017.
[...]
Adoto os fundamentos da área técnica e do Ministério Público de
Contas e entendo que preliminarmente deva ser oportunizado aos
responsáveis a opção do recolhimento dos valores a serem ressarcidos ao erário municipal.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando em parte com o entendimento da área técnica e do
parecer do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva,
VOTO:
3.1 pela manutenção das seguintes irregularidades descritas nos
itens 3.2.3 da Instrução Técnica Conclusiva 4500/2016:
3.1.3. Ausência de comprovação documental que motivou a concessão do valor de diárias constante na prestação de contas da
câmara municipal (item 2.1 da ITI 414/2016);
3.1.2. Concessão de diárias para viagens a reuniões políticas e outros motivos não pertinentes às funções e atividades legislativas
constitucionalmente definidas, contrariando o interesse público
(item 2.2 da ITI 414/2016)
Total pendente de ressarcimento, considerando-se os valores já
restituídos pelos agentes responsáveis:
Item da ITI
Agentes Responsáveis
Ressarcimento
431/2015
(em VRTE)
3.1
Genivaldo Piona
1.204,1259
Joneci Inácio de Oliveira e Geni451,5472
valdo Piona (solidários)
301,0315
Jorielsen Alencastro Morello e
376,2893
Genivaldo Piona (solidários)
Douglas Morello e Genivaldo Piona (solidários)
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3.2

Genivaldo Piona e Genivaldo Pio752,5787
na (solidários)
451,5472
Joneci Inácio de Oliveir e Geni75,2579
valdo Pionaa (solidários)
75,2579
Jorielsen Alencastro Morello e
Genivaldo Piona (solidários)
Douglas Morello e Genivaldo Piona (solidários)
3.2 PRELIMINARMENTE, de acordo com o art. 157, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, pela rejeição das alegações de defesa no tocante aos itens acima, dando-se ciência
aos senhores Genivaldo Piona, Joneci Inácio de Oliveira, Jorielsen
Alencastro Morello e Douglas Morello para que, em novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias recolham as importâncias detalhadas na tabela acima;
3.3 Pelo ALERTA que, nos termos do art. 157, §4º do Regimento
Interno, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as
contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
Vitória, 16 agosto de 2017.
Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Conselheiro Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 03354/20139, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sua 28ª sessão ordinária, realizada no dia dezesseis de agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos
do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo:
Manter as seguintes irregularidades descritas nos itens 3.2.3 da
Instrução Técnica Conclusiva 4500/2016:
3.1.3. Ausência de comprovação documental que motivou a concessão do valor de diárias constante na prestação de contas da
câmara municipal (item 2.1 da ITI 414/2016);
3.1.2. Concessão de diárias para viagens a reuniões políticas e outros motivos não pertinentes às funções e atividades legislativas
constitucionalmente definidas, contrariando o interesse público
(item 2.2 da ITI 414/2016)
Total pendente de ressarcimento, considerando-se os valores já
restituídos pelos agentes responsáveis:
Item da ITI
431/2015
3.1

Agentes Responsáveis

Ressarcimento
(em VRTE)
1.204,1259
451,5472
301,0315
376,2893

Genivaldo Piona
Joneci Inácio de Oliveira e Genivaldo
Piona (solidários)
Jorielsen Alencastro Morello e Genivaldo Piona (solidários)
Douglas Morello e Genivaldo Piona
(solidários)
3.2
Genivaldo Piona e Genivaldo Piona
752,5787
(solidários)
451,5472
Joneci Inácio de Oliveir e Genivaldo
75,2579
Pionaa (solidários)
75,2579
Jorielsen Alencastro Morello e Genivaldo Piona (solidários)
Douglas Morello e Genivaldo Piona
(solidários)
De acordo com o artigo 157, § 3º, do Regimento Interno deste
Tribunal de Contas, rejeitar das alegações de defesa no tocante
aos itens acima, dando-se ciência aos senhores Genivaldo Piona,
Joneci Inácio de Oliveira, Jorielsen Alencastro Morello e Douglas
Morello para que, em novo e improrrogável prazo de 30 (trinta)
dias, recolham as importâncias detalhadas na tabela acima;
Ficam os responsáveis cientes de que:
a) a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente,
saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas
regulares com ressalva e lhes dará quitação, nos termos do artigo
157, §4º, do RITCEES;
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, 16 de agosto de 2017.
Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
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DECISÃO 03361/2017-6
PROCESSO TC-05583/2017-7
Responsável: Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO (1° BIMESTRE DE
2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA DE MONTANHA –
ALERTA – RECOMENDAR – DAR CIÊNCIA AO MPEC – ARQUIVAR.
A SENHORA RELATORA, CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se do RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, relativo ao 1º BIMESTRE DE 2017, da PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONTANHA, sob a responsabilidade da senhora
IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES.
Na Instrução Técnica Inicial n. 869/2017, a Secex-Contas sugere a emissão de PARECER DE ALERTA, em razão do descumprimento da META BIMESTRAL DE ARRECADAÇÃO:
RREO-LRFWeb-Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º,
incisos I a IV, da LC 101/2000)
Período
Meta (R$)
Realizado
(R$)
META
1º
8.264.241,66
7.663.424,66
BIMESTRAL DE bimestre/2017
ARRECADAÇÃO
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que não houve o cumprimento da meta bimestral de
arrecadação, faz-se necessária a emissão de Parecer de Alerta ao
Executivo Municipal.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento no art. 59, § 1º, inciso I, da LRF,
VOTO pela emissão de ALERTA, encaminhando-se cópia da manifestação técnica ao responsável.
VOTO, ainda, pela RECOMENDAÇÃO para que o atual gestor atente para a possibilidade de ocorrência das situações previstas no
caput do art. 9° da Lei Complementar n. 101/2000.
Encaminhe-se ao Ministério Público de Contas, para ciência.
ARQUIVE-SE, após o trânsito em julgado.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 5583/20177, DECIDE a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, na 29ª sessão ordinária da Primeira Câmara,
realizada no dia vinte e três de agosto de dois mil e dezessete, à
unanimidade, nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas:
Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Montanha, referente
ao 1º bimestre de 2017, pelo fato de o jurisdicionado apresentar
tendência ao descumprimento de meta prevista na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial
00869/2017-1.
2. RECOMENDAR ao atual gestor que atente para a possibilidade
de ocorrência das situações previstas no caput do art. 9° da Lei
Complementar n. 101/2000.
Cientifique-se o Ministério Público de Contas e, após, arquive-se.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 2017.
Conselheiro RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da Presidência

[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Outras Decisões - 2ª Câmara]
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
DECISÃO 01966/2017-1
PROCESSO TC-02803/2017-1
Responsável: Irineu Wutke
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1°
BIMESTRE DE 2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA DE
VILA PAVÃO – ALERTAR – ARQUIVAR
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
www.tce.es.gov.br

Terça-feira, 5 de setembro de 2017
A SecexContas – Secretaria de Controle Externo de Contas, por
ocasião da Instrução Técnica Inicial ITI 00420/2017-4, sugere ao
Plenário desta Corte de Contas a emissão de Parecer de Alerta
à Prefeitura Municipal de Vila Pavão, sob o argumento do ente ter
apresentado tendência ao descumprimento de metas estabelecidas
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, diante da análise do Relatório
Resumido da Execução Orçamentária - RREO, referente ao 1° bimestre/2017, conforme se extrai da tabela a seguir:
RREO-LRFWeb-Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º,
incisos I a IV, da LC 101/2000)
Período
Meta (R$)
Realizado
(R$)
META
1º
4.550.000,00
4.148.267,05
BIMESTRAL DE bimestre/2017
ARRECADAÇÃO
RESULTADO
1º
-40.198,89
1.723.217,08
NOMINAL
bimestre/2017
Portanto, com fulcro no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LC n° 101/2000), VOTO no sentido de que seja emitido PARECER
DE ALERTA ao Sr. IRINEU WUTKE, Ordenador de Despesa do
Município de Vila Pavão, nos termos da Instrução Técnica Inicial ITI 00420/2017-4, cuja cópia deverá ser encaminhada ao
interessado.
Após os devidos trâmites, arquive-se, na forma do artigo 330, IV,
c/c o artigo 303, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas –
Resolução 261/2013.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 2803/20171, DECIDE a segunda câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 17ª sessão ordinária, realizada no dia trinta e
um de maio de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, emitir
PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Vila Pavão, referente ao 1º
bimestre de 2017, por não ter alcançado a meta prevista na Lei
de Diretrizes Orçamentárias, conforme demonstrado na Instrução
Técnica Inicial 00420/2017-4
Arquive-se, após os devidos trâmites, na forma do artigo 330, IV,
c/c o artigo 303, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas –
Resolução 261/2013.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO 01967/2017-6
PROCESSO TC-02780/2017-3
Responsável: Sérgio Farias Fonseca
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1°
BIMESTRE DE 2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO– ALERTAR
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
Trata o presente processo de Relatório Resumido de Execução Orçamentária - referente ao 1º Bimestre de 2017, da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, sob a responsabilidade de Sergio Farias
Fonseca.
A Secretaria de Controle Externo de Contas, através da Instrução
Técnica Inicial ITI nº 00402/2017-6, verificou o descumprimento da
meta fiscal prevista pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme
quadro abaixo:
RREO-LRFWeb - Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º,
incisos I a IV, da LC 101/2000)
Período
Meta (R$)
Realizado
(R$)
META
1º
7.146.173,84
3.954.169,50
BIMESTRAL DE bimestre/2017
ARRECADAÇÃO
Neste contexto, SUGERE a Equipe Técnica emissão de Parecer de
Alerta, de acordo com o artigo 59, § 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, com a respectiva
notificação do Ordenador de Despesas.
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, inciso
I que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal,
devendo observar se foram atingidas as metas estabelecidas pela
lei de diretrizes orçamentárias, in verbis:
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
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Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;
Neste sentido, ainda, 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.
DECISÃO
Ante ao exposto, corroborando a manifestação exarada pela Área
Técnica, VOTO para que este Egrégio Plenário emita PARECER DE
ALERTA, notificando o Sr. Sergio Farias Fonseca, Prefeito Municipal
de Jerônimo Monteiro, nos termos do § 1º do art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;
Por fim, determino que seja encaminhada cópia da referida Instrução Técnica Inicial – ITI nº 00402/2017-6 ao Agente Responsável.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 2780/20173, DECIDE a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sua 17ª sessão ordinária, realizada no dia trinta
e um de maio de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos
do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner, emitir
PARECER DE ALERTA, notificando o Sr. Sérgio Farias Fonseca,
Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, nos termos do § 1º do art.
59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
Encaminhe-se cópia da Instrução Técnica Inicial – ITI nº
00402/2017-6 ao Agente Responsável.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO 01968/2017-1
PROCESSO TC-02797/2017-9
Responsável: Rubens Casotti
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1°
BIMESTRE DE 2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ– ALERTAR
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
Trata o presente processo de Relatório Resumido de Execução Orçamentária - referente ao 1º Bimestre de 2017, da Prefeitura Municipal de Vila Velha, sob a responsabilidade de Rubens Casotti .
A Secretaria de Controle Externo de Contas, através da Instrução
Técnica Inicial ITI nº 00414/2017-9, verificou o descumprimento da
meta fiscal prevista pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme
quadro abaixo:
RREO-LRFWeb - Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º,
incisos I a IV, da LC 101/2000)
Período
Meta (R$)
Realizado
(R$)
META
1º
4.558.971,21
4.434.660,06
BIMESTRAL DE bimestre/2017
ARRECADAÇÃO
Neste contexto, SUGERE a Equipe Técnica emissão de Parecer de
Alerta, de acordo com o artigo 59, § 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, com a respectiva
notificação do Ordenador de Despesas.
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, inciso
I que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal,
devendo observar se foram atingidas as metas estabelecidas pela
lei de diretrizes orçamentárias, in verbis:
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: I - atingimento
das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;
Neste sentido, ainda, 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.
DECISÃO
Ante ao exposto, corroborando a manifestação exarada pela Área
Técnica, VOTO para que este Egrégio Plenário emita PARECER DE
ALERTA, notificando o Sr. Rubens Casotti, Prefeito Municipal de
São Roque do Canaã, nos termos do § 1º do art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;
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Terça-feira, 5 de setembro de 2017
Por fim, determino que seja encaminhada cópia da referida Instrução
Técnica Inicial – ITI nº 00414/2017-9 ao Agente Responsável.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 2797/2017-9,
DECIDE a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sua 17ª sessão ordinária, realizada no dia trinta e um de
maio de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do
relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner, emitir PARECER DE
ALERTA, notificando o Sr. Rubens Casotti, Prefeito Municipal de São
Roque do Canaã, nos termos do § 1º do art. 59 da Lei Complementar
Federal nº 101/2000.
Encaminhe-se cópia da Instrução Técnica Inicial – ITI nº 00414/20179 ao Agente Responsável.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO 01969/2017-5
PROCESSO TC-02800/2017-7
Responsável: João Chrisóstomo Altoé
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1° BIMESTRE DE 2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA DE VARGEM ALTA – ALERTA – DETERMINAR.
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO
TAUFNER:
Trata o presente processo de Relatório Resumido de Execução Orçamentária - referente ao 1º Bimestre de 2017, da Prefeitura Municipal
de Vargem Alta, sob a responsabilidade de João Chrisóstomo Altoé.
Verificou a Secretaria de Controle Externo de Contas, através da Instrução Técnica Inicial ITI nº 00417/2017-2, o descumprimento da
meta fiscal prevista pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme
quadro abaixo:
RREO-LRFWeb-Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º,
incisos I a IV, da LC 101/2000)
Período
Meta (R$)
Realizado
(R$)
META
1º
9.317.680,36 7.962.287,40
BIMESTRAL DE bimestre/2017
ARRECADAÇÃO
RESULTADO
1º
-26.158,60 2.505.789,30
NOMINAL
bimestre/2017
Neste contexto, SUGERE a Equipe Técnica emissão de Parecer de Alerta, de acordo com o artigo 59, § 1º, inciso I, da Lei Complementar nº
101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, com a respectiva notificação do Ordenador de Despesas.
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, inciso
I que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal,
devendo observar se foram atingidas as metas estabelecidas pela lei
de diretrizes orçamentárias, in verbis:
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:
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;
O mesmo diploma legal determina que seja o Poder Executivo o responsável por demonstrar que as metas dispostas no artigo supracitado
foram cumpridas em conformidade com lei, e em caso de descumprimento deverá adotar as providencias previstas no 9º, litteris
Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado
primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes
necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e
movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1o No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados
dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.
§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao
pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes
orçamentárias.
§ 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público
não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder
Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. (Vide ADIN 2.238-5)
§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder
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Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais
de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no
§ 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas
estaduais e municipais.
[...]
Neste sentido, ainda, 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.
DECISÃO
Ante ao exposto, corroborando a manifestação exarada pela Área
Técnica, VOTO para que este Egrégio Plenário emita PARECER DE
ALERTA, notificando o Sr. João Chrisóstomo Altoé, Prefeito Municipal
de Vargem Alta, nos termos do § 1º do art. 59 da Lei Complementar
Federal nº 101/2000; e expeça DETERMINAÇÃO para que adote as
medidas constantes na Lei Complementar Federal 101/2000, especialmente a prevista no art. 9º, sob pena de multas previstas no art. 5º.
§1º, da Lei 10.028/2000 em razão da infração prevista no inciso III
do mesmo dispositivo, e inciso IV, do art.135 da Lei Complementar
Estadual 621/2012.
Cumpre alertar, ainda, que omitir-se em ato de sua competência pode
caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de
mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores, conforme disposição constante do artigo 4º, inciso VII do Decreto-Lei nº
201/1967.
Por fim, determino que seja encaminhada cópia da referida Instrução
Técnica Inicial – ITI nº 00417/2017-2 ao Agente Responsável.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 02800/2017-7,
DECIDE a segunda câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na 17ª sessão ordinária, realizada no dia trinta e um de maio
de dois mil e dezessete, nos termos do voto do relator, conselheiro
Domingos Augusto Taufner:
1. Emitir PARECER DE ALERTA à Prefeitura de Vargem Alta, referente ao 1º bimestre de 2017, por apresentar tendência ao descumprimento de meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial 00417/2017-2.
2. DETERMINAR ao gestor que adote as medidas constantes na Lei
Complementar Federal 101/2000, especialmente a prevista no artigo.
9º, sob pena de multas previstas no artigo. 5º, §1º, da Lei 10.028/2000
em razão da infração prevista no inciso III do mesmo dispositivo, e inciso IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
3. ALERTAR, ainda, ao gestor que omitir-se em ato de sua competência pode caracterizar infração político-administrativa sujeita à “cassação de mandato”, em julgamento proferido pela Câmara dos Vereadores, conforme disposição constante do artigo 4º, inciso VII do
Decreto-Lei nº 201/1967.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2017.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
DECISÃO 03297/2017-1
PROCESSO TC-06009/2017-3
Responsável: Thiago Fiorio Longui
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2° BIMESTRE DE 2017) – JURISDICIONADO: PREFEITURA DE RIO
NOVO DO SUL – ALERTAR – ARQUIVAR
O SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO
LUIZ COTTA LOVATTI:
A Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, por meio
da Instrução Técnica Inicial 00927/2017-1, sugere ao Colegiado desta
Corte a emissão de parecer de alerta à Prefeitura Municipal de Rio
Novo do Sul sob o argumento de o ente ter apresentado tendência ao
descumprimento de metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, diante da análise do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO referente ao 2º bimestre/2017, conforme se extrai
da tabela a seguir:
RREO-LRFWeb-Anexo de Metas Fiscais (Art. 59, § 1º,
incisos I a IV, da LC 101/2000)
Período
Meta (R$)
Realizado
(R$)
META
2º
10.643.450,01
8.833.896,30
BIMESTRAL DE bimestre/2017
ARRECADAÇÃO
RESULTADO
2º
0,00
1.367.388,62
NOMINAL
bimestre/2017
Portanto, com fulcro no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LC n° 101/2000), VOTO no sentido de que seja emitido PARECER
DE ALERTA ao Sr. Thiago Fiorio Longui, ordenador de despesa do
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Município de Rio Novo do Sul, nos termos da Instrução Técnica
Inicial 00927/2017-1, cuja cópia deverá ser encaminhada ao interessado.
Após os devidos trâmites, arquive-se, na forma do artigo 330, IV,
c/c o artigo 303, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas –
Resolução 261/2013.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 6009/20173, DECIDE a segunda câmara do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, na 29ª sessão ordinária, realizada no dia vinte e três
de agosto de dois mil e dezessete, nos termos do voto do relator,
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti:
Emitir PARECER DE ALERTA ao Sr. Thiago Fiorio Longui, Ordenador de Despesa do Município de Rio Novo do Sul, referente ao
2º bimestre de 2017, pelo fato de o ente apresentar tendência ao
descumprimento de metas estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial
00927/2017-1;
Arquivar, após os devidos trâmites, na forma do artigo 330, IV,
c/c o artigo 303, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas –
Resolução 261/2013.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 2017.
Conselheiro SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

[ATOS DOS RELATORES]
Decisão Monocrática 01340/2017-1
Processo: TC 3958/2012
Classificação: Tomada de Contas Especial - fiscalização
Exercício: 2011
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Conceição da Barra
Responsáveis: Jorge Duffles Andrade Donati – Espólio
Inventariante: Mônica Duffles Andrade Donato, Altemar Cardozo
Pedruzzi,
Horaldo Lyrio Filho, Walter da Sila Bonelá, Tácio Di Paula Almeida
Neves
( Procuradores: Kélio Almeida Neves OAB-ES 17.112, Wesley
Campores OAB-ES 21.202 ),
Jorge Timboiba Duarte (Procuradores: Kélio Almeida Neves OAB-ES
17.112, Tacio di Paula Almeida NevesOAB-ES 21.202) , Isis Zotelle
Medeiros – ME , Classe Equipamento e Entretenimentos Ltda.
(Procuradores: Bento Machado Guimaraes Filho OAB-ES 4.732,
Fernando Talhate de Souza OAB-ES 14.151) , Fácil Locações de
Banheiros Químicos e Toldos Ltda, G.P. Locadora Ltda – ME, Pojy
Comercial Ltda.,Genevaldo Rosalino Gomes
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO
Cuidam estes autos de Tomada de Contas Especial convertida
de auditoria ordinária levada a efeito na Prefeitura Municipal de
Conceição da Barra, relativa ao exercício de 2011, em cumprimento
ao Plano Anual Consolidado de Auditorias Ordinárias, previamente
aprovado pelo Plenário deste Tribunal de Contas, conforme Decisão
TC 0049/2013 (fls. 1316-1317).
Em decorrência de supostas irregularidades, foi elaborado o
Relatório de Auditoria Ordinária 101/2012 e a Instrução Técnica
Inicial 131/2013 de folhas 1251-1305, que opinou pela citação dos
responsáveis: Jorge Duffles Andrade Donati (Prefeito Municipal)
e outros. Foram os responsáveis citados na forma da Decisão TC
49/2013.
O senhor Jorge Duffles Andrade Donati defendeu-se conforme se vê
às fls. 1.489 a 1.819, subscrito pelos seus advogados Tácio Di Paula
A. Neves e Kelio Almeida Neves.
Foram os autos encaminhados para à área técnica que emitiu NEC
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 3899/2015 (fls. 20152058) e a Instrução Técnica Conclusiva 2770/2016 complementar
(fls. 2066-2077).
O Ministério Público de Contas proferiu o Parecer 73/2017, da
lavra do Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, de
cujo teor manifesta-se em consonância com a proposição constante
das Instruções Técnicas Conclusivas acima citadas, onde pugna
pela notificação do “espólio do Sr. Jorge para juntar aos autos a
referida certidão de óbito e, após a juntada, seja declarada, no
julgamento, a extinção da punibilidade do Sr. Jorge Duffles Andrade
Donati, mantendo, no entanto, os devidos ressarcimentos.”.
Consta dos autos informação acerca do falecimento do senhor Jorge

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

Página 40
Duffles Andrade Donati, conforme certidão de óbito vista às fls.
2.111, onde informa ter deixado um filho senhor Jorge Henrique
Soneghete Duffles Donati e a esposa senhora Cleunice Maria Recco
Donati, deixando como inventariante a senhora Monica Duffles
Andrade Donato, como se observa no Anexo 04280/2017.
O artigo 5º, XLV, da CF/88 e o artigo 131 da Lei Complementar
621/2012 tratam do princípio da responsabilidade pessoal, que
significa que a pena não passa da pessoa do condenado, não
obstante seja inalterada a situação do responsável falecido no que
se refere ao ressarcimento de dano ao erário.
Entendo deva ser notificada a representante do Espólio “para que
integre o feito, nos termos do artigo 707 da Lei Complementar nº
621/12 c/c o artigo 758 , inciso VII, do Código de Processo Civil.”.
Ante o exposto DECIDO NOTIFICAR o espólio do responsável,
na pessoa de sua inventariante Sra. Monica Duffles Andrade
Donato, para ciência da tramitação neste Tribunal do presente
processo, resguardando-lhe assim, o exercício de seu direito de
sustentação oral quando do julgamento, na forma do artigo 327 do
Regimento Interno, e seu direito de recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Secretaria-Geral de Controle
Externo para prosseguimento do feito.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
Decisão Monocrática 01350/2017-4
Processo: 10240/2016
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Anchieta
Assunto: Denúncia
Exercício: 2014
Responsáveis: Fabrício Petri - Prefeito Municipal
Luiz Carlos de Mattos Souza - Controlador Geral
Versam os presentes autos sobre Denúncia com pedido de medida
cautelar formulada pela Fundação Beato José de Anchieta, acerca
da execução do contrato administrativo nº 048/2014, firmado entre
o Município de Anchieta e a empresa Forte Ambiental Ltda., tendo
por escopo a prestação de serviço de coleta de lixo convencional,
manual e mecânico, coleta de entulhos, varrição manual, capina,
raspagem, caiação de meio fio, retirada de areia em vias públicas,
limpeza de praias e locação de equipamentos de apoio para sede e
distritos do município de Anchieta.
Por meio da Decisão Monocrática 1725/2016, recebi os autos
como Denúncia e determinei a notificação do senhor Marcos Vinicius Doelinger Assad – então Prefeito Municipal de Anchieta para
que apresentasse justificativas acerta dos fatos narrados na denúncia.
Em 15 de fevereiro de 2017, o senhor Fabrício Petri, atual Prefeito
Municipal de Anchieta, protocolou o Ofício Gab/Pref. nº 60/2017 encaminhando a documentação requerida, levantada pela Secretaria
de Infraestrutura. Ressaltou, ainda, o gestor que estava na fase de
conhecimento e levantamento de informações quanto aos serviços,
contratos, convênios, termos de cooperação e outras avenças pela
gestão passada. Por esse motivo, solicitou a prorrogação do prazo
para o devido atendimento por mais 15 dias.
Desta forma, deferi a prorrogação por mais 15 dias do prazo para
encaminhamento a este Tribunal dos documentos e esclarecimentos relativos ao contrato administrativo nº 048/2014, firmado entre
o Município de Anchieta e a empresa Forte Ambiental Ltda., tendo
por escopo a prestação de serviço de coleta de lixo convencional,
manual e mecânico, coleta de entulhos, varrição manual, capina,
raspagem, caiação de meio fio, retirada de areia em vias públicas,
limpeza de praias e locação de equipamentos de apoio para sede
e distritos do município de Anchieta, em atendimento à Decisão
Monocrática 1725/2016, alertando os responsáveis quanto às consequências do descumprimento de Decisão emanada por esta Corte
de Contas, em especial quanto às penalidades dispostas no art. 1º,
XXXII e art. 135 e § 1º da Lei Complementar nº 621/2012 (Decisão Monocrática 296/2017).
No entanto, conforme informação prestada pelo Núcleo de Controle
de Documentos (Despacho 41985/2017) e pela Secretaria Geral
das Sessões (Despacho 42684/2017), o prazo para cumprimento da Decisão Monocrática 296/2017 venceu em 02/05/2017, sem
fosse juntada aos autos qualquer documentação.
Isto posto, DECIDO:
Pela CITAÇÃO dos senhores Fabrício Petri, Prefeito Municipal de
Anchieta e Luiz Carlos de Mattos Souza,- Controlador Geral de
Anchieta, para que, no prazo de 30 (TRINTA) dias improrrogáveis, apresentem as justificativas que julgarem pertinentes face
ao não atendimento à Decisão Monocrática 296/2017;
Pela NOTIFICAÇÃO dos senhores Fabrício Petri, Prefeito Municipal de Anchieta e Luiz Carlos de Mattos Souza, Controlador
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Geral de Anchieta, para que, no prazo de 15 (QUINZE) dias
improrrogáveis, encaminhem a este Tribunal os documentos e
esclarecimentos relativos ao contrato administrativo nº 048/2014,
firmado entre o Município de Anchieta e a empresa Forte Ambiental
Ltda., sob pena de aplicação de multa, nos termos do art. 135,
IV da Lei Complementar 621/2012 c/c art. 389, IV da Resolução TC
261/2013.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a
CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar
621/2012.
Na forma do inciso I, do § 1º, do artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro
da família ou empregado do responsável ou do interessado.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01348/2017-7
Processo: 4194/2016
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Alegre
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsável: José Guilherme Gonçalves Aguilar - Prefeito Municipal
Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial
instaurada no âmbito da Prefeitura Municipal de Alegre, por meio da
Portaria 3416/2015, com o intuito de apurar supostas irregularidades nas prestações de contas da entidade “Lar Espírito Santense
da Criança”, com potencial de provocar dano ao erário.
A documentação encaminhada pelo gestor foi levada à área técnica
para análise a qual emitiu a Manifestação Técnica 298/2016
(fls. 351/355), onde se verificou a necessidade de notificação do
gestor para complementação do Relatório de Tomada de Contas
Especial, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 827/2016
(fls. 357/358).
O responsável encaminhou a esta corte de Contas um primeiro Relatório Final da TCE, por meio do ofício 67/2016 – SEMAD/PMA.
Manifestando-se acerca dos trabalhos realizados pela comissão de
tomada de contas, a área técnica entendeu que a Tomada de Contas Especial ainda não havia chegado ao seu objetivo, não estando
presentes no relatório o(s) responsável (eis) e a quantificação do
dano.
Nesse sentido, a Secex Denúncias elaborou a Manifestação Técnica 168/2017 (fls. 430/432), pugnando pela notificação do
gestor para que proceda às devidas complementações relativas à
conclusão do trabalho da TCE, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 265/2017 (fls. 434/436).
Conforme registrado pelo Coordenador do Núcleo de Controle de
Documentos à fl. 438 e pela Secretaria Geral das Sessões à fl. 439,
o prazo para cumprimento da Decisão Monocrática 265/2017 venceu em 25/05/2017 sem que o responsável tivesse encaminhado
os documentos e esclarecimentos relativos à Tomada de Contas
Especial em tela.
Na data de 14/07/2017, intempestivamente, portanto, o gestor encaminhou o Ofício SEMAD/PMA nº 00166/2017, protocolo
09054/2017-9, por meio do qual o senhor Luis Guilherme Dutra
Aguilar encaminha o Relatório da Comissão Especial de Tomada de
Contas, em atendimento à Decisão Monocrática 265/2017. Em sequência, encaminhei os autos para análise da área técnica conforme Despacho 36869/2017.
A SecexDenuncias elaborou a Manifestação Técnica 1155/2017
onde analisa a documentação encaminhada pelo gestor conforme
abaixo:
“[...]
2 – ANÁLISE
Compulsando-se os autos, verificamos que os autos já retornaram
a origem por duas vezes para que fossem instruídos nos termos da
Instrução Normativa 32/2014.
Todavia, foram elaborados relatórios responsabilizando a pessoa de
Samuel de Almeida Colares, Coordenador do Lar Espírito-santense
da Criança – LESC, pelo dano ao erário calculado na monta de R$
48.957,44.
Para isso, foram apontadas algumas condutas irregulares perpetradas pelo referido gestor tais como: pagamento indevido de profissional; pagamento de serviço de terceiros/pessoa física; irregularidade de pagamento dos funcionários Marques Sthefane Alcantara
Oliveira e Srª Delizangela (sic); mantimentos vencidos e em péssimas condições de armazenamento; nem todos os cheques de pagamento foram nominais; compra de medicamentos e fraldas com
Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Página 41
recurso do convênio; compra de material de construção que não
tiveram destinação ou execução de obra; conforme Relatórios de
fls. 5/6 393/394; 401/402; 444/445, sendo que cada um apresentava um elemento novo.
Assim sendo, considerando que a municipalidade não cumpriu com
seu dever de identificação dos responsáveis e apuração do dano
detectado, com a devida individualização das condutas e indicação
nos autos dos elementos fáticos e jurídicos levados em consideração, para tanto, por meio do procedimento de Tomada de Contas
Especial; considerando ainda que o processo administrativo de Tomada de Contas Especial deve ser pautado pelos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, sugerimos as seguintes diligências
quanto as irregularidades detectadas:
Pagamento indevido de profissional
Segundo o relatório a LESC não possuía em seu quadro de pessoal
“Equipe Técnica de Referência”, apesar de ter constado como despesa no plano de trabalho o seu custeio.
Nesse ponto, deve a equipe responsável pela TCE demonstrar, por
meio do quadro de pessoal da entidade, a não existência dessa
equipe bem como discriminar os valores pagos indevidamente,
apontando ou acostando aos autos as folhas relativas a esses pagamentos (cheques, recibos de pagamentos, etc.).
Pagamento de serviço de terceiros/pessoa física
A comissão de TCE justificou essa irregularidade afirmando que “a
Portaria 448/2002 não considera serviço de terceiros como material
de consumo”, o que se mostra insuficiente.
Dessa forma, deve a TCE demonstrar o fato que gerou a irregularidade; a pessoa responsável por ele; a quantificação do dano
causado de forma discriminada, com os valores pagos e seus comprovantes, devidamente referenciados nos autos.
Irregularidade de pagamento dos funcionários Marques Sthefane
Alcantara Oliveira e Srª Delizangela (sic)
A comissão apontou que os referidos funcionários estariam sendo
pagos em duplicidade, com recursos provenientes do convênio com
o Estado o Espírito Santo e do convênio firmado com o Município
de Alegre.
Quanto a pessoa de Marques Sthefane Alcantara Oliveira, foi juntado o demonstrativo de pagamento e cheque referente a prestação
de contas para o Estado e para o Município. Mas em relação a servidora Srª Delizangela (sic), não há nada nos autos que demonstre
essa duplicidade.
Assim sendo, deve a equipe fazer constar nos autos a comprovação
da duplicidade, além da discriminação dos valores recebidos indevidamente.
Mantimentos vencidos e em péssimas condições de armazenamento
A comissão informou que havia mantimentos, comprados com recursos do convênio, que estavam vencidos ou em péssimas condições de armazenamento, o que levou a apreensão do material por
parte da vigilância sanitária e a notificação do conselho municipal.
Mais uma vez a equipe deixou de quantificar o valor do material
deteriorado, assim como o responsável pelo fato, e trazer aos autos
a comprovação do alegado, ou seja, trazer o auto de apreensão e o
relatório produzido pela vigilância sanitária.
Nem todos os cheques de pagamento foram nominais
A TCE apontou que foram feitos pagamentos com cheques não nominais.
Contudo, não há nos autos a cópia do convênio, em que é possível
verificar as obrigações da convenente nem foi apontado os cheques
que estariam nessa situação.
Assim sendo, deve a comissão de TCE colacionar aos autos o convênio celebrado entre o Município e a instituição com as respectivas
obrigações das partes. Demais disso, deve identificar o responsável
e quantificar os valores pagos irregularmente.
Compra de medicamentos e fraldas com recurso do convênio
Nos mesmos moldes do tópico anterior não há nos autos o pacto
firmado entre as partes, discriminando as obrigações de cada um,
não tendo a equipe demonstrado, até o momento, a irregularidade
na destinação do recurso.
Demais disso, como já dito, o dano deve ser quantificado e os responsáveis identificados.
Compra de material de construção que não tiveram destinação ou
execução de obra
A equipe, em visita a entidade, constatou que o material de construção adquirido não foi empregado, não tendo a entidade promovido obras no prédio onde funcionava.
Deve a equipe, nesse caso, elaborar um relatório da visita, quantificar o dano e apontar os responsáveis pelo dano detectado.
Cabe esclarecer que os valores apurados nos itens acima devem ser
atualizados, de acordo com os índices oficiais; as condutas discrimi-
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nadas e comprovadas com documentos constantes e devidamente
identificados nos autos. A instrução do processo e a documentação
necessária estão descritos no Anexo Único da IN 32/2014, ao passo
que a sua observação é obrigatória.
Por fim, sugerimos que seja anexado aos autos cópia integral dos
processos administrativos relativos ao Convênio em comento.
[...]”
Isto posto, DECIDO pela CITAÇÃO do senhor José Guilherme
Gonçalves Aguilar - Prefeito Municipal de Alegre, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, encaminhe a este
Tribunal, nos termos explicitados na Manifestação Técnica
1155/2017, os documentos e esclarecimentos relativos à Tomada
de Contas Especial instaurada no âmbito da Prefeitura Municipal de
Alegre, por meio da Portaria 3416/2015, com o intuito de apurar
supostas irregularidades nas prestações de contas da entidade “Lar
Espírito Santense da Criança”, com potencial de provocar dano ao
erário, sob pena de aplicação de multa, com base no art. 389,
VIII e IX da Resolução TC 261/2013 e artigo 135, VIII e IX, e §1º
da Lei Complementar 621/2012.
Registra-se que não cabe recurso da decisão que determinar a
CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar
621/2012.
Na forma do inciso I, do § 1º, do artigo 64, da Lei Complementar
621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro
da família ou empregado do responsável ou do interessado.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da Manifestação
Técnica 1155/2017.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01358/2017-1
Processo: 4330/2017
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vitória
Assunto: Pedido de Reexame
Recorrente: Ministério Público Especial de Contas
Recorridos: Sueli Mattos de Souza, Raquel Ferreira Drummond
de Aguiar, Vânia Carvalho de Araújo, Adriana Cremasco, Adriana
Sperandio, Daysi Koehler Behning, Sony de Freitas Itho, Luiz Carlos Reblin, Roberto Mannato Valentim, Cleber Bueno Guerra,Clarice Machado Imperial Girelli, Luciano Santos Rezende, Security
Segurança Ltda., Visel Vigilância e Segurança Ltda.
Versam os presentes autos sobre Pedido de Reexame interposto
pelo Ministério Público de Contas em face do Acórdão TC 1210/2016
- Plenário, proferido nos autos do Processo TC 4291/2014, que
decidiu nos seguintes termos: Versam os presentes autos sobre
Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público de Contas
em face do Acórdão TC 1210/2016 - Plenário, proferido nos autos
do Processo TC 4291/2014, que decidiu nos seguintes termos:
1. Considerar improcedente a presente Denúncia, nos termos do
art. 178, inciso I, do RITCEES, com o acolhimento das justificativas apresentadas pelos responsáveis, Sueli Mattos de Souza, Raquel Maria Ferreira Drummond, Vânia Carvalho de Araújo, Adriana
Cremasco, Adriana Sperandio, Daysi Koehler Behning, Sony de
Freitas Itho, Luiz Carlos Reblin, Roberto Mannato Valentim, Cleber
Bueno Guerra e Clarice Machado Imperial Girelli e Luciano dos
Santos Rezende, na forma da fundamentação constante do voto
do relator;
2. Dar ciência aos denunciantes e demais envolvidos;
3. Arquivar os autos após trânsito em julgado.
Mediante a Instrução Técnica de Recurso 151/2017 (fls. 26/28),
a Secex Recursos concluiu que o presente recurso é tempestivo e
atende aos requisitos de admissibilidade. No entanto, ressalta a
necessidade de notificação dos recorridos para apresentarem suas
contrarrazões.
Isto posto, DECIDO: Mediante a Instrução Técnica de Recurso
151/2017 (fls. 26/28), a Secex Recursos concluiu que o presente
recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
No entanto, ressalta a necessidade de notificação dos recorridos
para apresentarem suas contrarrazões.
Isto posto, DECIDO:
1. Para que a Secretaria Geral das Sessões disponibilize o conteúdo do Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público
Especial de Contas, protocolo eletrônico nº 8499/2017-5, no site
do Tribunal de Contas;
2. Pela NOTIFICAÇÃO dos responsáveis acima elencados, para
que, no PRAZO IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias, apresentem suas contrarrazões recursais.
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Sejam os responsáveis notificados de que poderão exercer o direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327
da Resolução nº 261/2013, quando do julgamento dos presentes
autos, cuja data será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em seu
sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar nº
621, de 8 de março de 2012 e regulamentado pela Resolução TC
nº 262, de 13 de agosto de 2013.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01347/2017-2
Processo: 6431/2016
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Assunto: Prestação de Contas Anual - Ordenador
Exercicio: 2015
Responsável: Haroldo Correa Rocha
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Secretaria de Estado da Educação - SEDU, referente ao exercício
de 2015, sob a responsabilidade do senhor Haroldo Correa Rocha.
A análise técnica formalizada no Relatório Técnico 475/2017 (fls.
33/50) registrou indicativos de irregularidades, que foram apontados na Instrução Técnica Inicial 916/2017 (fls. 51/52), com sugestão de citação do senhor Haroldo Correa Rocha para apresentação
de justificativas.
Desta forma, DECIDO:
1 Pela CITAÇÃO do agente responsável pela Secretaria de Estado
da Educação - SEDU no exercício de 2015, senhor Haroldo Correa
Rocha, na forma do art. 56, II da Lei Complementar 621/2012 para,
no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, apresentar justificativas em relação aos indícios de irregularidades apontados na Instrução Técnica
Inicial 916/2017 (fls. 51/52), como se demonstra a seguir:
Responsável
Haroldo Correa Rocha

Itens
Subitens
3.2.2.1

3.2.2.2

3.3.1

3.4.2.1

3.4.2.2

3.4.2.3

Achados
Divergência entre os valores apurados no inventário
anual de bens em almoxarifado e o saldo registrado no
Balanço Patrimonial. Fundamentação legal: arts. 94 a 96
da Lei 4.320/64.
Divergência entre o valor apurado no inventário anual
dos bens patrimoniais móveis e o saldo registrado no
Balanço Patrimonial. Fundamentação legal: arts. 94 a 96
da Lei 4.320/64.
Encaminhamento de relatório e parecer do controle interno de forma inconclusiva e sem os elementos mínimos
estabelecidos. Fundamentação legal: art. 82, §2°, da
Lei Complementar Estadual 621/2016, art. 105, §4°, do
Regimento Interno, Anexo 12 da Instrução Normativa TC
28/2013.
Liquidação e Recolhimento ao RGPS da contribuição
retida do servidor em valor maior que o devido nas Unidades Gestoras SEDU e FUNDEB Fundamentação legal:
Art. 195, inciso II, da CF; Arts. 15, 20 e 30 da Lei federal
8.212/91.
Liquidação e Recolhimento ao RGPS da contribuição patronal em valor maior que o devido na Unidade Gestora
SEDU. Fundamentação legal: Art. 195, inciso I, da CF;
Arts.15, 22, e 30 da Lei Federal 8.212/91.
Liquidação e Recolhimento ao RGPS da contribuição patronal em valor menor que o devido na Unidade Gestora
FUNDEB. Fundamentação legal: Art. 195, inciso I, da CF;
Arts.15, 22, e 30 da Lei Federal 8.212/91.

2 Seja o responsável notificado de que poderá exercer sua defesa
por todos os meios em direito admitidos e, querendo, exercer o
direito de sustentação oral, nos termos do disposto no art. 327 da
Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei
Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 e regulamentado
pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto de 2013.
Registra-se, ainda, que não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012. Na forma do inciso I, do §1º, do artigo 64 da
Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais
ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por
pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o
caso, por membro da família ou empregado do responsável ou do
interessado.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia do Relatório Técnico
475/2017 (fls. 33/50).
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
www.tce.es.gov.br
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Decisão Monocrática 01362/2017-7
Processo: 3645/2017
Assunto: Representação
Representantes: Lucas Paulo Gagno Nascimento - vereador
Pablo Renan do Nascimento Pereira - vereador
Ilderico Goncalves Silva - vereador
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Exercícios: 2017
Responsável: Arnóbio Pinheiro Silva – Prefeito Municipal
1 RELATÓRIO
Trata o processo de expediente, autuado como representação com
pedido de cautelar na data de 21de junho de 2017 – protocolo
07508/2017-9, em face do Prefeito de Pinheiros senhor Arnóbio
Pinheiro Silva, alegando que o “referido adota inúmeras medidas
que aumentaram as despesas, especialmente as de pagamento de
pessoal, apesar dos indicativos e relatorias das contas públicas demonstrarem que tais medidas não poderiam ser adotadas. Resumindo, o representado, criou mais de 90 (noventa) cargos comissionados, função gratificada e aumentaram os salários de cargos
em comissão.”
Requer o representante a concessão de medida liminar cautelar
para determinar a suspensão para “interromper imediatamente
os efeitos da Lei Municipal nº 1.333/2017, de 14/06/2017, todo e
qualquer ato que acarrete incremento nas despesas públicas, além
de outras medidas que entender necessárias.”
Por prudência, diante do permissivo conferido a este Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo para deliberar sobre a matéria,
deixei o exame dos pressupostos da medida de urgência pleiteada,
bem como os requisitos de admissibilidade da representação para
serem analisados após oitiva do responsável, nos termos da Decisão Monocrática 889/2017 (doc. 4).
Desta forma, o senhor Arnóbio Pinheiro Silva apresentou informações que julgou pertinentes (doc. 7).
Os autos foram encaminhados à SecexPrevidência, que exarou a
Manifestação Técnica 1037/2017 (doc. 13).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
A Manifestação Técnica 1037/2017, após análise dos autos, elaborou a seguinte proposta de encaminhamento:
“(...)
II. 3 – DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
A representação não atende aos requisitos de admissibilidade elencados nos artigos 50, II, “c”, 94, II e III, §§1º a 3º, 99, §1º, III,
da Lei Complementar Estadual nº 621/126, regulamentado na
forma dos artigos 1º, XI e XXIV, 9º, XXXVIII, 173, I e III, 176,
caput, e 177, V, I, da Subseção III, do Anexo Único da Resolução TC
261/20137, por isso não merece ser conhecida, já que ausentes
elementos indispensáveis a tanto, como a elementos de convicção, que constituem pressupostos processuais objetivos exigidos
no inciso II do artigo 94 da Lei retro.
Ademais, o representante não coligiu aos autos documentos
minimamente necessários à análise, como:
cópia do processo legislativo, para demonstrar a razão de ser da
diferença no quantitativo de cargos extintos e criados entre o PL
007/2017 e a Lei Municipal 1.337/2017:
Extinção

Criação

Redução
efetiva

PL 007/2017 116
89
27
Lei
111
89
22
1.337/2017
Diferença
5
0
5
Obs. Cfe. Anexo da referida lei, o Executivo criou 73 cargos
comissionados e 16 funções grafiticadas.
cópia do cálculo do impacto orçamentário-financeiro efetuado pelo
Poder Legislativo, uma vez que não há previsão dentre as atribuições e competências deste TCEES a execução desse levantamento
para confronto com a estimativa apresentada pelo Poder Executivo
autor do referido PL 007/2017.
Daí, quanto à eventual ausência da indicação de prévia dotação orçamentária, que, em tese, violaria a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e por extensão a LRF, não há como prosperar a
representação por falta de elementos de convicção mínima,
exigíveis para a atuação do controle externo.
Neste particular, em que pese haver início de prova, a partir do
histórico de descumprimento de limites fiscais, contra este pesa a
alegação de existência de erro na contabilização da despesa.
Acrescente-se que, somente por meio de diligências internas empreendidas por este subscritor foi possível apurar que não juntado
em qualquer dos processos e protocolos mencionados o cálculo do
Legislativo para confronto com o do Executivo.
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À luz dos autos, o Chefe do Poder Executivo extinguiu cargos e criou
outros tantos, porém em menor número e com menor remuneração, num esforço para conter a despesa pública, o que pode atende
à norma preconizada no art. 22, III, da LRF.
O Prefeito alegou ainda que a alteração na estrutura administrativa
se deu a partir da declaração de inconstitucionalidade da lei anterior, o que não foi considerado pelos subscritores da representação.
Portanto, a presente representação não merece ser conhecida, pela ausência de elementos de convicção quanto ao
alcance do impacto orçamentário-financeiro gerado pela lei
impugnada pelos edis, sendo caso de arquivamento.
(...)
III. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Em face do acima exposto, nos termos dos artigos 177, §§1ºe 3º,
da Lei Complementar nº 621/2012, regulamentado pela Resolução
TC 261/13 (RITCEES), bem como na legislação vigente, sugerimos
ao e. Conselheiro Relator a seguinte proposta de encaminhamento:
III.1 NÃO RECEBER a presente representação, por ausente pressuposto legal, com consequente arquivamento;
III.2 ACASO RECEBIDA, determinar o apensamento e o sobrestamento até o trâmite final dos processos TC 2507/2017 e TC
10063/2016, bem como da Prestação de Contas Anual –
Exercício 2016; Prestação de Contas Anual/2016; Protocolo
8408/2017 Protocolo 8409/2017; Protocolo 8380/2017.
III.2.1 ALTERAR o rito de sumário para ordinário, em razão da
necessidade de ampla dilação probatória;
III.3 INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR, por ausência de pressupostos legais, pelos fundamentos antes explicitados;
III.4 NOTIFICAR O REPRESENTANTE E O REPRESENTADO PARA
APRESENTAR, RESPECTIVAMENTE, OS DOCUMENTOS ABAIXO:
Representante: cópia integral do processo legislativo relacionado
ao PL 007/2017, com todas suas emendas e anexos; cópia do cálculo do impacto orçamentário-financeiro efetuado pelo Poder Legislativo referente ao PL 007/2017;
Representado: Relatório da Execução Fiscal para o 1º Quadrimestre de 2017; Estudo de impacto orçamentário-financeiro atualizado
quanto aos efeitos decorrentes da Lei nº 1.337/2017; Relação de
servidores exonerados e nomeados em razão da implementação da
Lei Municipal 1.337/2017.
III.4 DAR ciência ao representante. (...)”
Observa-se assistir razão a Área Técnica no que concerne à ausência de requisito de admissibilidade da representação estabelecido
no art. 94, III c/c 99 § 2º, pois a representação não foi acompanhada de indício de prova.
Entretanto, dada a relevância do tema, que trata de limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, entendo pertinente notificar
o representante para apresentar os documentos necessários ao saneamento da omissão.
Desta forma, deixo para analisar os demais itens da proposta de
encaminhamento da Manifestação Técnica 1037/2017, após a juntada da documentação pelo representante, e a consequente análise
da admissibilidade da presente representação.
3 DISPOSITIVO
Pelo exposto DECIDO:
3.1 notificar os representantes senhores Lucas Paulo Gagno Nascimento - vereador, Pablo Renan do Nascimento Pereira – vereador
e Ilderico Goncalves Silva – vereador para apresentarem, no prazo
de 10 (dez) dias, cópia integral do processo legislativo relacionado ao PL 007/2017, com todas suas emendas e anexos e cópia
do cálculo do impacto orçamentário-financeiro efetuado pelo Poder
Legislativo referente ao PL 007/2017;
3.2 notificar o senhor Arnóbio Pinheiro Silva, Prefeito Municipal,
para apresentar no prazo de 10 (dez) dias, o Relatório da Execução Fiscal para o 1º Quadrimestre de 2017; Estudo de impacto orçamentário-financeiro atualizado quanto aos efeitos decorrentes da
Lei nº 1.337/2017; Relação de servidores exonerados e nomeados
em razão da implementação da Lei Municipal 1.337/2017.
Após manifestação do notificado ou transcorrido o prazo acima, retornem os autos a este Gabinete.
À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01339/2017-8
Processo: 05992/2017-7
Classificação: Representação
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Sooretama
Exercício: 2017
Responsáveis: Alessandro Broedel Torezani – Prefeito Municipal
Reofran Pereira dos Santos – Secretario Municipal de Administração
www.tce.es.gov.br
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João Paulo da Silva - Pregoeiro
Representante: Trivale Administracao Ltda.(Procuradores: Wanderley Romano Dopadel OAB/MG 78.870, João Victor Pereira Castello OAB/ES 21.892)
Cuidam os autos de Representação com pedido de medida
cautelar inaudita autera parte, formulada pela empresa Trivale
Administração Ltda. em face do Município de Sooretama por
supostas irregularidades no Pregão Presencial 045/2017, cujo
objeto é a “contratação de empresa especializada em fornecimento d combustíveis diversos com auxilio de software de controle de
abastecimentos com cartão magnético, para atender máquinas,
equipamentos e demais veículos de pequenos, médios e grandes
portes (pesados), pertencentes às requerentes, licitação do tipo
“MENOR PREÇO POR LOTE” (maior percentual desconto) com fornecimento PARCELADO...”.
Alega o representante ter verificado a “existência de cláusulas restritivas à participação de diversas empresas no certame, mormente
no que tange à exigência de vinculação aos preços praticados pela
ANP, utilização de dispositivo de abastecimento de identificação automática, apresentação de atestados destoantes do objeto da contratação de compromisso fora do escopo do objeto da contratação.”.
Por prudência, diante do permissivo conferido a este Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo para deliberar sobre a matéria,
deixo o exame da medida de urgência pleiteada e seus pressupostos para serem analisados após oitiva dos responsáveis, nos termos
do artigo 307, §1º do Regimento Interno do TCEES, e DECIDO:
1 - receber o expediente como Representação na forma do arts.
94, 100 e 101 da Lei Complementar nº 621/2012, por preencher
os requisitos legais;
2 - NOTIFICAR os senhores Alessandro Broedel Torezani, Reofran Pereira dos Santos e João Paulo da Silva, para que no
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, nos termos do §1º do art. 307
do RITCEES, prestem as informações que julgarem necessárias em
face da presente representação;
3 - Seja encaminhada aos agentes responsáveis cópia da presente
Representação (expediente de protocolo 011817/2017-9, de 15 de
agosto de 2017), também por meio digital;
4 - À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários, dando-se ciência, ao Representante acerca desta Decisão,
conforme previsto no art. 307, §7º da Resolução TC nº 261/2013.
Após manifestação dos notificados retornem os autos a este Gabinete.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01363/2017-1
Processo: 6073/2017
Classificação: Representação
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Exercício: 2017
Responsáveis: Mário Sérgio Lubiana – Prefeito Municipal
Sebastião de Sá Pereira – Secretário de Obras
Tatiany Pirola - Pregoeira
Representante: Fábio Miranda Bobbio Locações e Terraplenagem
– ME
Cuidam os autos de Representação com pedido de medida
cautelar inaudita autera parte, formulada pela empresa Fábio
Miranda Bobbio Locações e Terraplenagem ME em face do
Município de Nova Venécia por supostas irregularidades no
Pregão Presencial – Registro de Preços 56/2017, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de locação de caminhões e máquinas pesadas, com motorista e
operador, para prestar serviços de manutenção da Secretaria de
Obras, dos Transportes e de Urbanismo, na sede e interior do
Município, licitação do tipo “menor preço por item”.
Alega o representante ter considerado incorreta a exigência
de atestado de capacidade técnica da pessoa jurídica (e não do
profissional) além da ausência de definição das parcelas de maior
relevância.
Acresce que em resposta a impugnação apresentada à Administração
Municipal, a Assessoria Jurídica orientou à pregoeira que retificasse
o edital, nele fazendo constar “Atestado de Capacidade Operacional”,
o que foi feito.
Ainda assim, sustenta que o objeto da licitação não possui qualquer
complexidade, não sendo nem mesmo serviço de engenharia, daí
não se justificarem as exigências de caráter técnico.
Requer, por fim, a concessão de medida cautelar determinando
à Prefeitura Municipal a alteração do edital, para supressão da
exigência de atestado de capacidade técnico operacional.
Por prudência, diante do permissivo conferido a este Tribunal de
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Contas do Estado do Espírito Santo para deliberar sobre a matéria,
deixo o exame da medida de urgência pleiteada e seus pressupostos
para serem analisados após oitiva dos responsáveis, nos termos do
artigo 307, §1º do Regimento Interno do TCEES, e DECIDO:
1 - receber o expediente como Representação na forma do arts.
94, 100 e 101 da Lei Complementar nº 621/2012, por preencher
os requisitos legais;
2 - NOTIFICAR os senhores Mário Sérgio Lubiana – Prefeito
Municipal, Sebastião de Sá Parreira – Secretário de Obras, Tatiany
Pirola - Pregoeira, para que no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, nos
termos do §1º do art. 307 do RITCEES, prestem as informações que
julgarem necessárias em face da presente representação;
3 - Seja encaminhada aos agentes responsáveis cópia da presente
Representação (expediente de protocolo 12271, de 21 de agosto de
2017), também por meio digital;
4 - À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários,
dando-se ciência, ao Representante acerca desta Decisão,
conforme previsto no art. 307, §7º da Resolução TC nº 261/2013.
Após manifestação dos notificados retornem os autos a este
Gabinete.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator
DECISÃO MONOCRÁTICA N.º 01379/2017-2
PROCESSO TC:
936/2013
JURISDICIONADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ASSUNTO:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEIS:
ZULEIKA BLANK ORRICO
DECIDO, em cumprimento aos arts. 56, III, 63, I, e 64, I, e §1º,
I, todos da Lei Complementar n.º 621/2012, por CITAR a senhora
ZULEIKA BLANK ORRICO, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias, recolha o débito imputado e/ou apresente justificativas
acerca dos indícios de irregularidade identificados na Manifestação
Técnica n.º 01177/2017-8 da Instrução Técnica Inicial n.º
01035/2017-1, nos limite das responsabilidades nelas indicadas,
devendo a cópia das mesmas ser encaminhada junto ao Termo de
Citação.
Em 01 de dezembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
DECISÃO MONOCRÁTICA 1380/2017
PROCESSO TC:
JURISDICIONADO:

6142/2017
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO –
IDURB
ASSUNTO:
REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE:
LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA ME
DECIDO, com fundamento no art. 63, inciso III, da Lei
Complementar n. 621/2012, NOTIFICAR a pessoa jurídica LUXOR
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
LTDA ME, conferindo-lhe prazo de 05 (cinco) dias para
regularizar a documentação apresentada por meio do protocolo
TC n. 12.416/2017, conforme descrito na Manifestação Técnica
n. 1168/2017, cuja cópia deverá ser encaminhada junto ao Termo
de Notificação.
Após providências, remeta-se à SEGEX, para instruir.
Em 31 de agosto de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
Decisão Monocrática 01345/2017-3
Processo: 6350/2017-9
Jurisdicionado:
Prefeitura Municipal de Cariacica
Assunto:
Representação
À SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES:
Vistos, etc.
Trata-se de Representação formulada pela empresa Prime
Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda . – EPP em que narra
a existência de indício de irregularidade no âmbito do Pregão
Eletrônico 080/2017, cujo objeto é a contratação de empesa para
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva,
compreendendo, também, orçamento dos materiais e dos serviços
especializados de manutenção, com a finalidade de atender a frota
de veículos da Prefeitura Municipal de Cariacica, que ocorrerá em
29 de agosto de 2017.
Inicialmente, em relação aos requisitos de admissibilidade, entendo
que a matéria está inserida na competência desta Corte de Contas,
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bem como se refere a responsável sujeito à jurisdição deste
Tribunal, além de estar redigida em linguagem clara e objetiva e
acompanhada de documentos, devendo ser conhecida e processada
na forma dos artigos 100 e 101, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES) e artigos 183 e seguintes da
Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES).
No entanto, antes de apreciar a medida cautelar pleiteada, decido
notificar a Pregoeira, Sra. Helenice Brenda Candeia Sant’Ana
e a Secretária Municipal de Gestão e Planejamento, Sra.
Cláudia Hackbart Teixeira (interina), para que no prazo de até
05 (cinco) dias improrrogáveis, nos termos do art. 125, §3º, da
LC 621/2012, manifestem-se sobre as irregularidades apontadas
na inicial.
No mesmo prazo de até cinco dias, a Pregoeira deverá encaminhar
a este Tribunal, cópia integral do processo administrativo de que
trata o Pregão Eletrônico nº 080/2017, sob pena de multa, inclusive
informando quanto ao atual estágio da licitação.
Na oportunidade, decido NOTIFICAR o Prefeito Municipal, Sr.
GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR, dando-lhe ciência
deste procedimento fiscalizatório em andamento, para que, no
uso de suas atribuições legais, adote as providências que entender
necessárias.
Juntamente com os Termos de Notificação deve ser encaminhada
cópia integral da petição inicial.
Dê-se ciência à Pregoeira, à Secretária e ao Prefeito de que havendo
confirmação de qualquer irregularidade no Edital em análise, este
Tribunal de Contas poderá penalizar os responsáveis com as sanções
de que tratam os arts. 130 e seguintes da LC 621/2012.
Concomitantemente,
dê-se
ciência
ao
signatário
desta
Representação, conforme art. 125, § 6º da LC 621/2012.
Cumpra-se com urgência, tendo em vista a natureza do pedido
cautelar.
Em, 28 de agosto de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01346/2017-8
Processo: 6197/2017-1
Jurisdicionado:
Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Assunto:
Representação
À SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES:
Vistos, etc.
Trata-se de representação encaminhada por pessoa física, alegando
supostas irregularidades no Pregão Presencial 43/2017 (Processo
Administrativo 4.971/2017), da Prefeitura Municipal de Conceição
do Castelo, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte
escolar.
Inicialmente, em relação aos requisitos de admissibilidade, entendo
que a matéria está inserida na competência desta Corte de Contas, bem como se refere a responsável sujeito à jurisdição deste
Tribunal, além de estar redigida em linguagem clara e objetiva e
acompanhada de documentos, devendo ser conhecida e processada na forma dos artigos 100 e 101, da Lei Complementar Estadual
621/2012 (Lei Orgânica do TCEES) e artigos 183 e seguintes da
Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES).
No entanto, antes de apreciar a medida cautelar pleiteada, decido
notificar a Pregoeira do Município de Conceição do Castelo,
Sra. Valéria Pravato Guarnier, para que no prazo de até 05
(cinco) dias improrrogáveis, nos termos do art. 125, §3º, da
LC 621/2012, manifeste-se sobre as irregularidades apontadas na
inicial e analisadas pela Área Técnica desta Corte na Manifestação
Técnica 1156/2017-6.
No mesmo prazo de até cinco dias, a Pregoeira deverá encaminhar
a este Tribunal, cópia integral do processo administrativo de que
trata o Pregão Presencial 43/2017, sob pena de multa, inclusive
informando quanto ao atual estágio da licitação.
Na oportunidade, decido NOTIFICAR o Prefeito Municipal, Sr.
Christiano Spadetto, dando-lhe ciência deste procedimento fiscalizatório em andamento, para que, no uso de suas atribuições
legais, traga aos autos as suas justificativas técnicas quanto à escolha das questões que são atacadas pelo representante, a saber, o
critério de licitação menor preço por lote e a exigência de que todos
os CRVL (certificado de registro de licenciamento do veículo) dos
veículos que forem indicados pela licitante devam estar em nome
da mesma, salvo em caso de empresa cooperativa. adote as providências que entender necessárias.
Juntamente com os Termos de Notificação deve ser encaminhada cópia integral da petição inicial e da Manifestação Técnica
1156/2017-6, da SecexDenúncias.
Dê-se ciência à Pregoeira e ao Prefeito de que havendo confirmação
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de qualquer irregularidade no Edital em análise, este Tribunal de
Contas poderá penalizar os responsáveis com as sanções de que
tratam os arts. 130 e seguintes da LC 621/2012.
Concomitantemente, dê-se ciência ao signatário desta Representação, conforme art. 125, § 6º da LC 621/2012.
Cumpra-se com urgência, tendo em vista a natureza do pedido cautelar.
Em 28 de agosto de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01366/2017-5
Processo: 3310/2017-9 (apensos: 2100/2017, 3305/2017,
3306/2017, 5788/2017)
Assunto: Acompanhamento da Execução Orçamentária e
Gestão Fiscal do Estado
Jurisdicionado: Governo do Estado do Espírito Santo
Período: Janeiro a Junho de 2017
Responsáveis: Paulo César Hartung Gomes
Cargo: Governador
Paulo Roberto Ferreira
Cargo: Secretário de Estado da Fazenda
Bruno Funchal
Cargo: Secretário de Estado da Fazenda
Regis Mattos Teixeira
Cargo: Secretário de Estado de Economia e Planejamento
Relator: Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun
À SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES:
Vistos, etc.
Cuidam os autos da análise da gestão fiscal e orçamentária do Estado
do Espírito Santo no período de janeiro a junho de 2017, formados
pelo instrumento de fiscalização denominado “acompanhamento”
(previsto no artigo 188, inciso IV, do Regimento Interno).
O relatório tem como referência o Relatório Resumido de Execução
Orçamentária (RREO) do 1º, 2º e 3º bimestres de 2017 (Processos TC
2100/2017, 3306/2017 e 5788/2017), o Relatório de Gestão Fiscal
(RGF) do 1º quadrimestre de 2017 (Processo TC 3305/2017), a Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2017 (Lei 10.566/2016), a Lei
Orçamentária Anual (LOA) de 2017 (Lei 10.614/2016), no tocante
ao cumprimento das disposições legais, em especial a LRF, com
ênfase no seu artigo 59, principalmente com relação às alterações
orçamentárias, à execução das receitas e despesas, ao atingimento
das metas de Resultado Primário e Nominal estabelecidas na LDO e
aos limites constitucionais.
Na
Manifestação
Técnica
1158/2017-5
relativa
ao
período de janeiro a junho de 2017, consoante o descrito no
relatório SecexGoverno, apresentou-se a seguinte proposta de
encaminhamento:
PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, e tendo em vista que o Poder Executivo não se
enquadra na situação mencionada no inciso II do § 1º do art. 59 da
LRF, tampouco em nenhuma hipótese dos incisos do artigo 5º da Lei
10.028/2000, que estabelecem os casos de infração administrativa
contra as leis de finanças públicas, remetemos ao Relator a presente
manifestação com a seguinte proposta:
Dar Ciência ao gestor e ao responsável pelo controle interno do
Poder Executivo Estadual quanto ao teor da Instrução Normativa
TC 41, de 27 de junho de 2017 (DOEL-TCEES de 6/07/2017), que
dispõe sobre a instituição de regra de transição para o tratamento
a ser dado aos aportes de recursos para a cobertura de déficit
financeiro do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) que
vigorará a partir do exercício de 2018.
Com fundamento nos artigos 4º e 5º da Resolução TC 278/2014:
Certificar a finalização dos seguintes monitoramentos
constantes da Decisão TC 1084/2015 – Plenário nos autos do TC
1223/2014 (LOA 2014):
a.1) cumprimento da recomendação no que tange a inclusão na
discriminação da despesa, quanto à sua natureza, no mínimo, por
categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade
de aplicação, em atendimento às disposições contidas no art. 6º da
Portaria Interministerial STN/MPOG nº 163/2001.
a.2) finalização da recomendação quanto ao “Demonstrativo
regionalizado de isenções, anistias, remissões, subsídios e
benefícios fiscais, tendo em vista que o mesmo ficará vinculado ao
TC 5948/2016 (Relatório de Acompanhamento – Período: jan a ago
de 2016) no qual foi transformado em determinação.
Certificar a finalização dos seguintes monitoramentos
constantes da Decisão TC 126/2016 – Plenário nos autos do TC
2397/2015 (LOA/2015):
www.tce.es.gov.br
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b.1) cumprimento da recomendação no que tange ao Anexo
VIII - Demonstrativo da Compatibilidade dos Orçamentos com as
Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
b.2) finalização da recomendação quanto ao demonstrativo
regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes
de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza
financeira, tributária e creditícia, em cumprimento ao disposto
no artigo 165, § 6º da Constituição Federal e artigo 150, § 6º da
Constituição Estadual, tendo em vista que o mesmo ficará vinculado
ao TC 5948/2016 (Relatório de Acompanhamento – Período: jan a
ago de 2016) no qual foi transformado em determinação.
b.3) cumprimento da determinação no que se refere a observação
da necessária evidenciação segregada dos fundos, apresentando na
LOA a previsão orçamentária das receitas e despesas do órgão (60)
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
com a separação por unidades orçamentárias: (60201) Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, (600210)
Fundo Financeiro e (600211) Fundo Previdenciário.
b.4) não cumprimento da determinação para que o Orçamento
evidencie de forma clara e coerente a realidade do RPPS do
Estado do Espírito Santo, mediante as seguintes ações: 1) Que
se abstenha de prever a Receita Corrente Intra-orçamentária na
rubrica 7.2.1.0.29.13 Contrib Previd para Amort Deficit Atuarial
e 2) Fixe despesas orçamentárias no Fundo Financeiro utilizando
a fonte tesouro na mesma proporção do valor dos Recursos
repassados para Cobertura de Insuficiências Financeiras, tendo em
vista que tanto o item “1”, quanto o item “2” desta determinação,
de forma reflexa, foram tratados no item 2.2.9 do Parecer Prévio
TC-053/2016 Plenário, referente às Contas do Governador do
Estado, exercício 2015 (TC 3532/2016), item o qual se encontra
suspenso, tendo em vista Recurso de Reconsideração nos autos do
TC 6290/2016, pendente de apreciação.
Certificar a finalização dos seguintes monitoramentos
constantes da Decisão TC 3553/2016 – Plenário nos autos do TC
4733/2016 (Relatório de Acompanhamento – Período: jan a jun de
2016):
c.1) cumprimento da determinação, para que a LDO a inclua
o Anexo “IX - Prioridades e Metas”, contendo os programas
orçamentários a serem priorizados com as respectivas metas físicas
por Ação, pois o PPA 2016-2019.
c.2) cumprimento da determinação para que a LDO, abstenhase de incluir dispositivo que autoriza o ajuste das metas fiscais no
Projeto de Lei Orçamentária.
c.3) cumprimento da determinação para a LDO inclua, no texto,
as formas de utilização da reserva de contingência.
Certificar a finalização dos seguintes monitoramentos
constantes da Decisão TC 127/2016 – Plenário nos autos do TC
1212/2015 (LDO 2015):
d.1) cumprimento da recomendação quanto ao Anexo de Riscos
Fiscais (Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências) faça um
incremento de informações identificando e estimando os riscos
orçamentários e descrevendo as providências a serem tomadas,
caso tais riscos se concretizem no Demonstrativo de Riscos Fiscais
e Providências.
Sugere-se o encaminhamento de cópia do Relatório de
Acompanhamento 5/2017 ao chefe do Poder Executivo Estadual,
à Secretaria de Estado de Controle e Transparência, à Secretaria
de Estado da Fazenda, e à Secretaria de Estado de Economia e
Planejamento para que conheçam o teor desta análise.
Sugere-se, também, o encaminhamento de cópia do Relatório
de Acompanhamento 5/2017 à Comissão de Finanças, Economia,
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos termos do
artigo 53, § 2º, da Lei Estadual 10.566/2016 (LDO do exercício
2017).
Ante o exposto, acolho a proposta da SecexGoverno, conforme
o Relatório de Acompanhamento 005/2017, tendo em vista
que o Poder Executivo não se enquadra na situação mencionada no
inciso II do § 1º do art. 59 da LRF, tampouco em nenhuma hipótese
dos incisos do artigo 5º da Lei 10.028/2000, que estabelecem os
casos de infração administrativa contra as leis de finanças públicas.
Dar Ciência ao gestor e ao responsável pelo controle interno do
Poder Executivo Estadual quanto ao teor da Instrução Normativa
TC 41, de 27 de junho de 2017 (DOEL-TCEES de 6/07/2017), que
dispõe sobre a instituição de regra de transição para o tratamento
a ser dado aos aportes de recursos para a cobertura de déficit
financeiro do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) que
vigorará a partir do exercício de 2018.
Por
fim,
seja
encaminhado
cópia
do Relatório de
Acompanhamento 002/2017 ao chefe do Poder Executivo
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Estadual, à Secretaria de Estado de Controle e Transparência,
à Secretaria de Estado da Fazenda, e à Secretaria de Estado de
Economia e Planejamento para que conheçam o teor desta análise
e à Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização,
Controle e Tomada de Contas da Assembleia Legislativa do Estado
do Espírito Santo, nos termos do artigo 53, § 2º, da Lei 10.566/2016
(LDO do exercício 2017).
Após, retorna-se os presentes autos à Secretaria de Controle
Externo de Macroavaliação Governamental (SecexGoverno), para
ser apensado, à Prestação de Contas Anual do Governador, em
atendimento ao art. 277, § 1º, do Regimento Interno (Resolução
TC-261/2013).
Vitória/ES, 29 de agosto de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01372/2017-1
Processo: 06469/2017-6
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Assunto: Representação
Representante: Waldemar Ornelas Ferreira
À SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES:
Vistos, etc.
Trata-se de Representação em face do Município de Presidente Kennedy, com pedido cautelar, em que se narra a existência de possíveis irregularidades no âmbito do Edital de Tomada de Preços
05/2017 (abertura ocorreu em 31/07/2017), cujo objeto é a contratação de empresa para execução de melhorias na iluminação pública das localidades de JAQUEIRA e AREINHA, no valor total de R$
1.093.476,49 (um milhão, noventa e três mil, quatrocentos e
setenta e seis reais e quarenta e nove centavos).
O Representante alega em sua peça indícios de irregularidades no
Edital em questão, em especial, referente aos valores da Planilha
Orçamentária. Instada a se manifestar, a SecexEngenharia informou que não foram localizados outros processos contemplando a
referida Tomada de Preços 05/2017.
Por fim requer, LIMINARMENTE, a concessão de medida cautelar
inaudita altera parte, determinando a suspensão da presente licitação.
Pois bem.
Após pesquisa feita no site do município (http://presidentekennedy.es.gov.br) verificou-se que em 30/08/2017, o Presidente da
Comissão Permanente da Licitação declarou vencedora a empresa
OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI, no valor de R$
492.091,55 (quatrocentos e noventa e dois mil noventa e um reais
e cinquenta e cinco centavos), na forma da Ata de Julgamento das
Propostas de Preços.
Assim, considerando que o contrato ainda não foi assinado, entendo
prudente, antes de analisar o pleito cautelar, determinar a notificação da Prefeita Municipal e do Secretário Municipal de Obras, para
que tenham ciência da presente Representação e se pronunciem
sobre as irregularidades ali apontadas.
Nestes termos, antes de apreciar a medida cautelar pleiteada, DECIDO NOTIFICAR a Prefeita Municipal de Presidente Kennedy, Sra.
Amanda Quinta Rangel e o Secretário Municipal de Obras, Sr. Miguel
Ângelo Lima Qualhano, para que no prazo de até 05 (cinco) dias
improrrogáveis, nos termos do art. 125, §3º, da LC 621/2012, se
manifestem sobre as irregularidades apontadas e sobre a proposta
de medida cautelar.
No mesmo prazo de até cinco dias, a Prefeita e o Secretário Municipal de Obras deverão encaminhar a este Tribunal, as seguintes informações e documentos referentes ao Edital de Tomada de Preços
nº 05/2017, sob pena de multa:
Estágio atual da licitação;
Planilha orçamentária completa com detalhamento das composições de custo;
Juntamente com o Termo de Notificação deve ser encaminhada cópia integral da petição inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da LC
621/12 e 391, do RITCEES desta Corte.
Por fim, dê-se ciência Prefeita e ao Secretário Municipal de Obras,
que havendo confirmação de qualquer irregularidade no Edital de
Tomada de Preços 05/2017 em análise, este Tribunal de Contas
poderá penalizar os responsáveis com as sanções de que tratam os
arts. 130 e seguintes da LC 621/2012, bem como com a imputação
de ressarcimento dos danos que venham a ser comprovados.
Concomitantemente, que seja dada ciência desta decisão ao signatário desta representação, conforme art. 125, § 6º da LC 621/2012.
Cumpra-se com urgência, tendo em vista a natureza do pedido cauwww.tce.es.gov.br
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telar.

Em, 31 de agosto de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator

Decisão Monocrática 01373/2017-5
Processo: 06472/2017-8
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Assunto: Representação
Representante: Waldemar Ornelas Ferreira
À SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES:
Vistos, etc.
Trata-se de Representação em face do Município de Presidente Kennedy, com pedido cautelar, em que se narra a existência de possíveis irregularidades no âmbito do Edital de Concorrência Pública
03/2017 (abertura ocorreu em 17/07/2017), cujo objeto é a contratação de empresa para construção do Centro de Educação Infantil
na comunidade de Jaqueira, no valor total de R$ R$ 6.453.302,36
(seis milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, trezentos e
dois reais e trinta e seis centavos).
O Representante alega em sua peça indícios de irregularidades no
Edital em questão, em especial, referente aos valores da Planilha Orçamentária. Instada a se manifestar, a SecexEngenharia informou
que não foram localizados outros processos contemplando o objeto
da presente Concorrência Púbica 03/2017.
Por fim requer, LIMINARMENTE, a concessão de medida cautelar inaudita altera parte, determinando a suspensão da presente licitação.
Pois bem.
Após pesquisa feita no site do município (http://presidentekennedy.
es.gov.br) verificou-se que em 29/08/2017, o Presidente da Comissão Permanente da Licitação declarou vencedora a empresa R.L. MANHÃES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, no valor de R$ 3.665.497,11
(três milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e onze centavos), na forma da Ata de Abertura as
Propostas de Preços.
Assim, considerando que o contrato ainda não foi assinado, entendo
prudente, antes de analisar o pleito cautelar, determinar a notificação
da Prefeita Municipal e do Secretário Municipal de Obras, para que
tenham ciência da presente Representação e se pronunciem sobre as
irregularidades ali apontadas.
Nestes termos, antes de apreciar a medida cautelar pleiteada, DECIDO NOTIFICAR a Prefeita Municipal de Presidente Kennedy, Sra.
Amanda Quinta Rangel e o Secretário Municipal de Obras, Sr. Miguel
Ângelo Lima Qualhano, para que no prazo de até 05 (cinco) dias
improrrogáveis, nos termos do art. 125, §3º, da LC 621/2012, se
manifestem sobre as irregularidades apontadas e sobre a proposta
de medida cautelar.
No mesmo prazo de até cinco dias, a Prefeita e o Secretário Municipal de Obras deverão encaminhar a este Tribunal, as seguintes informações e documentos referentes ao Edital de Concorrência Pública
03/2017, sob pena de multa:
Estágio atual da licitação;
Planilha orçamentária completa com detalhamento das composições
de custo;
Juntamente com o Termo de Notificação deve ser encaminhada cópia
integral da petição inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da LC
621/12 e 391, do RITCEES desta Corte.
Por fim, dê-se ciência Prefeita e ao Secretário Municipal de Obras, que
havendo confirmação de qualquer irregularidade no Edital de Concorrência Pública 03/2017 em análise, este Tribunal de Contas poderá
penalizar os responsáveis com as sanções de que tratam os arts. 130
e seguintes da LC 621/2012, bem como com a imputação de ressarcimento dos danos que venham a ser comprovados.
Concomitantemente, que seja dada ciência desta decisão ao signatário desta representação, conforme art. 125, § 6º da LC 621/2012.
Cumpra-se com urgência, tendo em vista a natureza do pedido cautelar.
Em, 31 de agosto de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01374/2017-1
Processo: 06476/2017-6
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Assunto: Representação
Representante: Waldemar Ornelas Ferreira
À SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES:
Vistos, etc.
Trata-se de Representação em face do Município de Presidente
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Kennedy, com pedido cautelar, em que se narra a existência de
possíveis irregularidades no âmbito do Edital de Concorrência
Pública 05/2017 para Registro de Preços (abertura ocorreu em
15/08/2017), cujo objeto é a contratação de empresa para construção, ampliação e reforma de casas populares no município de Presidente Kennedy – Etapa 02, no valor total de R$ R$ 16.248.080,89
(dezesseis milhões, duzentos e quarenta e oito mil, oitenta
reais e oitenta e nove centavos).
O Representante alega em sua peça indícios de irregularidades no
Edital em questão, em especial, a inadequação do Sistema de Registro de Preços, ausência de cronograma físico-financeiro, Termo
de Referência incompleto e parcelamento inadequado. Instada a se
manifestar, a SecexEngenharia informou que não foram localizados
outros processos contemplando o objeto da presente Concorrência
Púbica 05/2017.
Por fim requer, LIMINARMENTE, a concessão de medida cautelar
inaudita altera parte, determinando a suspensão da presente licitação.
Pois bem.
Após pesquisa feita no site do município (http://presidentekennedy.
es.gov.br) verificou-se que em 15/08/2017, ocorreu a abertura da
Licitação, tendo sido suspenso os trabalhos para análise e conferência das documentações.
Assim, considerando que ainda não foi declarada a vencedora do
certame, entendo prudente, antes de analisar o pleito cautelar, determinar a notificação da Prefeita Municipal e do Secretário Municipal de Obras, para que tenham ciência da presente Representação
e se pronunciem sobre as irregularidades ali apontadas.
Nestes termos, antes de apreciar a medida cautelar pleiteada, DECIDO NOTIFICAR a Prefeita Municipal de Presidente Kennedy, Sra.
Amanda Quinta Rangel e o Secretário Municipal de Obras, Sr. Miguel
Ângelo Lima Qualhano, para que no prazo de até 05 (cinco) dias
improrrogáveis, nos termos do art. 125, §3º, da LC 621/2012, se
manifestem sobre as irregularidades apontadas e sobre a proposta
de medida cautelar.
No mesmo prazo de até cinco dias, a Prefeita e o Secretário Municipal de Obras deverão encaminhar a este Tribunal, as seguintes
informações e documentos referentes ao Edital de Concorrência Pública 05/2017, sob pena de multa:
Estágio atual da licitação;
Juntamente com o Termo de Notificação deve ser encaminhada cópia integral da petição inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da LC
621/12 e 391, do RITCEES desta Corte.
Por fim, dê-se ciência Prefeita e ao Secretário Municipal de Obras,
que havendo confirmação de qualquer irregularidade no Edital de
Concorrência Pública 05/2017 em análise, este Tribunal de Contas
poderá penalizar os responsáveis com as sanções de que tratam os
arts. 130 e seguintes da LC 621/2012, bem como com a imputação
de ressarcimento dos danos que venham a ser comprovados.
Concomitantemente, que seja dada ciência desta decisão ao signatário desta representação, conforme art. 125, § 6º da LC 621/2012.
Cumpra-se com urgência, tendo em vista a natureza do pedido cautelar.
Em, 31 de agosto de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01375/2017-4
Processo: 06477/2017-1
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Assunto: Representação
Representante: Waldemar Ornelas Ferreira
À SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES:
Vistos, etc.
Trata-se de Representação em face do Município de Presidente Kennedy, com pedido cautelar, em que se narra a existência de possíveis irregularidades no âmbito do Edital de Concorrência Pública
02/2017 (abertura ocorreu em 24/07/2017), cujo objeto é a contratação de empresa para execução da pavimentação, drenagem
pluvial e implantação de rede de esgotamento sanitário e rede de
distribuição de água potável das ruas da localidade de Campo Novo
– Etapa 02, no valor total de R$ 2.950.146,34 (dois milhões,
novecentos e cinquenta mil, cento e quarenta e seis reais e
trinta e quatro centavos).
O Representante alega em sua peça indícios de irregularidades no
Edital em questão, em especial, referente aos valores da Planilha
Orçamentária. Instada a se manifestar, a SecexEngenharia informou que não foram localizados outros processos contemplando o
www.tce.es.gov.br
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objeto da presente Concorrência Púbica 02/2017.
Por fim requer, LIMINARMENTE, a concessão de medida cautelar
inaudita altera parte, determinando a suspensão da presente licitação.
Pois bem.
Após pesquisa feita no site do município (http://presidentekennedy.
es.gov.br) verificou-se que em 09/08/2017, ocorreu o julgamento
da habilitação das empresas, conforme Ata de Julgamento de Habilitação.
Assim, considerando que ainda não foi declarada a vencedora do
certame e para que as irregularidades se confirmem, entendo prudente, antes de analisar o pleito cautelar, determinar a notificação
da Prefeita Municipal e do Secretário Municipal de Obras, para que
tenham ciência da presente Representação e se pronunciem sobre
as irregularidades ali apontadas.
Nestes termos, antes de apreciar a medida cautelar pleiteada, DECIDO NOTIFICAR a Prefeita Municipal de Presidente Kennedy, Sra.
Amanda Quinta Rangel e o Secretário Municipal de Obras, Sr. Miguel
Ângelo Lima Qualhano, para que no prazo de até 05 (cinco) dias
improrrogáveis, nos termos do art. 125, §3º, da LC 621/2012, se
manifestem sobre as irregularidades apontadas e sobre a proposta
de medida cautelar.
No mesmo prazo de até cinco dias, a Prefeita e o Secretário Municipal de Obras deverão encaminhar a este Tribunal, as seguintes
informações e documentos referentes ao Edital de Concorrência Pública 02/2017, sob pena de multa:
Estágio atual da licitação;
Juntamente com o Termo de Notificação deve ser encaminhada cópia integral da petição inicial.
Ressalto que o não atendimento desta solicitação poderá implicar
em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da LC
621/12 e 391, do RITCEES desta Corte.
Por fim, dê-se ciência Prefeita e ao Secretário Municipal de Obras,
que havendo confirmação de qualquer irregularidade no Edital de
Concorrência Pública 02/2017 em análise, este Tribunal de Contas
poderá penalizar os responsáveis com as sanções de que tratam os
arts. 130 e seguintes da LC 621/2012, bem como com a imputação
de ressarcimento dos danos que venham a ser comprovados.
Concomitantemente, que seja dada ciência desta decisão ao signatário desta representação, conforme art. 125, § 6º da LC 621/2012.
Cumpra-se com urgência, tendo em vista a natureza do pedido cautelar.
Em, 31 de agosto de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 01378/2017-8
Processo: 5787/2017-1
Jurisdicionado: Prefeitura de Mimoso do Sul
Interessado: Flávia Roberto Cysne de Novaes Leite e outros
Recorrente: Ministério Público de Contas
À SGS.
Vistos, etc.
Diante da interposição de Recurso de Reconsideração pelo Ministério Público de Contas, em face do Acórdão TC- 532/2017 –
Segunda Câmara, exarado nos autos do Processo TC 2454/2014,
DECIDO MONOCRATICAMENTE pela NOTIFICAÇÃO da Sra.
Flávia Roberta Cysne de Novaes Leite, para que, no de prazo
de 30 (trinta) dias improrrogáveis., apresente contrarrazões ao
Recurso, se assim quiser, podendo juntar documentação nova, com
fulcro no parágrafo único, do art. 160, da Lei Complementar nº
621/2012.
Após o decurso do prazo, retornem os autos à conclusão do Relator.
Em 01 de setembro de 2017.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Decisão em Protocolo 00519/2017-4
Protocolo: 13069/2017-5
Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 04/09/2017 14:00
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Trata o presente expediente de requerimento de cópias do Processo
TC 1342/2017-5, formulado pelo interessado Sr. ELIAS DAL’COL.
Neste contexto, com fundamento no artigo 265 do Regimento Interno desta Corte de Contas, DEFIRO o pedido de cópia do Processo
TC 1342/2017-5, cujas despesas deverão ser suportadas pelo Interessado, na forma do art. 268 do mesmo Diploma legal.
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Determino a publicação da presente Decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a fim de
cientificar o Interessado, que deverá comparecer junto ao Núcleo
de Controle de Documentos – NCD desta Corte, com cópia desta
Decisão a fim de que seja viabilizada a vista dos autos para cópia,
na forma regimental.
Após, a publicação desta Decisão, encaminhe o presente expediente ao NCD para que proceda a juntada do presente aos autos do
Processo TC 1342/2017-5, devolvendo-o ao local onde se encontrava.
Em, 04 de setembro de 2017.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
Terceiro Termo Aditivo
Contrato nº 023/2014
Processo TC-6947/2014
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: AVANTE BRASIL INFORMÁTICA E TREINAMENTOS LTDA.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº
023/2014, que versa sobre a prestação de serviço continuado especializado de Data Center; Hospedagem de “Web Sites” (Hosting);
Implantação e Customização do Software Moodle (Modular Object
Orientde Distance Learning) em servidores “cloud” gerenciados, no
Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo.
VIGENCIA: 12 (doze) meses, a partir de 24 de setembro de 2017.
Vitória, 01 de setmbro de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 4585/2017
Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o
Excelentíssimo Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais,
torna público que nos autos do Processo TC nº 4585/2017, RATIFICOU a contratação da empresa Jexperts Tecnologia S/A, referente à prestação de serviços de suporte técnicos e manutenção
corretiva especializados na Plataforma Channel, no valor total de
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, inciso I da Lei 8.666/93.
Vitória/ES, 01 de setembro de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

[ATOS DA SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES]
NOTIFICAÇÃO
PROCESSO: TC 1.722/2005
JURISDICIONADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRE
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE: CLÁUDIO DE SOUZA GALVÃO
RESPONSÁVEIS : JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, JOSÉ MOULIN
TANURE E RUBENS MOULIN TANNURE
Fica o Senhor CLÁUDIO DE SOUZA GALVÃO, Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Alegre NOTIFICADO do Acórdão TC
157/2017 – Segunda Câmara (Processo TC 1.722/2005), disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do TCEES no dia 17 de abril
de 2017.
Odilson Souza Barbosa Junior
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
NOTIFICAÇÃO
PROCESSO: TC 6.283/2012
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
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Terça-feira, 5 de setembro de 2017
REPRESENTANTE: LIPETRAL – LINHARES PEÇAS E TRATORES LTDA
RESPONSÁVEIS: DELCINEIA RODRIGUES DA SILVEIRA,
NORMA AYUB ALVES, RONALD WANDERLEY MIGNONE E ZACARAIS CARRARETTO FILHO
Fica o Senhor REOFRAN PEREIRA DOS SANTOS, sócio/proprietário da empresa LIPETRAL – Linhares Peças e Tratores Ltda, NOTIFICADO do Acórdão TC 634/2017 – Plenário (Processo TC
6.283/2012), disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do TCEES
no dia 31 de julho de 2017.
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
PREJULGADOS
PUBLICAÇÃO dos prejulgados aprovados pelo Plenário do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, os termos do art. 354, § 1º
do Regimento Interno.
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PREJULGADO Nº 020
NEGAR EXEQUIBILIDADE AO ART. 1° DA LEI MUNICIPAL N°
1509/2004, DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - VIOLAÇÃO EXPRESSA DO ART. 37, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
Órgão Colegiado: Plenário
Processo: TC-7254/2015
Assunto: Fiscalização - Representação
Autuação: 15.07.2015
Relator: conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges
Decisão: Acórdão TC-849/2017
Sessão: 22ª Sessão Ordinária do Plenário de 11.07.2017
Publicação: Acórdão 849/2017 disponibilizado no Diário Oficial
Eletrônico do TCEES nº 964, do dia 04.09.2017, considerando-se
publicado no dia 05.09.2017, nos termos dos artigos 62 e 66, parágrafo único, ambos da Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c
art. 5º, da Resolução TC nº 262/2013.
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