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[ATOS DO PLENÁRIO]

[Acórdãos e Pareceres - Plenário]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-821/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7848/2015 (APENSO: TC-3229/2013)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - MARCOS ALEXANDRE MATAVELI DE MORAIS
ADVOGADO - LILIANE EMERICK NUNES (OAB/ES 19.211)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE
2012 - 1) CONTAS IRREGULARES - APLICAR PENALIDADE
DE MULTA - 2) ARQUIVAR - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO TC-537/2015 - CONHECER PROVIMENTO - AFASTAR IRREGULARIDADE - CONTAS
REGULARES - QUITAÇÃO - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
1. RELATÓRIO
Cuidam os autos de Recurso de Reconsideração, interposto
pelo Sr. Marcos Alexandre Mataveli de Moraes, Presidente da
Câmara Municipal de Pancas durante o exercício de 2012, em face do
acórdão TC-537/2015 (fls.573/578 do Processo TC 3229/2013),
que julgou irregulares as contas da Câmara, por infringência ao
limite de gasto total do Poder Legislativo, nos termos do art. 29-A,
I, da Constituição Federal, resultando em multa no valor de 750
(setecentos e cinquenta) VRTE.
Inconformado com a referida decisão proferida por esta Corte
de Contas, o Recorrente apresentou o presente Recurso de
Reconsideração, que foi encaminhado à 8ª Secretaria de Controle
Externo que, por sua vez, confeccionou a Instrução Técnica de
Recurso ITR 71/2015, propondo, basicamente, o conhecimento do
recurso e o não acolhimento das razões recursais.
Enviados os autos para o Ministério Público Especial de Contas, lá
foi elaborado o Parecer PPJC 5501/2015, cujo conteúdo faz alusão
à proposta de encaminhamento feita pela área técnica.
O referido processo entrou na pauta na 9ª sessão ordinária de 2016,
no dia 29/03/2016, tendo sido então apresentada sustentação oral

pelo advogado do recorrente, fato este que ensejou a elaboração da
ITR 82/2017 pela área técnica e, posteriormente, a elaboração do
Parecer 2682/2017 pelo Ministério Público de Contas.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Em consonância com a ITR 71/2015, constata-se que os requisitos
de admissibilidade, quais sejam: o cabimento, o interesse recursal,
a legitimidade e a tempestividade restam regularmente atendidos,
motivo pelo qual deve o presente recurso ser conhecido.
2.2. DO MÉRITO
Em sede de sustentação oral, alega o recorrente ter agido de acordo
com o Parecer em Consulta n. 011/2002, que permitia a utilização,
pelas Câmaras, de “sobras dos exercícios anteriores”.
Na mesma sustentação oral o recorrente assevera que o referido
parecer só foi revogado pelo Tribunal de Contas em 2014, quando
esta Corte emitiu o Parecer em Consulta n. 16/2014, ou seja, após
o exercício de 2012, objeto destes autos.
Sobre o mérito atinente ao caso em tela, não há como desconsiderar
e não fazer menção à sucinta, porém precisa análise feita pela área
técnica deste Tribunal de Contas, que transcrevo logo abaixo:
[...]
Acerca do tema, faz-se necessário observar que o Poder Executivo
repassa ao Poder Legislativo, valores orçamentariamente préestabelecidos – que constituem o duodécimo.
Assim, o Tesouro Municipal tem a gestão da receita e das
disponibilidades financeiras, transferindo recursos para
o Legislativo realizar o pagamento de suas despesas. Os
órgãos do Poder Legislativo não são arrecadadores, não
havendo “receita” da Câmara, mas tão somente o repasse
constitucionalmente assegurado.
A autonomia do Poder Legislativo permanece assegurada na
medida de sua participação na elaboração da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.
Sobre o assunto, assim expõe José Afonso da Silva:
“A administração financeira do Poder Legislativo é de competência
de sua Mesa Diretora, conforme a disciplina orçamentária que é
prevista em lei federal. Tem ele orçamento autônomo, mas não
tem o controle dos meios financeiros correspondentes, que lhe
hão de ser passados pelo Poder Executivo. Normas constitucionais
definem esses mecanismos, a fim de garantir a autonomia da
Câmara Municipal em face dos outros poderes estaduais. Agora,
a Constituição, por meio desse art. 29-A, acrescido pela Emenda
Constitucional nº 25/2000, impõe limites a essa despesa por
um procedimento constitucional demasiadamente minucioso e
casuístico. É claro que isso importa limitações ao Poder Legislativo
Municipal, que só poderiam, mesmo, ser impostas por via
constitucional.” (grifou-se)
Desta forma, não sendo as Câmaras entes arrecadadores de
receita pública, tendo em vista o disposto no art. 29-A da
Constituição Federal, os valores repassados e não utilizados
no exercício, devem, a princípio, ser restituídos ao Tesouro
Municipal ao final do exercício financeiro.
O entendimento acima exposto e com o qual concordamos,
foi o adotado na Orientação Técnica de Consulta n. 087/2013,
que instruiu o Processo TC n. 2494/2013, mas que não foi
acatado nos mencionados autos. Foi elaborado então o
Parecer em Consulta n. 16/2014, que, como ressaltou o
recorrente, revogou o Parecer em Consulta n. 011/2002.
Em outras palavras, até a elaboração do Parecer em Consulta
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n. 16/2014, estava valendo o entendimento consignado no
Parecer em Consulta n. 011/2002, que assim dispunha:
PARECER/CONSULTA TC-011/2002.
PROCESSO
- TC-4467/2002.
INTERESSADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ.
ASSUNTO
- CONSULTA.
RECURSO REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR UTILIZAÇÃO PELA CÂMARA PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
ADICIONAIS, COMO PREVÊ A LEI 4.320 - POSSIBILIDADE.
[...]
Portanto, se a Lei Municipal não dispuser em contrário, não está
o chefe do Legislativo obrigado a devolver saldos financeiros que
por ventura venham a ocorrer , podendo estes serem utilizados
no exercício financeiro seguinte. Na realização da despesa, porém,
devem ser observados os limites do artigo 29-A da Constituição,
sobre o qual vale tecer algumas breves considerações.
[...]
Mas isso não impede que sejam gastos, conjuntamente, eventuais
sobras de caixa proveniente do exercício que se encerrou. Vamos
a um exemplo prático: tomemos por base um município ‘X’, que
tenha cento e cinquenta mil habitantes. Supondo que a arrecadação
realizada no exercício de 2000 tenha sido de R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais), o limite máximo de gasto da Câmara para o
exercício de 2001 seria então de R$ 140.000,00 (cento e quarenta
mil reais) – de acordo com o inc II do art. 29-A. Note que a
Constituição estabelece o limite máximo, o que possibilita à Câmara
gastar, ainda por hipótese, somente R$ 100.000,00 (cem mil reais),
obtendo um saldo de caixa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Continuando o exemplo, se a arrecadação efetiva do exercício
de 2001 tiver sido também de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais), o limite total de gastos da Câmara para o exercício financeiro
de 2002 será de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), e
mais os R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que remanesceram do
exercício anterior, que advém da repartição orçamentária aprovada
para o exercício de 2001. Dessa forma, não se estaria ferindo o
que determina a Emenda Constitucional 25. Importante ressaltar
que estamos tratando aqui do limite total de gastos do Legislativo
municipal, e não do limite de gasto com pessoal. Não se cogita de
somar esses valores para fins de apuração do limite previsto no §1º
do art. 29-A.
O Parecer em Consulta era, nos termos da Lei Complementar
n. 32/93 (em vigência na época), a resposta do Tribunal de
Contas a dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos
legais e regulamentares concernentes a matéria de sua
competência e constituía prejulgamento de tese.
Levando isso em consideração, e apesar do posicionamento
que já expusemos, em consonância com a Orientação
Técnica de Consulta n. 087/2013, forçoso compreender que
o recorrente agiu ancorado em entendimento deste Tribunal
de Contas e que, portanto, a irregularidade a ele imputada
deve ser afastada.
(grifei)
3. DECISÃO
Ante o exposto, de acordo com o posicionamento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no seguinte sentido:
a) Pelo conhecimento do Recurso de Reconsideração interposto
em face do Acórdão TC-537/2015 e, no mérito, pelo provimento
das razões recursais, nos termos da ITR 82/2017, a fim de afastar
a irregularidade imputada, de modo a julgar regulares as contas da
Câmara Municipal de Pancas, relativas ao exercício de 2012, sob
responsabilidade do Sr. Marcos Alexandre Mataveli de Moraes;
b) Dê ciência ao recorrente do teor da decisão.
c) Encaminhem-se, após a confecção do Acordão, estes autos ao
Ministério Público Especial de Contas.
Após o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os
presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7848/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia quatro de julho
de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto relator,
conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Conhecer o presente Recurso de Reconsideração interposto em
face do Acórdão TC-537/2015 e, no mérito, dar provimento às
razões recursais, nos termos da ITR 82/2017, a fim de afastar a
irregularidade imputada, de modo a julgar regulares as contas da
Câmara Municipal de Pancas, relativas ao exercício de 2012, sob a
responsabilidade do Sr. Marcos Alexandre Mataveli de Moraes;
2. Dar ciência ao recorrente;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
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Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner,Rodrigo, Flavio Freire Farias Chamoun e o senhor
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente,
ainda, o senhor procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 4 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-855/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO -TC-6912/2016
JURISDICIONADO -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
AQUICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA DE SÃO MATEUS
ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL -JADIR CARMINATI BACHETTI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL

NADER

BORGES:
1. RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenador) da
Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e
Pesca de São Mateus de 2015, referente ao exercício financeiro de
2015, sob a responsabilidade do Sr. Jadir Carminati Bachetti
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas
resultou o Relatório Técnico Contábil RTC 00369/2017-7
em que foi sugerido o julgamento regular da prestação de contas
em questão, como consequência da apreciação das peças e
demonstrativos encaminhados pelo gestor. Vejamos:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão do Sr.
Jadir Carminati Bachetti, no exercício de funções como ordenador
de despesas da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura,
Abastecimento e Pesca de São Mateus de 2015.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução 297/2016, a análise
consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR
da prestação de contas do Sr. Jadir Carminati Bachetti, na forma do
artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC
02234/2017, que considerou completa a análise proposta no
Relatório Técnico Contábil RTC 00369/2017, anuindo, desta forma,
aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi
elaborado o Parecer 002719/2017, que trouxe o opinamento
deste órgão ministerial no sentido de considerar regular a prestação
de contas sob análise.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os
autos conclusos.
2. DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, por meio de
Parecer da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, VOTO pela regularidade das contas apresentadas
pelo Sr. Jadir Carminati Bachetti, frente à Secretaria Municipal de
Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca de São Mateus, no
exercício financeiro de 2015, na forma do inciso I do artigo 84 da
Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
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arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6912/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia onze de julho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regular a Prestação de
Contas Anual da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura,
Abastecimento e Pesca de São Mateus, relativa ao exercício de
2015, sob a responsabilidade do senhor Jadir Carminati Bachetti,
na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar Estadual
621/2012, dando-lhe a devida quitação, nos termos do art. 85 do
mesmo diploma legal, arquivando-se os autos após o trânsito em
julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel
Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flavio Freire
Farias Chamoun, e os senhores conselheiros em substituição Márcia
Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano
Vieira.
Sala das Sessões, 11 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-856/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO
-TC-6914/2016
JURISDICIONADO
-SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
COMUNICAÇÃO DE SÃO MATEUS
ASSUNTO
-PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL -SANDRA HELENA PACHECO SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL

NADER

BORGES:
1. RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenador) da
Secretaria Municipal de Comunicação de São Mateus, referente ao
exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Sandra
Helena Pacheco Silva.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas
resultou o Relatório Técnico Contábil RTC 00356/2017-1
em que foi sugerido o julgamento regular da prestação de contas
em questão, como consequência da apreciação das peças e
demonstrativos encaminhados pelo gestor. Vejamos:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão da
Sra. Sandra Helena Pacheco Silva, no exercício de funções como
ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Comunicação de
São Mateus de 2015.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução 297/2016, a análise
consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR
da prestação de contas da Sra. Sandra Helena Pacheco Silva, na
forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC
02233/2017, que considerou completa a análise proposta no
Relatório Técnico Contábil RTC 00356/2017, anuindo, desta forma,
aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi
elaborado o Parecer 002703/2017, que trouxe o opinamento
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deste órgão ministerial no sentido de considerar regular a prestação
de contas sob análise.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os
autos conclusos.
2. DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, por meio de
Parecer da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, VOTO pela regularidade das contas apresentadas pela
Sra. Sandra Helena Pacheco Silva, frente à Secretaria Municipal de
Comunicação de São Mateus, no exercício financeiro de 2015, na
forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo
diploma legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6914/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia onze de julho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regular a Prestação
de Contas Anual da Secretaria Municipal de Comunicação de São
Mateus, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da
senhora Sandra Helena Pacheco Silva, na forma do inciso I do
artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando-lhe a
devida quitação, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal,
arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos termos do
voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flavio Freire
Farias Chamoun, e os senhores conselheiros em substituição Márcia
Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano
Vieira.
Sala das Sessões, 11 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-857/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO -TC-6915/2016
JURISDICIONADO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,
LAZER E JUVENTUDE DE SÃO MATEUS
ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL -JAILSON BARBOSA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL

NADER

BORGES:
1. RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenador) da
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de São Mateus,
referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade
do Sr. Jailson Barbosa.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas
resultou o Relatório Técnico Contábil RTC 00319/2017-9
em que foi sugerido o julgamento regular da prestação de contas
em questão, como consequência da apreciação das peças e
demonstrativos encaminhados pelo gestor. Vejamos:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão do
Sr. Jailson Barbosa, no exercício de funções como ordenador de
despesas da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de
São Mateus, no exercício de 2015.
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Respeitado o escopo delimitado pela Resolução 297/2016, a análise
consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR
da prestação de contas do Sr. Jailson Barbosa, na forma do artigo
84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC
02227/2017, que considerou completa a análise proposta no
Relatório Técnico Contábil RTC 00319/2017, anuindo, desta forma,
aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi
elaborado o Parecer 002704/2017, que trouxe o opinamento
deste órgão ministerial no sentido de considerar regular a prestação
de contas sob análise.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os
autos conclusos.
2. DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, por meio de
Parecer da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, VOTO pela regularidade das contas apresentadas
pelo Sr. Jailson Barbosa, frente à Secretaria Municipal de Esporte,
Lazer e Juventude de São Mateus, no exercício financeiro de 2015,
na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo
diploma legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6915/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia onze de julho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regular a Prestação
de Contas Anual da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e
Juventude de São Mateus, relativa ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade do senhor Jailson Barbosa, na forma do inciso I
do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando-lhe a
devida quitação, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal,
arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos termos do
voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flavio Freire
Farias Chamoun, e os senhores conselheiros em substituição Márcia
Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano
Vieira.
Sala das Sessões, 11 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-858/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO
-TC-6920/2016
JURISDICIONADO
-SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA
SOCIAL DE SÃO MATEUS
ASSUNTO
-PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL -NILIS CASTBERG MACHADO DE SOUZA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL

NADER

BORGES:
1. RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
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Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenador) da
Secretaria Municipal de Defesa Social de São Mateus, referente ao
exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Nilis
Castberg Machado de Souza.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas
resultou o Relatório Técnico Contábil RTC 00372/2017-9
em que foi sugerido o julgamento regular da prestação de contas
em questão, como consequência da apreciação das peças e
demonstrativos encaminhados pelo gestor. Vejamos:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão do Sr.
Nilis Castberg Machado de Souza, no exercício de funções como
ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Defesa Social de
São Mateus de 2015.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução 297/2016, a análise
consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR
da prestação de contas do Sr. Nilis Castberg Machado de Souza, na
forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC
02237/2017, que considerou completa a análise proposta no
Relatório Técnico Contábil RTC 00372/2017, anuindo, desta forma,
aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi
elaborado o Parecer 002711/2017, que trouxe o opinamento
deste órgão ministerial no sentido de considerar regular a prestação
de contas sob análise.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os
autos conclusos.
2. DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, por meio de
Parecer da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, VOTO pela regularidade das contas apresentadas pelo
Sr. Nilis Castberg Machado de Souza, frente à Secretaria Municipal
de Defesa Social de São Mateus, no exercício financeiro de 2015,
na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012,
dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo
diploma legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6920/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia onze de julho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regular a Prestação
de Contas Anual da Secretaria Municipal de Defesa Social de São
Mateus, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do
senhor Nilis Castberg Machado de Souza, na forma do inciso I do
artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando-lhe a
devida quitação, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal,
arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos termos do
voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flavio Freire
Farias Chamoun, e os senhores conselheiros em substituição Márcia
Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano
Vieira.
Sala das Sessões, 11 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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ACÓRDÃO TC-859/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO -TC-7451/2016
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DE SÃO MATEUS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL -FILIPE KOHLS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL

NADER

BORGES:
1. RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenador) da
Secretaria Municipal de Administração de São Mateus, referente ao
exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Filipe
Hohls.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas
resultou o Relatório Técnico Contábil RTC 00371/2017-4
em que foi sugerido o julgamento regular da prestação de contas
em questão, como consequência da apreciação das peças e
demonstrativos encaminhados pelo gestor. Vejamos:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão do Sr.
Filipe kohls, no exercício de funções como ordenador de despesas
da Secretaria Municipal de Administração de São Mateus de 2015.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução 297/2016, a análise
consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR
da prestação de contas do Sr. Filipe Kohls, na forma do artigo 84 da
Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC
02236/2017, que considerou completa a análise proposta no
Relatório Técnico Contábil RTC 00371/2017, anuindo, desta forma,
aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi
elaborado o Parecer 002718/2017, que trouxe o opinamento
deste órgão ministerial no sentido de considerar regular a prestação
de contas sob análise.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os
autos conclusos.
2. DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, por meio de
Parecer da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, VOTO pela regularidade das contas apresentadas
pelo Sr. Filipe kohls, frente à Secretaria Municipal de Administração
de São Mateus, no exercício financeiro de 2015, na forma do inciso
I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7451/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia onze de julho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regular a Prestação
de Contas Anual da Secretaria Municipal de Administração de São
Mateus, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade
do senhor Filipe Kohls, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei
Complementar Estadual 621/2012, dando-lhe a devida quitação,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal, arquivando-se os
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flavio Freire
Farias Chamoun, e os senhores conselheiros em substituição Márcia
Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano
Vieira.
Sala das Sessões, 11 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-860/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7452/2016
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DE
SÃO MATEUS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - JORGE RIBEIRO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL

NADER

BORGES:
1. RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenador) da
Secretaria Municipal de Gabinete de São Mateus de 2015, referente
ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Jorge
Ribeiro.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas
resultou o Relatório Técnico Contábil RTC 00317/2017-1
em que foi sugerido o julgamento regular da prestação de contas
em questão, como consequência da apreciação das peças e
demonstrativos encaminhados pelo gestor. Vejamos:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão do Sr.
Jorge Ribeiro, no exercício de funções como ordenador de despesas
da Secretaria Municipal de Gabinete de São Mateus, no exercício
de 2015.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução 297/2016, a análise
consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR
da prestação de contas do Sr. Jorge Ribeiro, na forma do artigo 84
da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC
02228/2017, que considerou completa a análise proposta no
Relatório Técnico Contábil RTC 00317/2017, anuindo, desta forma,
aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi
elaborado o Parecer 002705/2017, que trouxe o opinamento
deste órgão ministerial no sentido de considerar regular a prestação
de contas sob análise.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os
autos conclusos.
2. DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, por meio de
Parecer da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, VOTO pela regularidade das contas apresentadas
pelo Sr. Jorge Ribeiro, frente à Secretaria Municipal de Gabinete
de São Mateus, no exercício financeiro de 2015, na forma do inciso
I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7452/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia onze de
julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regular a
Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Gabinete de
São Mateus, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade
do senhor Jorge Ribeiro, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei
Complementar Estadual 621/2012, dando-lhe a devida quitação,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal, arquivando-se os
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
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Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flavio Freire
Farias Chamoun, e os senhores conselheiros em substituição Márcia
Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano
Vieira.
Sala das Sessões, 11 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-861/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2860/2017
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO – DENÚNCIA
DENUNCIANTE - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
EMENTA: DENÚNCIA – NÃO CONHECER – AUSÊNCIA DE
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL

NADER

BORGES:
1. RELATÓRIO
Trata-se de Denúncia em que se alega a ocorrência de supostas
irregularidades e ilegalidades em decorrência de contratação
irregular pelo Estado do Espírito Santo da Sra. Narcione Ramos de
Souza no cargo de Enfermeira sem registo no Conselho Regional de
Enfermagem - COREN-ES.
Afirma, também, que a referida Senhora vem atuando como
enfermeira em hospitais e hemocentros do Estado, mas segundo
informações que recebeu, sem que possua registro de classe.
Relata que o Edital SESA n. 1/2013 previa exigência de registro no
conselho profissional e clama pela tomada das medidas cabíveis por
parte desta Corte.
Encaminhados os autos à Secretaria de Controle Externo Previdência
e Pessoal, foi elaborada a Manifestação Técnica 00780/2017-4.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, por meio
do Parecer 02698/2017-5.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os
autos conclusos.
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
A respeito dos requisitos de admissibilidade da denúncia, o art. 94
da Lei Complementar n° 621/2012 assim diz:
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; (g.n)
[...]
De acordo com a área técnica, no caso em comento é possível
vislumbrar que a presente denúncia não preenche os requisitos
de admissibilidade, sentido, inclusive, o seu conteúdo de difícil
compreensão. Logo abaixo, segue trecho extraído Manifestação
Técnica 00780/2017-4:
[...]
Aplicando a regra jurídica ao caso em exame, nota-se
a completa ausência dos requisitos de admissibilidade
elencados nos incisos do art. 94 da LC 621/2012. Ou seja,
a denúncia não está redigida de forma a propiciar sua completa
compreensão, deixa de comprovar a constituição da sua pessoa
jurídica e de seu representante legal, bem como não contém qualquer
indício de prova nem elementos de convicção necessários para o
regular prosseguimento processual e apuração de ilegalidades.
Neste sentido, observa-se apenas um prognóstico, uma narrativa
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genérica no que concerne à irregularidade de exercício da profissão,
sem que estivesse acompanhada de documentos que pudessem
indicar sua ocorrência. Não demonstrou a natureza do cargo
ocupado, edital do certame, descrição da função e declaração da
alegada ausência de inscrição no conselho profissional regional.
Insta consignar, de toda sorte, que a legalidade da natureza do
vínculo com a Administração das contratações provenientes
do Edital SEGER/SESA n. 001/2013 é objeto de fiscalização
no TCEES no bojo do processo TC 11.146 do ano de 2015,
em representação oferecida pelo Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, que ora se encontra apenso ao processo
TC 3909/2016, este proposto pelo Sindicato dos Trabalhadores e
Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – SINDIPÚBLICOS,
por questionar a contratação irregular de servidores temporários
em detrimento à existência de concurso público.
Por todas essas razões sugere-se o não conhecimento da
presente denúncia.
(grifei)
[...]
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, acompanhando o opinamento da área técnica e
do Ministério Público de Contas, VOTO pelo não conhecimento
da denúncia com fulcro no § 1º, do art. 94, da Lei Complementar
Estadual 621/2012 (ausência de requisito de admissibilidade:
indício de prova) e o posterior arquivamento dos autos.
Cientifique-se o denunciante do teor do acórdão a ser proferido
nos termos do art. 307, § 7º da Resolução nº 261/2013;
Notifiquem-se os responsáveis, na forma do artigo 358, inciso III
da Resolução TC n° 261/2013;
Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os
autos ao ilustre membro do Ministério Público de Contas nos termos
do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012;
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos, com fulcro no art. 330, I, da Resolução TC n° 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2860/2017,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia onze de julho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Não conhecer a presente denúncia com fulcro no § 1º, do art.
94, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (ausência de requisito
de admissibilidade: indício de prova) e o posterior arquivamento
dos autos;
2. Dar ciência ao denunciante do teor do acórdão a ser proferido
nos termos do art. 307, § 7º da Resolução 261/2013;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flavio Freire
Farias Chamoun, e os senhores conselheiros em substituição Márcia
Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano
Vieira.
Sala das Sessões, 11 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-862/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO -TC-1618/2007
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VIVÁCQUA
ASSUNTO - PEDIDO DE REEXAME
INTERESSADA - DANIELI GASPARELO CANZIAN

ATÍLIO
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EMENTA: PEDIDO DE REEXAME EM FACE DA DECISÃO TC303/2007 - CONHECER - DAR PROVIMENTO - REGISTRO ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Tratam os presentes autos de PEDIDO DE REEXAME requerido pela
Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua e pela interessada, em face
da Decisão TC 303/2007 (fls. 20 do processo TC 4368/2006),
que denegou registro ao ato de nomeação de Danieli Gasparello
Canzian para ocupar o cargo de Auxiliar Administrativo,
promovido pelo Edital 01/01, em face de irregularidades constatadas
no processo de admissão da servidora.
Devidamente notificada para apresentar suas razões recursais, nos
termos da Decisão TC 2460/2007 (fls. 30), a interessada juntou
os documentos de fls. 36/47.
A 8ª Secretaria de Controle Externo, por meio da ITR 119/2012
(fls. 50/55), após analisar os documentos trazidos aos autos pelos
recorrentes, opinou pelo registro do ato admissional mas sugeriu
a realização de diligência para comprovação de que não houve
preterição da ordem de classificação.
Na sequência, determinei a diligência de fls. 61/62, reiterada às fls.
67, com a notificação da interessada às fls. 68 e citação do gestor
às fls. 87, sem resposta à diligência.
Por fim, manifesta-se o representante do Ministério Público de
Contas, Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, pelo não
conhecimento do recurso apresentado pelo Executivo Municipal,
posto que intempestivo, e pelo conhecimento e provimento total
do recurso apresentado pela interessada, para reformar a Decisão
TC 303/2007, autorizando-se a expedição de registro do Decreto
912/2002.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O registro do ato admissional da servidora foi denegado em
decorrência das seguintes inconsistências:
Ausência de Atestado de Exercício;
A publicação do ato de nomeação se deu 09 meses após o Decreto
de nomeação e posse;
Ausência de carimbagem por servidor público nos documentos
referentes ao concurso;
No Decreto 912/2002 consta que a servidora foi nomeada para o
cargo de Professora, enquanto o Termo de Posse, a Declaração de
Bens e o Cartão de Inscrição faz referência ao cargo de Auxiliar
Administrativo;
Ausência de quitação com as obrigações eleitorais.
A interessada apresentou as razões de fls. 36/38 e cópia autenticada
dos seguintes documentos, devidamente autenticados (42/47):
Histórico escolar;
Contracheque
Atestado de Exercício
Certidão de quitação eleitoral
Ao analisar as razões e os documentos apresentados pela recorrente,
conclui a subscritora da ITR 119/2012 (fls. 53):
... Quanto ao fato da interessada ter sido nomeada como professora,
e não como Auxiliar Administrativo, cargo para o qual prestou o
concurso, cumpre dizer que, confrontando o Decreto 912/2002
com os demais documentos, verifica-se que se trata de um erro
material, passível de correção, pois a este pode ser atribuído
manifesto equívoco, uma vez que constaram nos autos elementos
que tornaram evidente o engano quanto ao cargo constante do
decreto de nomeação publicado.
Com relação à irregularidade atinente à publicação do decreto de
nomeação ter ocorrido 9 (nove) meses após, entende-se tratar
de um ato unilateral da Administração Pública responsável pelo
concurso, de modo que a servidora não poderá sofrer prejuízo,
não tendo contribuído com culpa ou dolo para tal ato, sendo que
efetivamente entrou em exercício logo após a edição do decreto
que a nomeou.
Tendo a interessada juntado aos autos cópias do contracheque do
mês de maio de 2002 (mês em que foi editado o decreto que a
nomeou) entende-se por sanada a irregularidade de ausência de
atestado de exercício.
Assim, confrontando as justificativas e documentos apresentados
pela recorrente com as impropriedades apontadas pela 7ª CT,
verificou-se que todas as irregularidades que ensejaram a denegação
do registro, nos termos da Decisão TC 0303/2007, foram sanadas.
Em respeito ao princípio da transparência, sugeriu a área técnica
diligência para que a Administração apresentasse os seguintes
documentos, comprovando que não houve preterição na ordem
classificatória: 1) publicação da ordem de classificação dos

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

Página 7
aprovados em concurso; 2) publicação do ato de nomeação dos
candidatos classificados anteriormente à servidora recorrente; 3)
comprovação da desistência expressa de candidatos classificados
anteriormente à servidora recorrente, caso haja desistência.
Tendo se mostrado infrutíferas todas as tentativas de oportunizar
à Administração Municipal o saneamento do feito, os autos foram
encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou
às fls. 95/97, recomendando a convalidação do ato admissional,
considerando que já se passaram mais de dez anos da realização
do concurso público que resultou na nomeação da servidora em
questão, já gozando esta, inclusive, da garantia constitucional da
estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal.
Consultando cópia do processo TC 4193/2006, que trata dos
Editais relativos aos concursos realizados pela Prefeitura Municipal
de Atilio Vivacqua em 2001/2002 e 2003/2004, verifico que o
Edital 001/01 previa 59 vagas para Auxiliar Administrativo
(fls. 11). E, de acordo com o Mapeamento de Notas constante às
fls. 57, a servidora Danieli Gasparello Canzian (inscrição 253) foi
classificada em 61º lugar.
As falhas apontadas pela SecexRegistro são impropriedades
formais, que foram devidamente saneadas. Por outro lado, não há
indícios nos autos de que a ordem de classificação no concurso
público tenha sido desprezada, restando, assim, garantidos os
princípios da isonomia, da impessoalidade e do concurso público.
Assim, embora a Administração não tenha justificado a origem da
vaga ocupada pela servidora, considerando que já se passaram
mais de 10 anos da realização do concurso, já tendo a recorrente,
inclusive, a garantia de estabilidade prevista no art. 41 da CF,
pressupõe-se possível a convalidação do ato admissional.
DECISÃO
Isto posto, considerando:
que já se passaram mais de 10 anos do concurso em tela, e que
a recorrente já tem a garantia de estabilidade prevista no art. 41
da CF;
que os documentos apresentados pela servidora (cópia do
contracheque e ficha funcional) comprovam que entrou regularmente
em exercício logo após a sua nomeação;
Acompanhando a área técnica e o representante do Ministério
Público de Contas, proponho voto pelo conhecimento do presente
recurso, e no mérito, pelo seu provimento, promovendo o registro
da nomeação da servidora Daniela Gasparello Canzian para o
cargo de Auxiliar Administrativo, a partir de 06/05/2002, tornando
insubsistente a Decisão TC 0303/2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1618/2007,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia onze
de julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, conhecer do
presente recurso, e no mérito, dar-lhe provimento, promovendo
o registro da nomeação da servidora Daniela Gasparelo Canzian
para o cargo de Auxiliar Administrativo, a partir de 06/05/2002,
tornando insubsistente a Decisão TC-0303/2007, arquivando-se
os presentes autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto
da relatora, conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, a senhora conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader
Borges e o senhor conselheiro em substituição João Luiz Cotta
Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 11 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 11 de setembro de 2017
ACÓRDÃO TC-863/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2129/2007
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO
VIVÁCQUA
ASSUNTO - PEDIDO DE REEXAME
INTERESSADA - ROSANE MARIA PERIM DA VITÓRIA
EMENTA: PEDIDO DE REEXAME EM FACE DA DECISÃO TC683/2007 - CONHECER - DAR PROVIMENTO - REGISTRO ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Tratam os presentes autos de PEDIDO DE REEXAME requerido pela
Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua e pela interessada, em face
da Decisão TC 683/2007 (fls. 20 do processo TC 4207/2006), que
denegou registro ao ato de nomeação de Rosane Maria Perin da
Vitória para ocupar o cargo de Médica Psiquiatra, Carreira IX,
Classe A, promovido pelo Edital 01/01, em face de irregularidades
constatadas no processo de admissão da servidora.
Devidamente notificada para apresentar suas razões recursais, nos
termos da Decisão TC 3551/2007 (fls. 17), a interessada juntou
os documentos de fls. 23/29.
A 8ª Secretaria de Controle Externo, por meio da ITR 117/2012
(fls. 32/37), após analisar os documentos trazidos aos autos pelos
recorrentes, opinou pelo registro do ato admissional mas sugeriu
a realização de diligência para comprovação de que não houve
preterição da ordem de classificação.
Na sequência, determinei a diligência de fls. 43/45, reiterada às fls.
50, com a notificação da interessada às fls. 51 e citação do gestor
às fls. 65, sem resposta à diligência.
Por fim, manifesta-se o representante do Ministério Público
de Contas, Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, pelo
conhecimento e provimento total do recurso, para reformar a
Decisão TC 683/2007, autorizando-se a expedição de registro do
Decreto 906/2002.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O registro do ato admissional da servidora foi denegado em
decorrência das seguintes inconsistências:
Ausência de Atestado de Exercício;
A publicação do ato de nomeação se deu 09 meses após o Decreto
de nomeação e posse;
Não apresentou Certidão de Nascimento ou Casamento,
comprovante de quitação com as obrigações eleitorais e declaração
de compatibilidade de horário;
Ausência de lei que amplia o número de vagas ou exoneração /
desistência dos aprovados nos 1º e 2º lugares.
A interessada apresentou as razões de fls. 23/24 e cópia autenticada
dos seguintes documentos, devidamente autenticados (fls. 25/29):
Demonstrativo de pagamento de junho/2002 e ficha funcional;
Certidão de Nascimento;
Declaração de compatibilidade de horário;
Certidão de quitação eleitoral.
Ao analisar as razões e os documentos apresentados pela recorrente,
conclui a subscritora da ITR 117/2012, em síntese (fls. 34):
...Sobre a irregularidade da ausência do Atestado de Exercício,
a interessada trouxe ao processo sua ficha funcional provando
que assumiu o efetivo exercício de médica psiquiatra na data de
20/05/2002 e cópia do demonstrativo de pagamento que provou o
recebimento de seus vencimentos, do primeiro mês, pelos serviços
prestados, o que sanou o vício.
Quanto à declaração de compatibilidade de horário para exercer o
cargo de médica, apresentou documento que afasta a irregularidade.
Por fim, foi juntada aos autos a Certidão de Nascimento, atendendo
à solicitação da 7ª Controladoria Técnica.
Em que pese o fato de que não foi justificado o atraso na publicação
da nomeação da interessada, que só ocorreu nove meses após o
decreto de nomeação, tem-se que razão assiste à recorrente, pois
cabe ao gestor prestar tais esclarecimentos.
...Compulsando os autos, verificou-se que no edital foi oferecida
uma vaga para o cargo de médica psiquiatra, sendo a recorrente
aprovada no 3º lugar na ordem classificatória. Porém, não consta a
legislação que ampliou a número de vagas, nem as nomeações ou
desistências expressas dos candidatos aprovados com classificação
anterior à recorrente.
...No caso em exame, a servidora interessada atendeu os requisitos
exigidos para sua nomeação e acolheu as solicitações desta Corte,
apresentando os documentos exigidos, provou que exerce suas
atividades, efetivamente, desde maio de 2002 e que foi devidamente
aprovada e nomeada em concurso público. Com isso, não deixou
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dúvidas que tem assegurado o seu direito de usufruir de todos os
benefícios em virtude da consolidação de expectativas derivadas do
decurso do tempo.
...Assim, pautando-se no princípio da segurança jurídica, que
concede a todos os cidadãos a garantia de acreditar e esperar
que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos, mantidos
e respeitados, inclusive pela própria Administração Pública, é de
entendimento desta área técnica que não assiste razão a esta
Corte de Contas em denegar o registro do decreto que nomeou a
servidora para o cargo de médica psiquiatra.
Em respeito ao princípio da transparência, sugeriu a área técnica
diligência para que a Administração apresentasse os seguintes
documentos, comprovando que não houve preterição na ordem
classificatória: 1) publicação da ordem de classificação dos
aprovados em concurso; 2) publicação do ato de nomeação dos
candidatos classificados anteriormente à servidora recorrente; 3)
comprovação da desistência expressa de candidatos classificados
anteriormente à servidora recorrente, caso haja desistência, 4) Lei
que trata da ampliação do número de vagas para o cargo de médico
psiquiatra.
Tendo se mostrado infrutíferas todas as tentativas de oportunizar
à Administração Municipal o saneamento do feito, os autos foram
encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou
às fls. 74/76, recomendando a convalidação do ato admissional,
considerando que já se passaram mais de dez anos da realização
do concurso público que resultou na nomeação da servidora em
questão, já gozando esta, inclusive, da garantia constitucional da
estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal.
As falhas apontadas pela SecexRegistro são impropriedades
formais, que foram devidamente saneadas. Por outro lado, não há
indícios nos autos de que a ordem de classificação no concurso
público tenha sido desprezada, restando, assim, garantidos os
princípios da isonomia, da impessoalidade e do concurso público.
Assim, embora a Administração não tenha justificado a origem da
vaga ocupada pela servidora, já que o Edital 001/01 previa 01 vaga
para médico psiquiatra (fls. 11 do processo TC 4193/2006, que
trata dos Editais relativos aos concursos realizados pela Prefeitura
Municipal de Atilio Vivacqua em 2001/2002 e 2003/2004), e
a servidora foi classificada em 3º lugar (fls. 77 do processo TC
4193/2006), considerando que já se passaram mais de 10 anos da
realização do concurso, já tendo a recorrente, inclusive, a garantia
de estabilidade prevista no art. 41 da CF, pressupõe-se possível a
convalidação do ato admissional.
DECISÃO
Isto posto, considerando:
que já se passaram mais de 10 anos do concurso em tela, e que
a recorrente já tem a garantia de estabilidade prevista no art. 41
da CF;
que os documentos apresentados pela servidora (cópia do
contracheque e ficha funcional) comprovam que entrou regularmente
em exercício logo após a sua nomeação;
Acompanhando a área técnica e o representante do Ministério
Público de Contas, proponho voto pelo conhecimento do presente
recurso, e no mérito, pelo seu provimento, promovendo o registro
da nomeação da servidora Rosane Maria Perin da Vitória para o
cargo de Médico Psiquiatra, tornando insubsistente a Decisão
TC
683/2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2129/2007,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia onze
de julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, conhecer do
presente recurso, e, no mérito, dar-lhe provimento, promovendo
o registro da nomeação da servidora Rosane Maria Perim da
Vitória para o cargo de Médico Psiquiatra, tornando insubsistente a
Decisão TC-683/2007, arquivando-se os presentes autos após o
trânsito em julgado, nos termos do voto da relatora, conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, a senhora conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, Domingos Augusto
Taufner, Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader
Borges e o senhor conselheiro em substituição João Luiz Cotta
Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do Ministério
Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 11 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
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FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-864/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7083/2016
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE CARIACICA
ASSUNTO - PPRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - GIOVANA DE SIQUEIRA NOVAES BUAIZ E
PRISCILA DOS REIS VASCONCELOS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIACICA, referente ao exercício de
2015, sob a responsabilidade das senhoras PRISCILA DOS REIS
VASCONCELOS e GIOVANA DE SIQUEIRA NOVAES BUAIZ.
Nos termos do Relatório Técnico n. 220/2017 e da Instrução
Técnica Conclusiva n. 1890/2017, a área técnica opinou pela
regularidade da Prestação de Contas, com quitação à gestora.
Segue a transcrição da parte final do Relatório Técnico:
“5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
As contas anuais ora analisadas refletiram as condutas das
responsáveis Sras. Priscila dos Reis Vasconcelos e Giovana de
Siqueira Novaes Buaiz, pela unidade gestora Fundo Municipal de
Assistência Social de Cariacica, no exercício de funções como
ordenadora de despesas no exercício de 2015.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC Nº 297/2016, a
análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base
as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular
da prestação de contas das Sras. Priscila dos Reis Vasconcelos e
Giovana de Siqueira Novaes Buaiz, na forma do artigo 84, inciso
I, da Lei Complementar Estadual 621/2012.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 23, da lavra
do Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva, acompanhou a
manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que o Relatório de Pontos de Controle (f. 9/11),
emitido pelo sistema Cidades-Web, não relevou inconsistências nas
demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela área técnica
no Relatório Técnico 220/2017 e na Instrução Técnica Conclusiva
1890/2017, entendo que as presentes Contas devem ser julgadas
regulares.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso I, e 85 da
Lei Complementar n. 621/2012, acompanhando a área técnica e o
Ministério Público de Contas, proponho VOTO pela REGULARIDADE
da Prestação de Contas Anual do FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIACICA, relativa ao exercício de
2015, dando-se quitação às responsáveis, senhoras PRISCILA
DOS REIS VASCONCELOS e GIOVANA DE SIQUEIRA NOVAES
BUAIZ.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7083/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia onze de julho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, com fundamento nos artigos
84, inciso I, e 85 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012,
julgar regular a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de
Assistência Social de Cariacica, relativa ao exercício de 2015, sob
a responsabilidade das senhoras Giovana de Siqueira Novaes Buaiz
e Priscila dos Reis Vasconcelos, dando-lhes a devida quitação,
arquivando-se os presentes autos após o trânsito em julgado,
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nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, a senhora conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, os conselheiros
Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun,
Sérgio Manoel Nader Borges e o senhor conselheiro em substituição
João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador-geral
do Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 11 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD
FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-879/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1556/2017
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ASSUNTO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RESPONSÁVEL - LUCIANO DE PAIVA ALVES
EMENTA: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de emissão de Parecer de Alerta sobre o
Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º semestre de 2016 da
Prefeitura de Itapemirim, pelo fato do ente ter realizado despesa
com pessoal no percentual de 52,37%, acima dos limites de alerta
e prudencial.
Na Instrução Técnica 00061/2017-2, a área técnica verificou
que a Prefeitura de Itapemirim apresentou o Relatório de
Gestão Fiscal referente ao 1º quadrimestre de 2017 demonstrando
a trajetória de queda dos gastos com pessoal e sua
manutenção num patamar de 50,36%, inferior aos limites
prudencial (51,30%) e legal (54%).
Diante dos dados apresentados, a área técnica sugeriu o
arquivamento dos autos, sendo acompanhado pelo Ministério
Público Especial de Contas através do Em. Luciano Vieira que
pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1556/2017,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito de
julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, arquivar o presente
processo, com fundamento no art. 330, inciso IV, da Resolução TC
261/13, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flavio Freire
Farias Chamoun, relator, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel
Nader Borges e os senhores conselheiros em substituição Márcia
Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano
Vieira.
Sala das Sessões, 18 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
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CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-880/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3457/2017
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BRIMESTRAL
RESPONSÁVEL - THIAGO PEÇANHA LOPES
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS BRIMESTRAL – 2°
BIMESTRE DE 2017 – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão das Prestações de Contas Mensal
referente ao mês de março de 2017 da Prefeitura de Itapemirim.
Na Instrução Técnica 00054/2017-2, a área técnica verificou
que a Prefeitura de Itapemirim apresentou a Prestação de Conta
Mensal referente ao mês de março 2017, dada a perda do objeto,
sugeriu o arquivamento dos autos, sendo acompanhado pelo
Ministério Público Especial de Contas através do Em. Luciano Vieira
que pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos.
Diante do exposto acompanho a Área Técnica e o Ministério Público
Especial de Contas e VOTO pelo ARQUIVAMENTO do presente
processo, com fundamento no art. 330, IV da Resolução TC nº
261/13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3457/2017,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito de
julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, arquivar o presente
processo, com fundamento no art. 330, inciso IV, da Resolução TC
261/13, nos termos do voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flavio Freire
Farias Chamoun, relator, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel
Nader Borges e os senhores conselheiros em substituição Márcia
Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano
Vieira.
Sala das Sessões, 18 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-881/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3528/2017 (APENSO: TC-2786/2015)
JURISDICIONADOSUPERINTENDÊNCIA
ESTADUAL
DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL
ASSUNTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
–
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
64069796/2013
–
EDITAL
DE
CONCORRÊNCIA 1/2013 – REJEITAR PRELIMINAR –
IMPROCEDÊNCIA – ARQUIVAR –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO TC-136/2017 – CONHECER –
PROVIMENTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA –
DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
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O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Ministério Público
Especial de Contas, em que se alega a existência de contradição
no Acórdão TC 136/2017, prolatado pelo Plenário deste Tribunal e
encartado nos autos que estão em apenso – TC 2786/2015.
O Acordão embargado, encampando o Voto deste relator, acolheu
as razões de justificativas, considerando improcedente a Denúncia.
Pretende a Embargante conferir efeitos modificativos aos Embargos,
sob alegação de que:
“... a contradição existente no Acórdão TC 136/2017(acostado
às fl.3377/3392 do Processo TC 2786/2015), o qual, em análise
conclusiva sobre a Representação proposta pelo Ministério Público
de Contas em face da Superintendência Estadual de Comunicação
Social - SECOM, sob a responsabilidade do senhora Flávia Regina
Dallapicola Teixeira Mignoni, considerou, na parte dispositiva,
improcedentes os indicativos de irregularidades, porém, contudo,
na fundamentação do item 3.1, ressaltou o cumprimento de
determinação visando o exato cumprimento do art. 16 da Lei
12.232/2010, informação que, caso considerada, resultaria na
procedência parcial do procedimento fiscalizatório.”
É o relatório. Segue o voto.
II – DA ADMISSIBILIDADE
Quanto ao cabimento dos embargos de declaração, vejo que
encontram respaldo no art. 167, caput, da Lei Orgânica deste
Tribunal (Lei Complementar Estadual 621/2012):
“Art. 167. Cabem embargos de declaração quando houver
obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou parecer prévio
emitido pelo Tribunal de Contas.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito pela
parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas, em petição dirigida ao Relator com indicação do ponto
obscuro, contraditório ou omisso, dentro do prazo improrrogável de
cinco dias, vedada a juntada de qualquer documento.
§ 2º Os embargos de declaração interrompem os prazos para
cumprimento do acórdão e parecer prévio embargados e para
interposição dos demais recursos previstos nesta Lei Complementar.”
Além disso, constato que o expediente apresenta-se tempestivo e
que o interessado possui legitimidade, estando, portanto, atendidos
os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual entendo que os
embargos devem ser conhecidos.
III – DO MÉRITO
Examinando os autos, verifico que, ao relatar o processo original,
manifestei-me admitindo que a Secretaria de Comunicação do
Estado cumpriu as determinações dessa Corte de Contas no que
tange à criação de sítio próprio na rede mundial de computadores
(internet) para divulgação das informações sobre a execução
dos contratos vigentes de prestação de serviços de publicidade e
propaganda, nos termos previstos na Lei Federal n° 12.232/2010,
haja vista as informações prestadas pelos responsáveis de
adequação do site para melhor visualização das informações
prestadas nas contratações envolvendo publicidade e propaganda,
sem que houvesse caracterizado nenhum prejuízo ao erário, razão
pela qual não há necessidade de aplicação de qualquer sanção.
Todavia, ao concluir o dispositivo do voto, fiz constar a
IMPROCEDÊNCIA da Denúncia, quando em verdade, deveria ter
constado PROCEDÊNCIA PARCIAL, com base no inciso II, do art. 95
c/c art. 99, §2º, da Lei Complementar Estadual n° 621/2012, e art.
329, § 3º, da Resolução TC 261/2013.
Entendo, pois, que se trata de mero erro formal, que não implicou
em mudanças significativas nas situações das partes, nem na
compreensão geral da questão, razão pela qual dou provimento
parcial aos argumentos do recorrente, fazendo-se necessária
adequação no Acórdão recorrido, a fim de sanar a contradição
demonstrada.
IV – CONCLUSÃO
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, VOTO
para que sejam conhecidos e providos os Embargos de Declaração
interpostos, ajustando-se o Acórdão 136/2017 – Plenário, para que
em sua parte dispositiva conclua-se:
“2. Acolher as razões de justificativas apresentadas pelos
responsáveis,
afastando
as
irregularidades
respectivas,
considerando parcialmente procedente a presente Denúncia.”
Dê-se ciência ao recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3528/2017,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito de
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julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Conhecer e prover os Embargos de Declaração interpostos;
2. Ajustar o Acórdão TC-136/2017 – Plenário, para que em sua
parte dispositiva conclua-se:
2. Acolher as razões de justificativas apresentadas pelos
responsáveis, afastando as irregularidades respectivas,
considerando parcialmente procedente a presente Denúncia.
3. Dar ciência ao recorrente, arquivando-se os presentes autos
após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, relator, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel
Nader Borges, e os senhores conselheiros em substituição Márcia
Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano
Vieira.
Sala das Sessões, 18 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-882/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1526/2017
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ASSUNTO - AGRAVO
AGRAVANTE - GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
LTDA.
ADVOGADO - ERIK JANSON VIEIRA COELHO (OAB/ES 19.910)
EMENTA: AGRAVO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA
TC-139/2017 – 1) CONSIDERAR PREJUDICADA A ANÁLISE
DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – 2)
EXTINGUIR OS AUTOS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 3)
ARQUIVAR – 4) APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, APENSAR
AO PROCESSO PRINCIPAL – 5) DAR CIÊNCIA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Agravo interposto pela empresa Globo Prestação
de Serviços de Limpeza Ltda, em face de decisão proferida por esta
Corte de Contas nos autos TC n. 898/2017 (Decisão Monocrática
00139/2017-1, posteriormente ratificada no Plenário por meio da
Decisão 00703/2017-9).
O recorrente alega insurgir-se contra decisão desta Corte que
indeferiu tutela cautelar, em uma representação impetrada pelo ora
recorrente, acerca de processo licitatório da Prefeitura de Cariacica.
Por meio da Instrução Técnica de Recurso ITR 00045/2017-3,
elaborada pela SecexRecuros, sugeriu-se o não conhecimento
do presente agravo, por desatendimento aos requisitos de
admissibilidade e de cabimento previstos no art. 419 do RITCEES.
No mesmo sentido, assim se manifestou o Ministério Público
Especial de Contas por meio do Parecer 01526/2017-6.
Ocorre que, por meio da Decisão 01605/2017-7, nos termos do
voto por mim preferido, em divergência com o entendimento da
área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, o agravo
interposto foi conhecido, tendo em vista o permissivo legal contido
no art. 1017, § 5º do CPC, aplicado subsidiariamente neste caso,
em razão do que dispõe o art. 70 da LC 621/12, pois o acesso
ao processo principal indicado na petição inicial do Agravo está
inteiramente disponível à Secex-Recursos e demais setores deste
Tribunal.
Desse modo, encaminhados os autos à SecexRecursos para análise
do mérito do presente agravo, registrou-se a necessidade de
notificar o município de Cariacica para apresentar as contrarrazões
ao presente recurso.
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Ocorre que, verifiquei que o objeto do presente recurso perderá o
objeto, pois a Representação de que trata o Processo TC 898/2017
foi julgada improcedente na 19ª sessão do Plenário ocorrida no
dia 20/06/2017, tendo em vista o afastamento das irregularidades
dispostas na Instrução Técnica Conclusiva ITC 01350/2017-4.
Registra-se que ao presente Agravo não foi conferido efeito
suspensivo pelo Relator, na forma do art. 170, § 1º da LC 621/2012
e art. 416 do Regime Interno desta Corte de Contas.
Assim sendo, antevendo a possibilidade de arquivamento do feito,
remeti (despacho 30422/2017—1) os autos ao digno representante
do Ministério Público Especial de Contas, para emissão de parecer.
Por sua vez, o Ministério Público Especial de Conatas, por meio
do Parecer 03552/2017-2 anuiu à proposta contida no Despacho
30422/2017-6, pugnando pelo arquivamento dos autos.
Desta feita, devidamente instruídos, os autos então foram remetidos
ao Gabinete deste Relator para apreciação e julgamento.
É o Relatório. Passo à análise.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Observo no presente caso, que houve perda do interesse processual
por parte do Agravante, vinculada à perda superveniente do objeto,
já que a Representação foi julgada improcedente, tendo em vista
o afastamento das irregularidades dispostas na Instrução Técnica
Conclusiva ITC 01350/2017-4.
Assim, entendo que a análise da presente Representação foi
prejudicada, ante a ausência de interesse/necessidade (Perda
do Objeto), em conformidade com o art. 330, III da Resolução
261/2013 (Regimento Interno).
Nesse passo, o presente processo haverá de ser extinto sem
apreciação do mérito arquivando-se os autos definitivamente.
III – CONCLUSÃO:
Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, VOTO
para que o Colegiado adote a seguinte decisão:
I - considerar prejudicada a análise do expediente, por perda
superveniente do objeto, na forma do art. 330, III do Regimento
Interno desta Corte;
II – extinguir o processo sem julgamento de mérito, na forma
do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicando-o
subsidiariamente, na forma do art. 70 da Lei Complementar nº
621/2012;
III- Pelo arquivamento dos autos.
Após o trânsito em julgado apense-se ao principal
Dê-se ciência aos interessados do teor da presente decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1526/2017,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito de
julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Considerar prejudicada a análise do expediente, por perda
superveniente do objeto, na forma do art. 330, III, do Regimento
Interno desta Corte;
2. Extinguir o processo sem julgamento de mérito, na forma
do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicando-o
subsidiariamente, na forma do art. 70 da Lei Complementar
Estadual nº 621/2012;
3. Dar ciência aos interessados do teor da presente decisão.
4. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado,
apensando-o ao processo principal (TC-898/2017).
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, relator, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel
Nader Borges, e os senhores conselheiros em substituição Márcia
Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano
Vieira.
Sala das Sessões, 18 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
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Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-883/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO
- TC-2343/2009
JURISDICIONADO
SECRETARIA
DE
ESTADO
DE
EDUCAÇÃO
ASSUNTO
- TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEIS - JEOVAH COELHO DE OLIVEIRA E WILSON
ELIZEU COELHO
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I- RELATÓRIO
I- RELATÓRIO
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial referente a supostas
irregularidades identificadas no curso da execução do Convênio nº.
147/2000, e termo aditivo, firmado pela Secretaria de Estado da
Educação – SEDU.
Após autuação, foi elaborada a Manifestação Técnica Preliminar
(MTP) 26/2012 (fl.74/78) na qual se apontou a ausência de
elementos imprescindíveis exigidos pela Instrução Normativa TC
nº. 08/2008. Assim, por meio da Decisão TC 3.364/2012 (fl. 85)
foi determinada a complementação das informações no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias.
Cumprida a determinação, a 1ª. Secretaria de Controle Externo
elaborou a Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 604/2014 (fls.
96/124), concluindo pela necessidade de citação dos responsáveis
identificados para apresentarem justificativas. Por meio da Decisão
Monocrática Preliminiar (DECM) nº. 984/2014 (fl. 127/128),
este Relator determinou a citação dos responsáveis para que
apresentassem justificativas, no prazo de 30 (trinta) dias.
Devidamente citados em 29/07/2014 (Jeovah Coelho de Oliveira)
e por edital em 28/11/2014 (Wilson Elizeu Coelho), o primeiro
apresentou justificativa às fls. 134/141, enquanto o segundo teve
sua revelia decretada por meio do Despacho de fls. 153/154, haja
vista a ausência de defesa.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas, tendo sido elaborada, na ocasião,
a Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 1104/2017 na qual restou
assentada, a título de conclusão e proposta de encaminhamento, o
seguinte:
“4. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINAHMENTO
4.1. Levando em consideração as análises aqui procedidas e as
motivações adotadas nestes autos, que versam sobre Tomada de
Contas Especial realizada pela Secretaria de Estado de Educação
– SEDU – quanto ao Convênio 147/2000 firmado com a Prefeitura
de Água Doce do Norte, sugere-se a manutenção das seguintes
irregularidades:
4.1.1. Saldo Financeiro não aplicado em fundo de aplicação
de curto prazo
Base legal: Infringência ao § 4º do artigo 116 da Lei nº 8.666/931
c/c Cláusula Quarta do Convênio nº 147/2000, §§ 3º, 4º e 5º.
Responsáveis: Wilson Elizeu Coelho e Jeovah Coelho de Oliveira.
Ressarcimento: R$ 1.038,70 (um mil e trinta e oito reais e
setenta centavos), equivalente a 976,1301 VRTE.
4.1.2. Ausência de comprovação de despesa
Base legal: artigos 2º, X e 5º do Decreto 3.426-N, de 14/10/92
c/c art. 63, §2º, III, da Lei 4.320/64.
Responsáveis: Wilson Elizeu Coelho e Jeovah Coelho de Oliveira.
Ressarcimento: R$ 74.016,65 (setenta e quatro mil e dezesseis
reais e sessenta e cinco centavos), equivalente a 68.525,1384
VRTE.
4.1.3. Não devolução de saldo não aplicado e ausência de
comprovação de despesa
Base legal: §6º do artigo 116 da Lei nº 8.666/93 e aos arts. 2º, X
e 5º do Decreto 3.426-N/92 c/c art. 63, §2º, III, da Lei 4.320/64.
Responsável: Wilson Elizeu Coelho e Jeovah Coelho de Oliveira.
Ressarcimento: R$ 23.695,20 (vinte e três mil reais, seiscentos e
noventa e cinco reais e vinte centavos), equivalente a 20.535,9030
VRTE.
4.2. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV,
da Res. TC 261/13, conclui-se, opinando por:
4.2.1. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as
contas do senhor Wilson Elizeu Coelho – ex-Prefeito Municipal –
em razão do cometimento de infrações que causaram dano ao erário
dispostas nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 das irregularidades dispostas
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nos itens desta Instrução Técnica Conclusiva condenando-a
ao ressarcimento do valor equivalente a R$ 98.764,05
(noventa e oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais e
cinco centavos), equivalente a 90.037,1715 VRTE ao erário
municipal, em solidariedade com o Sr. Jeovah Coelho de Oliveira,
com amparo no artigo 59, inciso III, alíneas ‘b’, da Lei Complementar
32/93, opinando ainda, pela aplicação de multa proporcional
ao dano, conforme art. 95 da LC 32/93, aplicável à época;
4.2.2. Rejeitar parcialmente as razões de justificativa e julgar
irregulares as contas do senhor Jeovah Coelho de Oliveira –
ex-Prefeito Municipal – em razão do cometimento de infrações
que causaram dano ao erário dispostas nos itens 2.1, 2.2 e
2.3 das irregularidades dispostas nos itens desta Instrução
Técnica Conclusiva condenando-a ao ressarcimento do valor
equivalente a R$ 98.764,05 (noventa e oito mil, setecentos
e sessenta e quatro reais e cinco centavos), equivalente a
90.037,1715 VRTE ao erário municipal, em solidariedade com o
Sr. Wilson Elizeu Coelho, com amparo no artigo 59, inciso III,
alínea ‘b’, da Lei Complementar 32/93, opinando ainda, pela
aplicação de multa proporcional ao dano, conforme art. 95 da
LC 32/93, aplicável à época.
4.3. Alternativamente à proposta conclusiva elencada no
item 4.2. desta ITC, sugere-se, no que tange à irregularidade
apontada, o envio dos autos ao Exmo. Conselheiro Relator, para
que, na forma do disposto no art. 288 do RITCEES e considerando
as questões processuais noticiadas no item 3 desta Instrução
Conclusiva, decida pela extinção do processo, sem julgamento de
mérito, com sucedâneo em precedentes deste E. Tribunal (Acórdãos
232/2013; 304/13; 231/13; 161/13 e 1796/2015), ou determine
a complementação de instrução do feito pela Unidade Técnica
competente, conforme disposto art. 56, inciso I, da LC 621/2012.”
Em seu parecer o Ministério Público Especial de Contas aquiesce
com as fundamentações utilizadas pela área técnica quando esta
conclui pela manutenção das irregularidades constantes dos itens
2.1, 2.2 e 2.3, do corpo da Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº.
1104/2017.
No entanto, diverge quanto à solução alternativa proposta através
do item 4.3, apresentando os argumentos jurídicos e entendimentos
jurisprudenciais para tal discordância.
Vieram, então, os autos ao Relator para elaboração de voto.
É o relatório.
II- FUNDAMENTAÇÃO
II.1 PREJUDICIAL DE MÉRITO
Em primeiro lugar destaco o louvável e esmerado trabalho realizado
pelos técnicos deste Tribunal e registro que as considerações a seguir
derivam da própria sistemática aplicada à época, por este Tribunal,
na realização de trabalhos de auditoria e elaboração de relatórios,
que se orientavam pela aplicação da responsabilização objetiva
aos indícios de irregularidades (hodiernamente denominados de
achados de auditoria) de modo que apenas os ordenadores de
despesa dos órgãos ou entes auditados figuravam como eventuais
responsáveis pelas anomalias detectadas.
Nesta toada, verifico que apenas os ex-prefeitos do Munícipio
de Água Doce do Norte/ES, Srs. Wilson Elizeu Coelho e Jeovah
Coelho de Oliveira, foram citados para responder às irregularidades
apontadas na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1104/2017, muito
embora somente o segundo tenha, efetivamente, apresentado
defesa, enquanto o primeiro quedou-se inerte, sendo decretada a
sua revelia.
Da leitura dos autos, constato que a instrução do presente
processo foi elaborada com base em Tomada de Contas, para o
qual foi empregado o modelo de responsabilização baseado na
culpa objetiva, não sendo perquirida a possível responsabilidade
de outros agentes públicos, especialmente aqueles que detinham
atribuições administrativas de gestão de patrimônio, contratos,
financeira e de licitações, bem como, não se aventou a possibilidade
de responsabilizar, solidariamente, as empresas e entidades que de
alguma forma podem ter se beneficiado dos fatos narrados nestes
autos.
Desta forma, entendo que o feito não se encontra devidamente
instruído de modo a atender aos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual nos
cumpre aferir eventual ofensa ao art. 166, do RITCEES, verbis:
Art. 166. O Tribunal determinará o arquivamento do processo
de prestação ou de tomada de contas, mesmo especial, sem
julgamento de mérito, quando verificar a ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Neste sentido, adoto a bem fundada motivação de julgamento da
lavra do E. Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Faria Chamoun, nos
autos do Processo 3674/2004 (Acórdão 896/2016-Plenário) que, a
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seguir reproduzo parcialmente.
“(...)
Sabe-se que a atuação da Administração Pública se concretiza
não por meio de um único agente, o que seria inconcebível, mas
por meio da segregação de funções estatais que, por sua vez,
desdobram-se em uma teia de atribuições e competências que não
podem ser ignoradas.
Assim, cabendo a cada agente a prática de determinado ato, a
responsabilidade pelo resultado ilícito deve se restringir àquele que
deu causa, isolada ou solidariamente.
Em todo o caso, o feito deve estar adequadamente instruído e
atendidos os pressupostos que permitam sua constituição e
seu desenvolvimento válido e regular. É o que se convencionou
chamar no âmbito do Direito Processual de “pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.
Em se tratando a processualística dos Tribunais de Contas de matéria
peculiar, mas também afeta ao ramo do Direito Administrativo
Sancionador, cumpre observar primordialmente as regras atinentes
a esta Corte e também as lições trazidas pelo Direito Penal e
Processual Penal, dos quais muito se aproxima o Administrativo
Sancionador - dada a interferência que a atuação deste Tribunal
pode gerar na esfera jurídica daqueles que submetem a sua
jurisdição, já que sempre paira a possibilidade de impor sanções
de natureza tanto pecuniária como restritiva de direitos. Da mesma
forma, caberia também recorrer às diretrizes da Lei 9.784/99, que
norteia o processo administrativo na Administração Pública Federal,
ainda que por analogia.
Sendo assim, aproveitando as lições das outras searas do Direito,
entendo como pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular dos processos submetidos a esta Corte, cuja
inobservância, quando reconhecida, impede o avanço da apreciação
para o mérito, os seguintes:
Pressupostos de constituição: (I) Jurisdição e (II) competência do
TC; e
De desenvolvimento válido e regular: (I) matérias que compõem
o juízo de admissibilidade (em caso de representação e denúncia);
(II) qualificação do(s) agente(s); (III) narrativa do fato ilícito e suas
circunstâncias, contendo a descrição adequada e individualizada
da conduta omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa imputada ao
agente, do resultado produzido ou que deveria ter sido produzido
(em caso de conduta omissiva), do nexo de causalidade entre a
conduta e o resultado produzido ou que deveria ter sido produzido,
indicação do elemento subjetivo (dolo ou culpa), indício de boa-fé
(erro de fato ou erro de direito escusável - art. 157, §2º, RITCEES)
e, havendo mais de um responsável, a descrição da participação
individualizada de cada um; (IV) enquadramento normativo com a
descrição adequada da norma constitucional, legal ou regulamentar
infringida; (V) apuração e quantificação de dano, se houver,
ainda que por estimativa (Art. 164 §1º RITCEES); (IV) acervo
probatório, ainda que indiciário, que corrobore as imputações
feitas; (VII) citação válida e comunicação adequada dos demais
atos processuais; (VIII) observância às oportunidades de defesa e
contraditório; (IX) imparcialidade do julgador (por isso as hipóteses
de impedimento e suspeição); e (X) unicidade (inexistência de coisa
julgada ou litispendência).
Ressalto que dentre tais pressupostos, alguns se mostram
insanáveis se não atendidos, como os pressupostos de
constituição do processo (jurisdição e competência) e, por exemplo,
o direcionamento equivocado da responsabilidade que, neste caso,
impede o seguimento do feito e o pronunciamento final de mérito.
Voltando ao cerne deste debate, penso que a adequada narrativa
do fato ilícito e de suas circunstâncias, como descrevi, deve
assumir posição de suma relevância no julgamento dos feitos
por este Tribunal, já que tal pressuposto, se não atendido,
repercute, primeiramente, como frontal agressão à garantia
constitucional da ampla defesa, podendo acarretar a injusta
condenação com base na teoria da responsabilidade objetiva,
a qual independe da aferição de culpa e de outros elementos que
influenciam diretamente na cominação da pena, como é o caso das
excludentes de ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa,
exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal,
caso fortuito ou força maior, fato de terceiro, culpa exclusiva da
Administração e sentença penal absolutória que reconheça a
inexistência do fato ou negue a autoria), de culpabilidade (Boa-fé
como erro de fato ou erro de direito escusável, ausência de potencial
conhecimento da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa) e de
punibilidade (morte e prescrição).
A sanção, cujo caráter é repressivo e preventivo, visa a punir e a
alterar o comportamento do agente, de forma que somente pode
ser aplicada àquele que atuou contrariamente à norma, sendo
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os aspectos subjetivos do tipo e da culpabilidade, bem como as
demais circunstâncias legais, mecanismos de aferição do quantum
de pena deve ser aplicado. E não só. Todos quantos atuaram
contrariamente à norma devem ser responsabilizados na
medida de sua culpabilidade, não podendo o Estado eleger
um ou outro para responder pelo ilícito.
Nesse passo, vale registrar que a LC 621/2012 e a Resolução TC
261/2013 evoluíram no mesmo sentido. O artigo 57 da referida lei
determina que, já no início da fase instrutória, “cabe ao Tribunal
de Contas ou ao Relator definir a responsabilidade individual ou
solidária pelo ato impugnado, inclusive do terceiro que, como
contratante ou parte interessada, haja concorrido para o dano”.
Somente por essa via, as sanções previstas serão ao
final aplicadas de forma individualizada, na medida da
culpabilidade de cada agente que tiver concorrido para o
fato ilícito, devendo a decisão condenatória definir a cominação
individual da sanção a cada qual (artigos 131 e 132).
A individualização da pena está prevista também no próprio texto
regimental, que, em seu art. 383, dispõe que “a sanção será
aplicada, de forma individual, a cada agente que tiver concorrido
para o ato, na medida de sua participação”. Também em seu
art. 384, é dito que “a decisão que determinar a aplicação de multa
definirá as responsabilidades individuais”.
Nessa esteira, na aplicação de qualquer sanção torna-se imperativo
o enfrentamento das circunstâncias normativas do art. 388 do
RITCEES, a saber:
o grau de reprovabilidade da conduta do agente;
a gravidade da falta;
potencial de lesividade do ato para a Administração Pública.
Segundo o inciso VIII do artigo 71 da CF/88 compete ao Tribunal
de Contas “aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de
despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em
lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional
ao dano causado ao erário”.
Trata-se, noutras palavras, do dever punitivo dos Tribunais de
contas, cujos procedimentos investigatórios deverão ser
capazes de promover a correta apuração dos fatos, a precisa
identificação dos responsáveis e, no caso de prejuízo ao
erário, a real quantificação do dano.
As alterações legais e regimentais acima evidenciadas, a meu ver,
representam um sólido encontro entre a atuação deste Tribunal e
o ordenamento constitucional. Contudo, vale salientar que, mesmo
que tais dispositivos não tenham encontrado equivalência nos
textos anteriores (LC nº 32/1993 e Resolução nº 182/2002), não
há que se cogitar a não aplicação imediata das regras supracitadas.
Penso que só assim este Tribunal poderá cumprir o seu mister e
exercer as funções que lhe foram outorgadas, sem se distanciar
do contexto constitucionalmente imposto e alinhado com o Estado
Democrático de Direito.
Todavia, sob a ótica da responsabilidade subjetiva, vislumbro
que neste feito se está na iminência de recair sobre o ordenador
de despesas, isoladamente, todo o ônus pelos indícios de
irregularidades identificados, ainda que não lhe tenha sido atrelada
qualquer conduta da qual tenha resultado o dano apurado. Ou seja,
pretende-se responsabilizá-lo unicamente pela posição outrora
assumida, não havendo e não tendo sido explicitado o liame entre
qualquer conduta que tenha praticado e os ilícitos apurados, como
visto.
(...)
Essa linha segue interpretação dada ao tema pelo STF: “Não se
pode olvidar que a Constituição Federal prevê a responsabilidade
objetiva apenas do Estado (CF, artigo 37, § 6º), impondo ao servidor,
havendo culpa ou dolo na prática do ato lesivo, a obrigação de
reparar o dano causado ao erário, sempre, porém, com observância
dos princípios do contraditório e ampla defesa (CF, artigo 5º, LV)”
(MS 24182/DF, rel. Min. Maurício Corrêa, Informativo do STF nº
336, Brasília, 9 a 13-2-2004).
Afastada encontra-se, portanto, a possibilidade de a legislação
infraconstitucional ou de seus aplicadores estabelecerem a
responsabilidade civil objetiva dos agentes públicos.
A Constituição da República, ao utilizar o termo responsável,
refere-se ao autor do fato ilícito, de forma que somente quem
efetivamente, por sua ação ou omissão, praticou conduta ilegal
deverá responder por essa prática. Por tais motivos, no Direito
Brasileiro, a responsabilidade civil do agente público é sempre
pessoal, intransferível (direta) e subjetiva. Entretanto, por vezes,
na busca de imprimir maior celeridade ao julgamento, define-se,
equivocadamente, a responsabilidade por critérios objetivos.
De acordo com o professor Jacoby Fernandes, há muito tempo não
se cogita, no âmbito dos Tribunais de Contas, a imputação de
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responsabilidade objetiva. Sempre a condenação terá por causa
a responsabilidade subjetiva dos agentes. Por isso, é necessário
demonstrar o dolo ou culpa, pelo menos em sentido lato, para
justificar a imputação de débito ou multa (Tribunais de Contas do
Brasil, v. 3, p. 737).
É, portanto, necessário, além de indícios mínimos da existência do
fato e sua relação causal com a conduta do agente, que se comprove
que tal conduta ensejou ânimo no mínimo culposo. Dito de outra
forma, a responsabilização de índole punitiva tem natureza
subjetiva, não objetiva, carecendo que se comprove que o fato
ocorreu em virtude de imperícia, negligência, imprudência ou que a
conduta se deu com consciência e intenção pelo acusado.
Aliás, o tema em questão está longe de ser novo no âmbito
da legislação brasileira. Muito pelo contrário, ele é bastante
antigo como se pode extrair, a título de exemplo, dos parágrafos
1º e 2º do artigo 80 do Decreto-Lei 200/1967:
Art. 80. Os órgãos de contabilidade inscreverão como responsável
todo o ordenador da despesa, o qual só poderá ser exonerado de
sua responsabilidade após julgadas regulares suas contas pelo
Tribunal de Contas.
§ 1° Ordenador de despesas é tôda e qualquer autoridade
de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização
de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou
pela qual esta responda.
§ 2º O ordenador de despesa, salvo conivência, não é
responsável por prejuízos causados à Fazenda Nacional
decorrentes de atos praticados por agente subordinado que
exorbitar das ordens recebidas. [g.n.]
Da mesma forma, também a jurisprudência do STJ rechaça a
responsabilidade objetiva ao aplicar a Lei 8.429/1992, exigindo
a presença de dolo, nos casos dos artigos 9º e 11 – que coíbem
o enriquecimento ilícito e o atentado aos princípios administrativos,
respectivamente – e ao menos de culpa, nos termos do art. 10
- atos de improbidade por dano ao Erário. (RECURSO ESPECIAL
No 414.697 - RO - 2002/0016729-5, Relator MINISTRO
HERMAN BENJAMIN).
Atualmente e desde o advento da Lei Complementar 621/2012, tal
celeuma deixou de existir, de forma que se deve reconhecer que a
legislação em vigor foi um avanço na história recente deste Tribunal
para encontrar consonância com o ordenamento constitucional
que, desde a redação original de 5 de outubro de 1988, determina
que os Tribunais de Contas atingirão todos os administradores e
responsáveis por dinheiro, bens e valores e aqueles que derem
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
dano ao erário, assim como aplicará sanções aos responsáveis por
ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas (art. 71 incisos
II e VIII da CF), jamais tendo dado a entender que nossa atuação
recaísse unicamente sobre os Chefes de Poder ou sobre os altos
dirigentes dos Órgãos Públicos.
(...)”
Ora, nos presentes autos foi adotada a responsabilidade objetiva e
à luz do exposto, o desenvolvimento válido e regular deste processo
requer a adoção da responsabilidade subjetiva, implicando no
reinício da instrução processual, com o refazimento da matriz de
responsabilização e repetição de todos os atos posteriores.
Contudo, grande parte dos indicativos de irregularidade que
poderiam surgir desta reavaliação dos fatos já foram alcançados
pelo fenômeno prescricional, o que implica na extinção da pretensão
punitiva deste TCEES.
Em relação àqueles indicativos não alcançados pelo instituto da
prescrição (§ 5º, art. 37, CF/88), posto que implicam em imposição
de ressarcimento, deve-se analisar a viabilidade e a efetividade de
reabertura processual após, aproximadamente, de 17 (dezessete)
anos da ocorrência dos fatos e de tramitação dos autos nesta
Corte, sob pena de se ferir o princípio da duração razoável
do processo, insculpido no inciso LXXVII da Carta Magna e da
segurança jurídica na medida que põe sob risco o princípio
do contraditório e da ampla defesa, cláusula pétrea disposta
no art. 5º, LV da CRFB/88, assim como com os primados da
economia processual.
Foram elencadas três supostas irregularidades passíveis de
ocasionar ressarcimento ao Erário, dada a ocorrência de prejuízo
daí decorrente. Senão vejamos:
O item 2.1 (Saldo Financeiro não aplicado em fundo de
aplicação de curto prazo) tido por irregular, e constante na
Instrução Técnica Conclusiva nº. 1104/2017 (fls. 155/169)
trata da ausência de aplicação dos recursos recebidos por
meio do Convênio nº. 147/2000, razão pela qual ocorreu
prejuízo da ordem de R$ 1.038,70 (um mil e trinta e oito reais
e setenta centavos), sendo atribuída esta responsabilidade, de
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forma solidária, aos Srs. Wilson Elizeu Coelho e Jeovah Coelho de
Oliveira, então Prefeitos do Município. O indicativo de irregularidade
está fundado nesta omissão e, no caso, não há dúvida da existência
de prejuízo em desfavor do Município.
O item 2.2 (Ausência de comprovação de despesa) tido
por irregular, e constante na Instrução Técnica Conclusiva
nº. 1104/2017 (fls. 155/169) trata do descumprimento
de regras relativas à prestação de contas dos valores
utilizados para a consecução do objeto previsto no Convênio
nº. 147/2000, e termo aditivo, razão pela qual se pode
apontar a possibilidade de ressarcimento do montante de R$
74.016,65 (setenta e quatro mil e dezesseis reais e sessenta
e cinco centavos), sendo atribuída esta responsabilidade, de
forma solidária, aos Srs. Wilson Elizeu Coelho e Jeovah Coelho de
Oliveira, então Chefes do Poder Executivo Municipal. O indicativo
de irregularidade está fundado na ausência de apresentação de
documentos na forma prevista pelo art. 2º., do Decreto nº. 3.426N, de 14 de outubro de 1992.
O item 2.3 (Não devolução de saldo não aplicado e ausência
de comprovação de despesa) tido por irregular, e constante
na Instrução Técnica Conclusiva nº. 1104/2017 trata do
descumprimento de regras relativas à devolução do saldo
decorrente a execução do Convênio nº. 147/2000, sendo
atribuída esta responsabilidade, de forma solidária, aos Srs. Wilson
Elizeu Coelho e Jeovah Coelho de Oliveira, então Chefes do Poder
Executivo Municipal. O indicativo de irregularidade está fundado
em descumprimento das regras do próprio Convênio n. 147/2000,
quanto à necessidade de devolução de eventual saldo não aplicado
na execução do objeto conveniado.
Todavia, não é razoável esperar que o Prefeito Municipal
acompanhasse, e tivesse conhecimentos técnicos para acompanhar
a execução diária e rotineira das atividades inerentes ao objeto
conveniado, assim como acerca de procedimentos contábeis para
aplicação dos recursos em contas específicas e vinculadas a índices
remuneratórios.
Tampouco se espera do Chefe do Poder Executivo Municipal, que
receba, analise e realize a glosa de eventuais valores apontados
como devidos pelo Município mas que, efetivamente, encontramse em sua formalidade em descompasso com as regras do próprio
convênio ou do ente repassador dos recursos. Tais atividades,
diga-se, devem - e rotineiramente são -, delegadas a setores
de contabilidade ou núcleos próprios de acompanhamento da
execução dos pactos, razão pela qual a responsabilidade por tais
atos deveriam recair sobre outros servidores.
Por fim, o controle do saldo dos recursos repassados para a execução
do objeto conveniado também não fica à cargo do Prefeito Municipal
estando, tal qual no ponto anterior, sob a responsabilidade de
setores de contabilidade.
Assim, tem-se que estas atividades, dentre outras realizadas
durante a celebração, formalização e execução de um convênio,
são distribuídas a outros servidores que integram o quadro da
Administração, exatamente a fim de permitir que o Prefeito
Municipal possa concentrar-se na elaboração e execução das
políticas públicas.
Contudo não há nos autos a identificação, individualização de
condutas, estabelecimento de nexo de causalidade entre estas
e o dano ocorrido, bem como quem seriam os outros agentes
responsáveis pela liquidação de tais despesas. Da mesma forma,
não há individualização de condutas e nexo de causalidade entre
estas e o dano ocorrido que possibilitem a responsabilização,
solidária, das empresas contratadas em razão da suposta percepção
de pagamento indevido.
Assim, estou convencido de que em relação ao único item tido
por irregular, e constante na Instrução Técnica Conclusiva nº.
6957/2014 (fls. 198/208) que trata de superfaturamento na
aquisição de bem imóvel, passados aproximadamente 22 (vinte e
dois) anos da ocorrência dos fatos, os possíveis responsáveis que
até o presente não pertenciam ao polo passivo deste processo
- secretários municipais, gestores de contratos e de convênios talvez nem atuem mais junto à Prefeitura Municipal de Água Doce
do Norte/ES ou não tenham acesso a corpo probatório para trazer
em sua defesa.
Da mesma forma, particulares envolvidos no negócio jurídico que
poderiam ser indicados como responsáveis solidários certamente
terão coibido seu direito de defesa ante a dificuldade de se manter
até os dias atuais documentos que possam ser usados em sua
defesa. Além, é claro, de algumas delas talvez nem existirem mais.
Cumpre salientar que ao tempo da elaboração da Instrução Técnica
Inicial (ITI) nº. 604/2014, qual seja, junho do ano de 2014, já
se encontrava vigente neste Tribunal de Contas o entendimento
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atualmente corrente e padronizado para responsabilização subjetiva
dos gestores públicos.
Destaco, ainda, que as próprias regras adotadas por esta Corte
de Contas a respeito do procedimento de Tomada de Contas –
Instrução Normativas nº. 08/2008 e 32/2014 – sempre contiveram
dispositivo que permitia a devolução dos autos à origem para
complementação das informações necessárias ao julgamento do
feito, o que poderia ter sanado a questão.
Todavia, conforme foi aventado na própria defesa do gestor Jeovah
Coelho de Oliveira e, efetivamente reconhecida pela Instrução
Técnica Conclusiva, muito embora tenha sido rechaçada, haveria a
necessidade de composição do pólo passivo destes autos por outros
servidores a quem seriam atribuídas as supostas irregularidades.
Assim, em relação a tal item, considerando o princípio da duração
razoável do processo, insculpido no inciso LXXVII da Carta Magna
e da segurança jurídica na medida que põe sob risco o princípio
do contraditório e da ampla defesa, cláusula pétrea disposta no
art. 5º, LV da CRFB/88, entendo que a realidade dos fatos em torno
do julgamento deste processo indicam que a reabertura processual
não é viável e produzirá efeitos que se contrapõe à celeridade do
julgamento e da economia processual.
Isto porque, conforme acima exposto, os possíveis responsáveis
que até o presente momento não pertenciam ao polo passivo
deste processo - secretários municipais, gestores de contratos e de
convênios - talvez nem atuem mais junto à Prefeitura Municipal de
Água Doce do Norte/ES ou não tenham acesso a corpo probatório
para trazer em sua defesa.
Portanto, quanto aos itens tidos por irregular, e constantes na
Instrução Técnica Conclusiva nº. 1104/2017 (fls. 155/169) que
trata de irregularidades para os quais resultam ressarcimento ao
erário, acolho o posicionamento alternativo proposto pela área
técnica no item 4.3 da Conclusão/Proposta de Encaminhamento
da referida peça, divergindo da manifestação ministerial neste
ponto, para extinguir o feito por não atender aos pressupostos
de constituição e seu desenvolvimento válido e regular do
processo.
III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto, acolhendo a proposta alternativa exarada pela área
técnica no item 4.3 da Conclusão/Proposta de Encaminhamento
da Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 1104/2017 e VOTO nos
seguintes termos:
Em relação aos itens nº. 2.1, 2.2 e 2.3, pela EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO com fundamento
no, do art. 142, §4º., da Lei Complementar Estadual 621/2012 e
art. 166, do RITCEES, reconhecendo a ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
determinando o seu ARQUIVAMENTO, também por medida de
racionalização administrativa e economia processual em relação
aos indícios de irregularidade, mantidos na ITC 1104/2017:
Saldo financeiro não aplicado em fundo de aplicação de curto prazo;
Ausência de comprovação de despesa;
Não devolução de saldo não aplicado e ausência de comprovação
de despesa;
Cientifique-se o denunciante, do teor da decisão final a ser
proferida, conforme mandamento do art. 307, §7º., da Resolução
TC 261/2013.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetamse os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas
nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2343/2009,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito de
julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Extinguir o processo sem resolução do mérito em relação
aos itens nº. 2.1, 2.2 e 2.3, com fundamento no, do art. 142, §4º,
da Lei Complementar Estadual 621/2012 e art. 166, do Regimento
Interno, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo, determinando
o seu arquivamento, também por medida de racionalização
administrativa e economia processual em relação aos indícios
de irregularidade, mantidos na Instrução Técnica Conclusiva
1104/2017: Saldo financeiro não aplicado em fundo de aplicação de
curto prazo; Ausência de comprovação de despesa; Não devolução
de saldo não aplicado e ausência de comprovação de despesa;
2. Dar ciência;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
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Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, e os senhores conselheiros em substituição Márcia
Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano
Vieira.
Sala das Sessões, 18 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-884/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4243/2013 (APENSOS: TC-6747/2013, TC7241/2011 E TC-8251/2014)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ASSUNTO - PEDIDO DE REEXAME
RECORRENTES - ALBERTO JORGE DE MATOS E MUNICÍPIO DE
VILA VELHA
ADVOGADOS - ARTÊNIO MERÇON (OAB-ES .528) E ELIZA
SALOMÃO AMADOR (OAB-ES 16.139)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO - PEDIDO LIMINAR DE
SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA - EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS VIAS
URBANAS DE MUNICÍPIO - INCLUSÃO DE FORNECIMENTO
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS - REGIME
DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - 1) PROCEDÊNCIA
- 2) DECLARAR ILEGALIDADE DE ITEM RELATIVO À
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EDITAL - 3) DETERMINAÇÕES
- 4) DAR CIÊNCIA - 5) AUTORIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL – PEDIDO DE REEXAME – CONHECER – NEGAR
PROVIMENTO – MANTER ACÓRDÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
I. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de RECURSO DE REEXAME formulado
pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA e o Sr. ALBERTO JORGE DE MATOS,
na condição de Presidente da Comissão Permanente de Licitação
da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Vila Velha, em razão
do ACORDÃO TC 090-2013 proferido nos autos TC Nº 7241/2011
(fls. 2167/2182), que trata da REPRESENTAÇÃO promovida em face
da Prefeitura Municipal de Vila Velha na pessoa do então Prefeito
Municipal Neucimar Ferreira Fraga, do Secretário de Obras Marcos
Antônio Rodrigues e do Presidente da Comissão Permanente de
Licitação da CPL/SEMINFRA Alberto Jorge de Matos pela sociedade
empresária A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Por meio daquela representação aquela sociedade empresária
suscita supostas irregularidades ocorridas na Concorrência Pública
13/2011, que visou a contratação de obras de recuperação de
vias urbanas, com fornecimento de materiais e equipamentos,
consubstanciadas no item 4.4.4 – letra “k”, qualificação técnica
(disponibilidade de usina de asfalto para a produção de concreto
betuminoso usinado quente, instalada a uma distância máxima
de 60 km do município de Vila Velha) e item 4.4.3, referente a
qualificação econômico financeira (índice de 1,50 exigido para
liquidez corrente, liquidez geral e solvência geral restritivo).
Oportuno destacar que anteriormente a este Acórdão, proferido
o Acórdão TC 068/2013, julgado procedente a representação,
porém, em face da necessidade de prorrogação do contrato
071/2012 pelo prazo necessário à conclusão do procedimento
licitatório, a Conselheira Relatora Substituta Márcia Jaccoud
Freitas veio promover “Alteração de Decisão” (inclusão na pauta
do dia 19/03/2013), conforme se verifica às fls. 2178 do TC 2178,
seguindo-se a prolação do Acórdão TC 090/2013, pelo Plenário
naquele mesmo dia, nos seguintes termos:

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 11 de setembro de 2017
“1. Conhecer da presente representação em face da Prefeitura
Municipal de Vila Velha para, no mérito, julgá-la procedente,
sob a responsabilidade dos Srs. Neucimar Ferreira Fraga, Prefeito
Municipal, Alberto Jorge de Matos, Presidente da Comissão
Permanente de Licitação e Marcos Antônio Rodrigues, Secretário
Municipal de Obras, todos referentes ao exercício de 2011.
2. Declarar a nulidade do item 4.4.4, letra K, relativo à
qualificação técnica, do edital da Concorrência Pública 13/2011.
3. Determinar ao Executivo Municipal que:
3.1. Adote imediatamente providências para deflagar novo
procedimento licitatório visando à contratação de empresa para o
fornecimento do objeto licitado na Concorrência n.º 13/2011;
3.2. Excepcionalmente, dê continuidade ao Contrato n.º 071/2012,
abstendo-se, contudo, de prorrogá-lo em qualquer hipótese;
(Alterado pelo voto da Relatora proferido na Sessão do dia
19 de março de 2013)
3.3. Tão logo seja adjudicado o objeto da nova licitação ao vencedor
do certame, suste a execução do Contrato nº 071/2012, celebrado
com a empresa PELICANO CONSTRUÇÕES LTDA, sob pena de
aplicação de multa aos responsáveis;
3.3. Observe a obrigatoriedade de justificativa para a escolha de
índices de qualificação econômica nos próximos editais de licitação.
4. Dar ciência à empresa representante desta decisão e à área
técnica competente para acompanhamento da execução das
determinações acima.”
Irresignados com o Acórdão 090/2013, o Município de Vila Velha,
representado pela Douta Assessora Jurídica da CPL/SEMINFRA
– Dra. Maria Aparecida Lima Freira e o Sr. Alberto Jorge de
Matos, Presidente da CPL/SEMINFRA, apresentam Recurso de
Reconsideração (fls. 01/29, com juntada de documentação de fls.
30/108), porém em face do artigo 408 do Anexo Único da Resolução
TC nº 261/2013, o Conselheiro Relator determinou a retificação da
autuação para Recurso de Reexame (fls. 120 dos autos).
Às fls. 122/130 a 8ª Secretaria de Controle Externo manifesta-se
por meio da INSTRUÇÃO TÉCNICA ITR 12/2016 onde após tecer
longos argumentos acerca do Pedido de Reexame interposto
opina pelo seu conhecimento e quanto ao mérito, sugere o não
acolhimento das razões recursais.
Instado a se posicionar o Ministério Público Especial de Contas às
fls. 134/135, vem anuir integralmente a ITR nº 12/2016, invocando
os mesmos argumentos fáticos e jurídicos, por meio do PARECER
1494/2016, da lavra do Dr. Luciano Vieira.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Analisando as condições de admissibilidade do Pedido de Reexame,
tenho que as partes são capazes, possuem interesse e legitimidade
processual, bem como mostra-se o mesmo tempestivo quando
interposto em 24/04/2013, uma vez constatado às fls. 2186 do
TC 7241/11, certificação da Secretaria Geral das Sessões dandonos conta que a publicação do Acórdão 090/2013 ocorreu no dia
25/03/2013.
Quanto ao mérito, disporei as razões de meu convencimento acerca
das questões abordados no recurso em análise, em dois tópicos, a
saber:
II.1 – EXIGÊNCIA DE DISPONIBLIDADE DE USINA DE
ASFALTO
Conforme anteriormente relatado, o Acórdão 090/2013, declarou
a nulidade do item 4.4.4, letra “k” do edital Concorrência Pública
13/2011, que prevê como exigência de qualificação técnica
comprove a licitante que disponibilizará para execução dos serviços
de usina de asfalto, instalada a uma distância máxima de 60 km do
município de Vila Velha.
Relativamente a exigência editalícia que prevê distância mínima
entre a obra e a usina de asfalto - num raio máximo de 60 km
(sessenta quilômetros) de distância do centro geométrico das obras,
ainda que alegado que tal exigência visa garantir a adequação da
temperatura do asfalto -, temos que a Lei 8.666/93 em seu artigo
30, § 6º não dá guarita a tese esposada pelo recorrente, ainda que
afirmado que “outros” editais de licitação mantém tal exigência sem
objeção desta Corte de Fiscalização, pelo simples razão de que os
trabalhos de auditoria são realizados por amostragem, detendo-se
este Tribunal de Contas em examinar exaustivamente as condições
dos atos convocatórios lançados à praça pelos jurisdicionados
quando provocados, como o caso em comento.
Acerca do assunto, bem abordada a questão pela 8ª Secretaria de
Controle Externo às fls. 127 dos autos quando conclui que “... a
única orientação que vincula o jurisdicionado no âmbito desta Corte
de Contas é o Parecer em Consulta (que tem caráter normativo) e
não foram trazidas aos autos comprovações de que a matéria já
foi decidida de forma contrária por parte do órgão, não há razões
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capazes de alterar o entendimento trazido pelo Acórdão TC –
090/2013”.
Por sua vez, quanto a comprovação de disponibilidade da usina de
asfalto, ainda que não exigido “propriedade” da mesma, aquele item
exige a apresentação de Termo de Compromisso da proprietária
da Usina, assumindo o fornecimento do CBQU em quantidades
e horários exigidos no edital, fato não autorizado pela legislação
pertinente bastante, para tanto, na fase de habilitação venha a
proponente (e não terceiro) apresentar declaração formal, se
comprometendo a disponibilizar instalações exigidas nos moldes do
requerido no edital quando da execução dos serviços contratados,
sob pena de incidir nas penalidades nele previstas.
Assim, conforme amplamente demonstrado em manifestações
técnicas anteriormente que deram suporte ao Plenário desta Corte
prolatar o Acórdão TC 090/2013, agora ratificadas pela 8ª Secretaria
de Controle Externo por meio da ITR 12/2016 (fls. 122/130), cujas
razões este Conselheiro Relator anui integralmente, o artigo 30,
§ 6º da Lei 8.666/93 – Estatuto das Licitações e Contratos com
o Poder Público, não autoriza venha a Administração exigir das
licitantes prova de propriedade e de localização prévia, bastante,
para tanto, na fase de habilitação a apresentação de declaração
formal da própria interessada no certame.
Ao exigir das proponentes ao certame às condições contidas no
item 4.4.4, letra “k do edital convocatório, não há dúvidas que
infringidos o artigo 3º - § 1º, inciso I e artigo 30, § 6º da Lei
8.666/93, afrontando o princípio maior da instauração da licitação
que é a da competição, que visa a obtenção da proposta mais
vantajosa à contratação.
Assim, comungo com os argumentos esposados pela área técnica e
pelo Ministério Público Especial de Contas, que as exigências contidas
no item 4.4.4. letra “k do edital frustam o caráter competitivo da
Concorrência Pública 13/2011, além do que ferem o princípio da
isonomia apregoado no artigo 3º da Lei 8.666/93.
II.2 - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE
FINANCEIRA
Observe-se, por pertinente que a fixação de índices financeiros
quando exigidos na licitação, exigem a necessária justificação no
processo administrativo, conforme previsão contida no § 5º do
artigo 31 da Lei 8.666/93, in verbis:
“Art. 32 omissis.
(...) § 5º - A comprovação da boa situação financeira da empresa
será feita de forma objetiva, através de cálculo de índices contábeis
previstos no edital e devidamente justificados no processo
administrativo da licitação que tenha dado início ao certame
licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente
adotados para a correta avaliação de situação financeira suficiente
ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação (...)”
Da redação da legislação, claro está a necessidade de que no
instrumento convocatório da licitação, venha a Administração
motivar as razões de adoção deste ou daquele índice necessário
à comprovação da boa situação financeira das participantes ao
certame. Tal fato inocorreu no procedimento Concorrência Pública
013/2011, como bem observou o Acórdão 090/2011, vindo
determinar que a administração “... observe a obrigatoriedade de
justificativa para a escolha de índices de qualificação econômica nos
próximos editais de licitação.”
Assim, considerando que a condição contida no item 4.4.3 da
Concorrência Pública 13/2011, não foi considerada restritiva, não
vejo razões para alongar argumentos recursais acerca da matéria,
como muito bem definido na ITR 12/2016, da 8ª Secretaria de
Controle Externo, cujas razões endosso integralmente.
III – DISPOSITIVO
Dos argumentos ora expendidos e comungando com as
manifestações técnicas e o opinamento do Ministério Público
Especial de Contas, VOTO e proponho ao Plenário:
1 – Pelo CONHECIMENTO do Pedido de Reexame e, quanto ao
mérito, pelo NÃO ACOLHIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS,
mantendo-se incólume o Acórdão TC 090/2011.
2 – Sejam NOTIFICADOS os recorrentes - MUNICÍPIO DE
VILA VELHA e o Sr. ALBERTO JORGE DE MATOS, na condição
de Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria
Municipal de Infraestrutura de Vila Velha, por seus advogados, Drs.
Artênio Merçon – OAB-ES .528 e Eliza Salomão Amador - OABES 16.139 da decisão que venha ser adotada.
3 – Após, remessa dos autos ao Ministério Público Especial de
Contas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4243/2013,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito de
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julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Conhecer o presente Pedido de Reexame e, quanto ao mérito,
pelo não acolhimento das razões recursais, mantendo-se
incólume o Acórdão TC 090/2013;
2. Notificar os recorrentes, Município de Vila Velha e o senhor
Alberto Jorge de Matos, na condição de Presidente da Comissão
Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura
de Vila Velha, por seus advogados, Drs. Artênio Merçon – OABES 528 e Eliza Salomão Amador - OAB-ES 16.139 da decisão que
venha ser adotada;
3. Remeter os autos ao Ministério Público Especial de Contas.
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun, e os senhores conselheiros em substituição Márcia
Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano
Vieira.
Sala das Sessões, 18 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-852/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO -TC-6905/2016
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE
SÃO MATEUS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - AMAURI PINTO MARINHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL

NADER

BORGES:
1. RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenador) da
Secretaria Municipal de Finanças de São Mateus, referente ao
exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Amauri
Pinto Marinho.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas
resultou o Relatório Técnico Contábil RTC 00370/2017-1
em que foi sugerido o julgamento regular da prestação de contas
em questão, como consequência da apreciação das peças e
demonstrativos encaminhados pelo gestor. Vejamos:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão do Sr.
Amauri Pinto Marinho, no exercício de funções como ordenador de
despesas da Secretaria Municipal de Finanças de São Mateus, no
exercício de 2015.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução 297/2016, a análise
consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR
da prestação de contas do Sr. Amauri Pinto Marinho, na forma do
artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC
02235/2017, que considerou completa a análise proposta no
Relatório Técnico Contábil RTC 00370/2017, anuindo, desta forma,
aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi
elaborado o Parecer 002710/2017, que trouxe o opinamento
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deste órgão ministerial no sentido de considerar regular a prestação
de contas sob análise.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os
autos conclusos.
2. DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, por meio de
Parecer da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, VOTO pela regularidade das contas apresentadas pelo
Sr. Amauri Pinto Marinho, frente à Secretaria Municipal de Finanças
de São Mateus, no exercício financeiro de 2015, na forma do inciso
I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6905/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia onze de julho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regular a Prestação de
Contas Anual da Secretaria Municipal de Finanças de São Mateus,
relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor
Amauri Pinto Martins, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei
Complementar Estadual 621/2012, dando-lhe a devida quitação,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal, arquivando-se os
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flavio Freire
Farias Chamoun, e os senhores conselheiros em substituição Márcia
Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano
Vieira.
Sala das Sessões, 11 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-853/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6908/2016
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE
SÃO MATEUS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - LÉA MÁRCIA AMORIM DE FREITAS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL

NADER

BORGES:
1. RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenador)
da Secretaria Municipal de Cultura de São Mateus, referente ao
exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Lea
Marcia Amorim de Freitas.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas
resultou o Relatório Técnico Contábil RTC 00354/2017-1
em que foi sugerido o julgamento regular da prestação de contas
em questão, como consequência da apreciação das peças e
demonstrativos encaminhados pelo gestor. Vejamos:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão da
Sra. Lea Marcia Amorim de Freitas, no exercício de funções como
ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Cultura de São
Mateus, no exercício de 2015.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução 297/2016, a análise
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consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR
da prestação de contas da Sra. Lea Marcia Amorim de Freitas, na
forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC
02324/2017, que considerou completa a análise proposta no
Relatório Técnico Contábil RTC 00354/2017, anuindo, desta forma,
aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi
elaborado o Parecer 002767/2017, que trouxe o opinamento
deste órgão ministerial no sentido de considerar regular a prestação
de contas sob análise.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os
autos conclusos.
2. DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, por meio de
Parecer da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, VOTO pela regularidade das contas apresentadas pela
Sra. Lea Marcia Amorim de Freitas, frente à Secretaria Municipal de
Cultura de São Mateus, no exercício financeiro de 2015, na forma
do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6908/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia onze de
julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regular a
Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Cultura de
São Mateus, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade
da senhora Léa Marcia Amorim de Freitas, na forma do inciso I do
artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando-lhe a
devida quitação, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal,
arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos termos do
voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flavio Freire
Farias Chamoun, e os senhores conselheiros em substituição Márcia
Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano
Vieira.
Sala das Sessões, 11 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-854/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6910/2016
JURISDICIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE
SÃO MATEUS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - ANDRÉA BLUNCK SALAZAR
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL

NADER

BORGES:
1. RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Ordenador) da
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Secretaria Municipal de Turismo de São Mateus, referente ao
exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Andréa
Blunck Salazar.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas
resultou o Relatório Técnico Contábil RTC 00355/2017-5
em que foi sugerido o julgamento regular da prestação de contas
em questão, como consequência da apreciação das peças e
demonstrativos encaminhados pelo gestor. Vejamos:
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão da Sra.
Andréa Blunck Salazar, no exercício de funções como ordenador de
despesas da Secretaria Municipal de Turismo de São Mateus, no
exercício de 2015.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução 297/2016, a análise
consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa TC 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento REGULAR
da prestação de contas da Sra. Andréa Blunck Salazar, na forma do
artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC
02232/2017, que considerou completa a análise proposta no
Relatório Técnico Contábil RTC 00355/2017, anuindo, desta forma,
aos argumentos fáticos e jurídicos nele descritos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi
elaborado o Parecer 002707/2017, que trouxe o opinamento
deste órgão ministerial no sentido de considerar regular a prestação
de contas sob análise.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os
autos conclusos.
2. DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando na íntegra o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, por meio de
Parecer da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes
de Oliveira, VOTO pela regularidade das contas apresentadas
pela Sra. Andréa Blunck Salazar, frente à Secretaria Municipal de
Turismo de São Mateus, no exercício financeiro de 2015, na forma
do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 85 do mesmo diploma
legal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser
arquivados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6910/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia onze de julho de
dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regular a Prestação
de Contas Anual da Secretaria Municipal de Turismo de São Mateus,
relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade da senhora
Andréa Blunck Salazar, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei
Complementar Estadual 621/2012, dando-lhe a devida quitação,
nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal, arquivando-se os
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, relator, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flavio Freire Farias
Chamoun, e os senhores conselheiros em substituição Márcia Jaccoud
Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procuradorgeral do Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 11 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Pautas das Sessões - 2ª Câmara]
COMUNICADO
Comunicamos que, excepcionalmente, não haverá sessão
ordinária da Segunda Câmara deste Tribunal de Contas, no dia
20 de setembro de 2017, tornando sem efeito a publicação
da pauta da 33ª sessão ordinária da Segunda Câmara,
disponibilizada no Diário Eletrônico deste Tribunal na edição do dia
6/9/2017. Os processos constantes desta pauta ficam transferidos
para a próxima, que ocorrerá no dia 27 de setembro de 2017, à
hora regimental.

[Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-901/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO
- TC-4935/2014
JURISDICIONADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
TERESA
ASSUNTO
- AUDITORIA – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEIS - ADEMAR FRANCISCO TONONI, CIRCOLO
TRENTINO DI SANTA TERESA, CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO,
GILSON ANTONIO DE SALES AMARO, JOÃO CARLOS DA SILVA
LIMA, LIONS CLUBE SANTA TEREZA COLIBRI, LUCIANO FORRECHI
E MURILO BOSA VAGO
ADVOGADO
- CARLOS AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA (OAB/
ES 6.876)
EMENTA: AUDITORIA – CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL – REJEITAR RAZÕES DE JUSTIFICATIVA – CONTAS
IRREGULARES – RESSARCIMENTO SOLIDÁRIO – MULTA
INDIVIDUAL – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO

SÉRGIO

MANOEL

NADER

BORGES:
Relatório
Cuidam estes autos do Relatório de Auditoria Ordinária realizado
no âmbito da Prefeitura Municipal de Santa Tereza, relativo
ao exercício de 2013, sob a responsabilidade da Sr. GILSON
ANTONIO DE SALES AMARO – Prefeito Municipal à época.
Em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria nº 94/2014,
a equipe técnica da 4ª Secretaria de Controle Externo deste
Tribunal, realizou a fiscalização do que resultou no Relatório de
Fiscalização nº 76/2014 - (fls. 21 a 92 – vol. I), acompanhado
pelos documentos – (fls. 93 a 1096 – vol. I ao VIII).
Ato contínuo foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI
1490/2014 - (fls. 1097/1098 – vol. VIII), onde aponta indícios
de irregularidade propondo a citação dos responsáveis descritos
acima.
Proferida a Decisão Preliminar - Citação TC 127/2014 - (fls. 1106)
e em seguida, expedida os termos de citação aos responsáveis.
Em cumprimento a citação, os responsáveis apresentaram
tempestiva defesa - (fls. 1124/1401).
Em seguida os autos foram encaminhados ao NEC, que elaborou a
ITC 4504/2016-7 (fls. 1404/1479), opinando pela irregularidade
dos atos fiscalizados, a saber:
2. ANÁLISE DOS INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
APONTADOS NA ITI Nº1490/2014
2.1. Desrespeito aos Princípios da Eficiência e da Continuidade
do Serviço Público.
Base Legal: Inobservância aos artigos 37, caput, da C.F (Princípio
da eficiência) e ao artigo 175, parágrafo único, inciso IV, da CF c/c
art. 6º, §1º da Lei Federal 8.987/1995
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Responsáveis:
Identificação: Gilson Antônio de Sales Amaro – Prefeito
Municipal-gestão 2009/2012.
Conduta:
Deixar de, na qualidade de ordenador de despesa,
dar início, tempestivamente, ao processo de licitação para aquisição
de combustíveis, lubrificantes e filtros, antes do vencimento do
contrato vigente.
negligenciar
o
efetivo
Nexo de causalidade: Ao
acompanhamento quanto ao vencimento do contrato vigente e não
dar início, tempestivamente, ao processo licitatório, o responsável
deu causa à contratação direta em carater emergencial.
2.2 Pagamento de Despesas não Comprovadas Causando
Injustificado Prejuízo ao Erário
Base Legal: Inobservância dos artigos 62 e 63 da Lei Federal
4.320/64.
Responsáveis:
Identificação: João Carlos da Silva Lima – Secretário
Municipal de Transportes
Conduta:
Atestar o recebimento de combustíveis sem a
devida comprovação através dos cupons fiscais.
Nexo de causalidade:
Ao atestar o recebimento de combustíveis
sem a devida comprovação através dos cupons fiscais, permitiu
a autorização do pagamento de despesas não comprovadas e o
consequente prejuízo ao erário municipal.
Identificação: Claumir Antônio Zamprogno – Prefeito
Municipal-gestão 2013/2016.
Conduta:
Autorizar, na qualidade de ordenador de despesa,
o pagamento de despesas não comprovadas.
Nexo de causalidade:
Ao autorizar o pagamento de despesas
não comprovadas, causou injustificado prejuízo ao erário municipal.
2.3. Inobservância de Requisitos Legais para Alteração
Contratual.
Base Legal: Inobservância aos arts. 61 parágrafo único e 65,
caput, II, D, da Lei 8.666/93 e do artigo 37, da CF (princípio da
publicidade).
Responsável:
Identificação: Claumir Antônio Zamprogno – Prefeito
Municipal-gestão 2013/2016.
Conduta:
Deixar, na qualidade de ordenador de despesa,
de formalizar alteração contratual de valor de fornecimento de
combustíveis não decorrentes de mero reajuste, através de termo
aditivo.
Nexo de causalidade: Ao deixar de fazer termo aditivo para
alteração contratual de valor de fornecimento de combustíveis e
não publicá-la, o responsável desrespeitou o artigo e 65, caput, II,
D, da Lei 8.666/93 e o princípio da publicidade, previsto no artigo
37, caput da CF, e no art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93.
2.4 Pagamento de Despesas não Comprovadas Causando
Injustificado Prejuízo ao Erário
Base Legal: Inobservância dos artigos 62 e 63 da Lei Federal
4.320/64
Responsáveis:
Identificação: João Carlos da Silva Lima – Fiscal dos
contratos.
Conduta:
Atestar o recebimento de combustíveis sem a
devida comprovação através dos cupons fiscais.
Nexo de causalidade:
Ao atestar o recebimento de combustíveis
sem a devida comprovação através dos cupons fiscais, permitiu
a autorização do pagamento de despesas não comprovadas e o
consequente prejuízo ao erário municipal.
Identificação: Claumir Antônio Zamprogno – Prefeito
Municipal-gestão 2013/2016.
Conduta:
Autorizar, na qualidade de ordenador de despesa,
o pagamento de despesas não comprovadas.
Nexo de causalidade:
Ao autorizar o pagamento de despesas
não comprovadas, causou injustificado prejuízo ao erário
municipal.
2.5. Pagamento de Despesas não Comprovadas Causando
Injustificado Prejuízo ao Erário
Base Legal: Inobservância dos artigos 62 e 63 da Lei Federal
4.320/64
Responsáveis:
Identificação: Ademar Francisco Tononi. – Secretário
Municipal de Transportes- gestão 2013-2016. (fiscal do contrato)
Conduta:
Atestar o recebimento de combustíveis sem a
devida comprovação através dos cupons fiscais.
Nexo de causalidade:
Ao atestar o recebimento de combustíveis
sem a devida comprovação através dos cupons fiscais, permitiu
a autorização do pagamento de despesas não comprovadas e o
consequente prejuízo ao erário municipal.
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Identificação: Claumir Antônio Zamprogno – Prefeito
Municipal-gestão 2013/2016.
Conduta:
Autorizar, na qualidade de ordenador de despesa,
o pagamento de despesas não comprovadas.
Nexo de causalidade:
Ao autorizar o pagamento de despesas
não comprovadas, causou injustificado prejuízo ao erário municipal.
2.6 Ausência de Designação de Fiscal na Execução do
Convênio Nº 027/13.
Base Legal: Inobservância ao artigo 67 “caput” da Lei Federal nº
8.666/93
Responsável:
Identificação: Claumir Antonio Zamprogno – Prefeito
Municipal.
Conduta:
Deixar de designar fiscal para acompanhar e
fiscalizar a execução do contrato
Nexo de Causalidade: Ao deixar de designar fiscal para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato 027/2013 incorreu
em violação ao disposto no Art. 67, “caput” da Lei Federal nº
8.666/93.
2.7 Utilização Indevida de Recursos do Convênio nº
041/2013 para a Contratação de Prestação de Serviços de
Segurança Privada, bem como Apresentação da Nota Fiscal
com Data de Emissão Após a Vigência do Convênio.
Base Legal: Infringência ao Plano de Trabalho do Convênio
041/2013.
Responsáveis:
Identificação: Claumir Antônio Zamprogno –
Prefeito
Municipal
Conduta:
Ratificar a aprovação da prestação de contas do
convênio nº 041/2013 contendo despesa com Prestação de Serviços
de segurança privada, em desacordo com o Plano de Trabalho.
Nexo de Causalidade: Ao ratificar a aprovação da prestação de
contas do convênio nº 041/2013 contendo despesa com Prestação
de Serviços de segurança privada, em desacordo com o Plano de
Trabalho incorreu em infringência ao disposto no mesmo.
Identificação: Luciano Forrechi – Secretário Municipal de
Planejamento e Assuntos Estratégicos
Conduta:
Aprovar a prestação de contas do convênio
nº 041/2013 contendo despesa com Prestação de Serviços de
segurança privada, em desacordo com o Plano de Trabalho.
Nexo de Causalidade: Ao aprovar a aprovação da prestação de
contas do convênio nº 041/2013 contendo despesa com Prestação
de Serviços de segurança privada, em desacordo com o Plano de
Trabalho incorreu em infringência ao disposto no mesmo.
Identificação: Circolo Trentini Di Santa Teresa
Conduta:
Realizar despesa com Prestação de Serviços de
segurança privada, em desacordo com o Plano de Trabalho
Nexo de Causalidade: Ao Realizar despesas com Prestação de
Serviços de segurança privada,
em desacordo com o Plano de
Trabalho incorreu em infringência ao disposto no mesmo.
2.8. Ausência de Designação de Fiscal na Execução do
Convênio
Base Legal: Inobservância ao artigo 67 “caput” da Lei Federal nº
8.666/93
Responsável:
Identificação: Claumir Antônio Zamprogno –
Prefeito
Municipal
Conduta:
Deixar de designar fiscal para acompanhar e
fiscalizar a execução do convênio
Nexo de Causalidade: Ao deixar de designar fiscal para
acompanhar e fiscalizar a execução do convênio nº 041/2013
incorreu em violação ao disposto no Art. 67, “caput” da Lei Federal
nº 8.666/93
2.9. Prestação de Contas com Documentação Contendo
Credor Diverso do Efetivamente Contratado.
Base Legal: Infringência ao art. 70 Parágrafo Único, da
Constituição Federal
Responsável:
Identificação: Claumir Antônio Zamprogno –
Prefeito
Municipal
Conduta:
Acatar a prestação de Contas apresentada
pelo Lions Clube de Santa Teresa contendo apresentação de
documentação com credor diverso do efetivamente contratado
Nexo de Causalidade: Ao acatar a prestação de contas
apresentada com documentação contendo credor diverso do
efetivamente contratado incorreu em violação ao disposto no Art.
70 Parágrafo Único da Constituição Federal.
Identificação: Lions Clube de Santa Teresa
Conduta:
Apresentar prestação de contas contendo
documentação contendo credor diverso do efetivamente contratado

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

Página 20
referente ao Convênio 048/2013
Nexo de Causalidade: Ao apresentar a prestação de contas
contendo credor diverso do efetivamente contratado incorreu em
violação ao disposto no Art. 70 Parágrafo Único da Constituição
Federal.
2.10. Ausência de Designação de Fiscal na Execução do
Contrato
Base Legal: Inobservância ao artigo 67 “caput” da Lei Federal
nº 8.666/93
Responsável:
Identificação: Claumir Antônio Zamprogno –
Prefeito
Municipal
Conduta:
Deixar de designar fiscal para acompanhar e
fiscalizar a execução do convênio
Nexo de Causalidade: Ao deixar de designar fiscal para
acompanhar e fiscalizar a execução do convênio nº 048/2013
incorreu em violação ao disposto no Art. 67, “caput” da Lei Federal
nº 8.666/93
2.11. Formalização de Termo Aditivo do Convênio 048/13,
Posterior a Data de Realização do Evento, Contendo
Alterações no Plano de Trabalho
Base Legal: Inobservância ao Plano de Trabalho do Convênio
048/2013
Responsável:
Identificação: Claumir Antônio Zamprogno – Prefeito
Municipal
Conduta:
Celebrar Termo Aditivo com data posterior a
realização do evento, contendo alterações na natureza da despesa.
Nexo de Causalidade: Ao celebrar Termo Aditivo com data
posterior a realização do evento, contendo alterações na natureza
da despesa, incorreu em violação ao disposto no Plano de Aplicação
inicial do Convênio 048/13.
2.12. Realização de Despesas sem Amparo Legal
Base Legal: Inobservância a Cláusula Terceira do Convênio
048/13.
Responsável:
Identificação: Claumir Antônio Zamprogno – Prefeito
Municipal
Conduta:
Acatar a prestação de contas contendo despesas
realizadas em data anterior a vigência constante da Cláusula
Terceira do Convênio 048/13
Nexo de Causalidade: Ao acatar a prestação de contas
contendo despesas realizadas em data anterior a vigência, incorreu
em violação ao disposto na Cláusula Terceira do Convênio 048/13.
Identificação: Lion Clube de Santa Teresa Colibri
Conduta:
Apresentar a prestação de contas contendo
despesas realizadas sem amparo legal, ou seja, em data anterior a
vigência prevista na Cláusula Terceira do Convênio 048/2013.
Nexo de Causalidade: Ao apresentar a prestação de contas
contendo despesas realizadas sem amparo legal, ou seja, em data
anterior a vigência Convênio, incorreu em violação ao disposto na
Cláusula Terceira do Convênio 048/2013.
2.13. Aprovação Irregular de Contas e Superfaturamento
de Despesa, Causando Injustificado Prejuízo ao Erário
Municipal.
Base Legal: Infringência aos artigos 62 e 63, caput, §2º, I e III, da
Lei 4.320/64, à Lei Municipal 2.442/2013, ao Termo de Convênio nº
064/2013, aos artigos 3º e 16 c/c 116 da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
Identificação: Murilo Bosa Vago – Secretário Municipal de
Turismo e Cultura.
Conduta:
Atestar a conformidade do Relatório de Prestação
de Contas com o objeto do Convênio nº 064/2013, aceitando nota
fiscal irregular e com valor excessivamente superior ao de mercado
para comprovação de serviço.
Nexo de Causalidade: Ao atestar a conformidade do Relatório
de Prestação de Contas com o objeto do Convênio nº 064/2013,
aceitando nota fiscal irregular e com valor excessivamente superior
ao de mercado, causou prejuízo ao erário e infringiu os artigos 63,
caput, §, I e III da Lei 4.320/64, a Lei Municipal 2.442/2013, o
Termo de Convênio nº 064/2013, os artigos 3º e 16 c/c 116 da Lei
8.666/93.
Identificação: Luciano Forrechi – Secretário Municipal de
Planejamento e Assuntos Estratégicos.
Conduta:
Aprovar a prestação de contas do convênio nº
064/2013, aceitando nota fiscal irregular e com valor excessivamente
superior ao de mercado para comprovação de serviço.
Nexo de Causalidade: Ao aprovar a prestação de contas
do convênio nº 064/2013, aceitando nota fiscal irregular e com
valor excessivamente superior ao de mercado, causou prejuízo ao
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erário e infringiu os artigos 63, caput, §, I e III da Lei 4.320/64,
a Lei Municipal 2.442/2013, o Termo de Convênio nº 064/2013, os
artigos 3º, 16 c/c 116 da Lei 8.666/93.
Identificação: Claumir Antônio Zamprogno – Prefeito
Municipal
Conduta:
Ratificar a aprovação da prestação de contas do
convênio nº 064/2013, aceitando nota fiscal irregular e com valor
excessivamente superior ao de mercado para comprovação de
serviço.
Nexo de Causalidade: Ao ratificar a aprovação da prestação
de contas do convênio, embasada em nota fiscal irregular e com
valor excessivamnete superior ao de mercado, causou prejuízo ao
erário e infringiu os artigos 63, caput, §, I e III da Lei 4.320/64, a
Lei Municipal 2.442/2013, o Termo de Convênio nº 064/2013, os
artigos 3º, 16 c/c 116 da Lei 8.666/93.
Identificação: Circolo Trentino di Santa Teresa
Conduta:
Contratar serviço sem realizar cotação de preços
e pagar despesa em valor excessivamente superior ao de mercado
na execução do convênio nº 064/2013, aceitando nota fiscal
irregular para comprovação de serviço.
Nexo de Causalidade: Ao contratar serviço sem prévia cotação
de preços e pagar a despesa, com base em nota fiscal irregular e
em valor excessivamente superior ao de mercado, causou prejuízo
ao erário e infringiu os artigos 63, §, I e III da Lei 4.320/64, a Lei
Municipal 2.442/2013, o Plano de Trabalho do Convênio 064/2013,
os artigos 3º e 16 c/c 116 da Lei 8.666/93.
O Ministério Público de Contas através do parecer – (fls.
1485/1486), encampou todos os termos contidos na ITC
4504/2016-7, pugnando pela conversão dos autos em Tomada
de Contas Especial.
II- FUNDAMENTAÇÃO
O órgão técnico após o exame minucioso da defesa, concluiu pela
manutenção das seguintes irregularidades:
Pagamento de despesas não comprovadas causando injustificado
prejuízo ao erário (Item 3.1.1 da ITC 4504/2016);
Inobservância de requisitos legais para alteração contratual (Item
3.1.2 da ITC 4504/2016);
Ausência de designação de fiscal na execução do convenio nº
027/2013 (Item 3.1.3 da ITC 4504/2016);
Utilização indevida de recursos do convenio nº 041/2103, para a
contratação de prestação de serviços de segurança privada, bem
como, apresentação da nota fiscal com data de emissão após a
vigência do convenio (Item 3.1.4 da ITC 4504/2016);
Ausência de designação de fiscal na execução do convenio (Item
3.1.5 da ITC 4504/2016);
Ausência de fiscal na execução do contrato (tem 3.1.6 da ITC
4504/2016);
Além das irregularidades apontadas, o órgão técnico apurou a
existência de dano ao erário, razão pela qual a conversão dos autos
em tomada de contas especial se impõe.
Não resta a menor duvida que o gestor praticou atos que ferem
os princípios administrativos, somado à conduta negligente com o
trato da coisa publica. Vale dizer, a conduta praticada, em regra,
por agente público, que nessa qualidade, atua contrariamente às
normas positivas e a princípios administrativos, em tese, é tratada
como ímproba tratadas pela lei 8.429/1992, a saber: causam lesão
ao erário - (artigo 10) e infringem os princípios da Administração
Pública - (artigo 11).
Entendo que os gestores são estritamente responsáveis pelos
abusos e omissões em que incorrerem no exercício de seus cargos,
assim como pela indulgência ou negligência na administração dos
bens públicos, inclusive, em não responsabilizarem efetivamente os
seus subalternos.
Por essa concepção, o administrador público, em suas atividades
administrativas, deve obedecer a diversos princípios previstos no
ordenamento jurídico, sobretudo aqueles expressos no caput do
artigo 37 da Carta Magna, in verbis:
Art. 37 Administração pública, direta, indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e também ao seguinte (...).
Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma.
A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a
mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme
o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência
contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais,
contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua
estrutura mestra.
O Ministério Público de Contas manifestou através do parecer
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da lavra do procurador Luis Henrique Anastácio da Silva – (fls.
1485/1486), anuindo à proposta técnica.
III. DECISÃO
Face ao exposto, com fundamento no Art. 316, c/c Art. 329, §
6º/7º e no Art. 207, inciso V do RITCEES e, pelos sólidos
fundamentos expressos na Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
4504/2016-7, aquiesço à proposta de encaminhamento ofertada
pelo órgão técnico, do qual o Ministério Publico de Contas anuiu,
razão pela qual, VOTO nos seguintes termos:
Conversão dos autos em TOMADA DE CONTAS ESPECIAL na
forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012,
ressaltando que os responsáveis já foram devidamente citados
quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes dos artigos
162 e 329, § 8º do RITCEES (Res. TC 261/2013).
1.
Diante do preceito contido no art. 319, parágrafo único,
inciso IV, da Res. TC nº 261/2013:
1.
Rejeitar as razões de justificativas e julgar
irregulares as contas do Sr. Claumir Antônio Zamprogno – Prefeito
Municipal, tendo em vista a pratica de atos ilegais presentificados
nos itens: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 e 2.10 da ITC nº 4504/20167, bem como, pelo cometimento de injustificável dano ao erário
disposto no item 2.7 da referida ITC, com fundamento no artigo 84,
III, “c”, “d” e “e” da LCE 621/2012, - e condená-lo ao ressarcimento
ao erário da importância de R$ 25.250,00 (vinte e cinco mil
duzentos e cinquenta reais), equivalente 10.600,3359
VRTE, em solidariedade com Circolo Trentini Di Santa Teresa e
Luciano Forrechi pela prática do ato ilícito, presentificado no item
2.7 desta mesma ITC.
Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. João
Carlos da Silva Lima – Secretário Municipal de Transportes – com
fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE 621/2012, pela
prática do ato ilícito, presentificado nos itens 2.2 e 2.4 da ITC,
supramencionada.
Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Ademar
Francisco Tononi – Secretário Municipal de Transportes- gestão
2013-2016. - com fundamento no artigo 114, parágrafo único da
LCE 621/201, pela prática do ato ilícito, presentificado no item 2.5
da referida ITC.
Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas
do Sr. Luciano Forrechi – Secretário Municipal de Planejamento e
Assuntos Estratégicos, tendo em vista o cometimento de infração
que causou injustificável dano ao erário disposta no item 2.7,
da referida ITC, condenando-o ao ressarcimento ao erário da
importância de R$ 25.250,00 - (vinte e cinco mil duzentos
e cinquenta reais), equivalente 10.600,3359 VRTE em
solidariedade com Circolo Trentini Di Santa Teresa e Claumir
Antônio Zamprogno.
Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pela Circolo
Trentini Di Santa Teresa, condenando-a ao ressarcimento
ao erário da importância de R$ 25.250,00 - (vinte e cinco mil
duzentos e cinquenta reais), equivalente 10.600,3359 VRTE
em solidariedade com Luciano Forrechi e Claumir Antônio
Zamprogno, pela prática do ato ilícito, presentificado no item 2.7,
da referida ITC, com fulcro no art. 87, II e V, e 89, da LC 621/2012;
Aplico multa individual aos responsáveis: Claumir Antônio
Zamprogno; Circolo Trentini Di Santa Teresa; Luciano
Forrechi; João Carlos da Silva Lima e, Ademar Francisco
Tononi, no valor de R$ 3.000,00 – (três mil reais), com fulcro no
Art. 135, I da LC 621/2012, ante a gravidade dos fatos e a extensão
do dano, com o escopo de reprimir e desmotivar a reiteração da
prática de atos ímprobos.
Considerando a potencialidade da ocorrência de prejuízos em
face do indício de irregularidade apontado no item 2.13 da ITC nº
4504/2016-7, determino o atual Prefeito Municipal de Santa
Tereza à instauração de tomada de contas especial, nos
moldes preconizados pela IN 32/2014.
Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os
autos ao ilustre membro do Ministério Público de Contas nos termos
do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivemse os autos, com fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n°
261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4935/2014,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
dezenove de julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Converter os autos em Tomada De Contas Especial na
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forma do artigo 57, inciso IV, da Lei Complementar 621/2012,
ressaltando que os responsáveis já foram devidamente citados
quanto à possibilidade de ressarcimento, nos moldes dos artigos
162 e 329, § 8º do Regimento Interno (Res. TC 261/2013);
2. Diante do preceito contido no art. 319, parágrafo único, inciso IV,
da Res. TC 261/2013:
2.1 Rejeitar razões de justificativas e julgar irregulares as
contas do senhor Claumir Antônio Zamprogno, tendo em vista a
pratica de atos ilegais presentificados nos itens: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.8 e 2.10 da Instrução Técnica Conclusiva 4504/2016-7, bem
como, pelo cometimento de injustificável dano ao erário disposto
no item 2.7 da referida ITC, com fundamento no artigo 84, III, “c”,
“d” e “e” da LCE 621/2012, condenando-o ao ressarcimento
ao erário da importância de R$ 25.250,00 (vinte e cinco mil
duzentos e cinquenta reais), equivalente 10.600,3359 VRTE,
em solidariedade com Circolo Trentini Di Santa Teresa e Luciano
Forrechi pela prática do ato ilícito, presentificado no item 2.7 desta
mesma ITC;
2.2 Rejeitar razões de justificativas apresentadas pelo senhor
João Carlos da Silva Lima, com fundamento no artigo 114, parágrafo
único da LCE 621/2012, pela prática do ato ilícito, presentificado nos
itens 2.2 e 2.4 da Instrução Técnica Conclusiva, supramencionada;
2.3 Rejeitar razões de justificativas apresentadas pelo senhor
Ademar Francisco Tononi, com fundamento no artigo 114, parágrafo
único da LCE 621/201, pela prática do ato ilícito, presentificado no
item 2.5 da referida Instrução Técnica Conclusiva;
2.4 Rejeitar razões de justificativas e julgar irregulares as
contas do senhor Luciano Forrechi, tendo em vista o cometimento
de infração que causou injustificável dano ao erário disposta no item
2.7, da referida Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao
ressarcimento ao erário da importância de R$ 25.250,00 - (vinte
e cinco mil duzentos e cinquenta reais), equivalente 10.600,3359
VRTE em solidariedade com Circolo Trentini Di Santa Teresa e
Claumir Antônio Zamprogno.
2.5 Rejeitar razões de justificativas apresentadas pela Circolo
Trentini Di Santa Teresa, condenando-a ao ressarcimento
ao erário da importância de R$ 25.250,00 - (vinte e cinco mil
duzentos e cinquenta reais), equivalente 10.600,3359 VRTE em
solidariedade com Luciano Forrechi e Claumir Antônio Zamprogno,
pela prática do ato ilícito, presentificado no item 2.7, da referida
Instrução Técnica Conclusiva, com fulcro no art. 87, II e V, e 89, da
Lei Complementar 621/2012;
3. Aplicar multa individual aos responsáveis: Claumir Antônio
Zamprogno; Circolo Trentini Di Santa Teresa; Luciano Forrechi;
João Carlos da Silva Lima e, Ademar Francisco Tononi, no valor de
R$ 3.000,00 – (três mil reais), com fulcro no Art. 135, I da Lei
Complementar 621/2012, ante a gravidade dos fatos e a extensão
do dano, com o escopo de reprimir e desmotivar a reiteração da
prática de atos ímprobos;
4. Determinar ao atual Prefeito Municipal de Santa Tereza à
instauração de tomada de contas especial, nos moldes preconizados
pela IN 32/2014, considerando a potencialidade da ocorrência de
prejuízos em face do indício de irregularidade apontado no item
2.13 da Instrução Técnica Conclusiva 4504/2016-7;
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante o Tribunal o
recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta
dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos
do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição se encontram previstos
no art. 402 do mesmo diploma normativo.
Composição Plenária
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, Domingos
Augusto Taufner e o senhor conselheiro em substituição João
Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador especial
de contas Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 19 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em Substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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ACÓRDÃO TC-950/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4024/2015
JURISDICIONADO - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO
POLINORTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - MARCELO DE SOUZA COELHO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014
– REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÕES
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
1 RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual de
Ordenador, referente ao exercício de 2014, do Consórcio
Público da Região Polinorte, sob a responsabilidade do Senhor
Marcelo de Souza Coelho.
A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal em
01/04/2015, em desconformidade, portanto, com o prazo
regimental, consoante o caput do art. 139 do Regimento Interno
desta Corte de Contas, aprovado pela Resolução TC 261/2013.
A Secretaria de Controle Externo de Contas – SecexContas elaborou
o Relatório Técnico Contábil RTC nº 296/2016 (fls. 44/60)
e a Instrução Técnica Inicial 721/2016, fl.61, apontando os
seguintes indícios de irregularidades:
3.5.3.1. Ausência de providencias quanto ao descumprimento do
contrato de rateio;
3.5.4.1. Não conformidade entre os valores pagos pelos entes
consorciados e os valores registrados como recebidos pelo consórcio
público;
3.6.1. Ausência de ampla divulgação dos documentos e
demonstrativos do consorcio em meio eletrônico de acesso público.
Ato contínuo, por meio da Decisão Monocrática 1214/2016,
fls.63/64, determinei à citação do Sr. Marcelo de Souza Coelho.
Em atendimento a determinação o responsável foi citado conforme
Termo de Citação 1218/2016, fl.65 e apresentou as justificativas,
conforme fls. 68/73.
Em análise comparativa entre os apontamentos das possíveis
irregularidades e os esclarecimentos apresentados, a SecexContas
elaborou a ITC – Instrução Técnica Conclusiva nº 918/2016
(fls. 199/212), opinando pela regularidade com ressalva das
contas, devido a manutenção da irregularidade “Ausência de ampla
divulgação dos documentos e demonstrativos do consorcio em meio
eletrônico de acesso público”, bem como sugeriu a expedição de
determinação ao Consórcio Público.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de
Contas, este se manifestou de acordo com a área técnica, conforme
Parecer (fls. 216/220), da lavra do Eminente Procurador de Contas
Luciano Vieira, ao recomendar que contas do POLINORTE sejam
julgadas regulares com ressalva, referente ao exercício de 2014.
É o relatório. Passo a fundamentar.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem
suas competências previstas nos artigos 31, § 1º, 71 a 75, da
Constituição Federal; nos artigos 71 a 75 da Constituição Estadual;
e na Lei Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES,
de forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destacase a avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas
e administradores públicos em geral, refletido nos resultados
da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional,
traduzidos nas contas anuais por ele prestadas, com o consequente
julgamento pela regularidade, regularidade com ressalvas ou
irregularidade das contas.
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra
devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento de mérito,
eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
O corpo técnico deste Tribunal observou a presença de inconsistências
na Prestação de Contas sub examine, as quais passo a analisar.
ITEM 3.5.4.1 – AUSÊNCIA DE PROVIDENCIAS QUANTO AO
DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE RATEIO
O Relatório Técnico Contábil - RTC nº 296/2016, na tabela 8,
apontou que parte dos valores repassados ao Consórcio Público não
correspondeu aos contratos de rateio, ficando aquém dos valores
pactuados.
O defendente alegou que quanto aos municípios de Ibiraçu, João
Neiva e Santa Tereza os valores repassados estão em conformidade,
de acordo com documentos em anexo. Quanto ao município de
Santa Leopoldina, o responsável pelo Consórcio informou que o
consorciado não encaminhou o Termo Aditivo alterando o valor
contratual. Em relação ao município de Rio Bananal, o consorciado
não repassou o valor restante do contrato na importância de R$
38.500,00, não cumprindo o valor contratual, embora o Consórcio
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não tenha assumido outras despesas, não consta nos autos as
alterações contratuais efetivadas.
A área técnica em posse dos novos elementos trazidos pelo gestor
elaborou nova tabela e observou que o responsável respondeu as
informações da questão demonstrando em documentação juntada
aos autos. Desta forma, considero suficientes as justificativas
apresentadas pelo defendente, e afasto o indicativo de
irregularidade, no entanto, deve se objeto de recomendação para
que nas próximas prestações de contas sejam acostados os termos
aditivos na instrução do processo para melhor acompanhamento
dos contratos.
ITEM 3.5.4.2 – NÃO CONFORMIDADE ENTRE OS VALORES
PAGOS PELOS ENTES CONSORCIADOS E OS VALORES
REGISTRADOS COMO RECEBIDOS PELO CONSÓRCIO
PÚBLICO.
O corpo técnico verificou que ao confrontar os valores arrecadados
pelo consórcio com os valores pagos pelos entes consorciados,
consta divergência.
Em suas razões, o responsável anexou ao processo o demonstrativo
de receitas do período de 01/01/2014 a 31/12/2014 e os extratos
bancários da Caixa Econômica Federal, além disso, apresentou
nova tabela com os valores ajustados.
Percebe-se que a referida tabela aponta diferenças nos valores de
alguns municípios, ao ser comparado com a tabela confeccionada
pelo corpo técnico deste tribunal, que o gestor atribui à forma que
alguns entes consorciados adotam no processo de repasses dos
valores dos contratos de rateios.
Através da documentação juntada o gestor demonstrou que
foram efetivado os ajustes necessários e mediante justificativas
apresentadas, comprovadas por extratos bancários e demonstrativos
de receitas, foram satisfatórias, assim afasto o indicativo de
irregularidade.
ITEM 3.6. – DIVULGAÇÃO DE ACESSO AO PÚBLICO DOS
DOCUMENTOS E DEMONSTRATIVOS.
Da analise efetuada, verifica-se a ausência no site do consórcio
de grande parte dos documentos e demonstrativos regularmente
previstos, entre eles o próprio orçamento, o contrato de rateio e os
demonstrativos contábeis.
O defendente declarou que vem publicando seu orçamento no diário
oficial do Estado do Espirito Santo e parte dos seus relatórios nos
murais do consorcio e do município de Aracruz.
No entanto as justificativas do gestor não foram suficientes para
sanar os indícios de irregularidade uma vez que a área técnica
verificou em análise dos documentos encaminhados, que a
publicação destes correspondia a março/2015, sendo que se tratava
de contratos realizados no exercício de 2014, o que significa que
houve descumprimento em dar publicidade contratual no devido
tempo e comprometendo sua ampla divulgação, por isso mantenho
esse indicativo de irregularidade.
Por fim, considerando que as irregularidades que remanescem são
de natureza formal, que não tem o condão de macular as contas,
devem ser tão somente objeto de ressalva e determinação.
3 - DECISÃO
Ante ao exposto, acompanhando integralmente o entendimento
exarado pela Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO
para que sejam julgadas REGULARES COM RESSALVAS as contas
do Consórcio Público Região Polinorte, sob a responsabilidade do
Sr. Marcelo de Souza Coelho, relativas ao exercício de 2014,
nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012 e o
artigo 162 do Regimento Interno – Resolução TC 261/2013.
Voto ainda, para que seja encaminhada ao atual gestor, a seguinte
DETERMINAÇÃO, ao atual gestor, que deverá ser objeto de
monitoramento por esta Corte:
- Que nas futuras Prestações de Contas Anual proceda à divulgação
do consórcio, realizando a sua publicidade de acordo com a
legislação pertinente.
- Para que nas próximas prestações de contas sejam acostados
os termos aditivos na instrução do processo para melhor
acompanhamento dos contratos.
Dê-se ciência ao interessado e, após o trânsito em julgado,
arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4024/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e seis de julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do
Consórcio Público Região Polinorte, sob a responsabilidade do Sr.
Marcelo de Souza Coelho, relativa ao exercício de 2014, nos termos
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do art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012 e o artigo 162
do Regimento Interno, dando-lhe a devida quitação;
2. Determinar ao atual gestor:
2.1 Que nas futuras Prestações de Contas Anual proceda à
divulgação do consórcio, realizando a sua publicidade de acordo
com a legislação pertinente;
2.2 Para que nas próximas prestações de contas sejam acostados
os termos aditivos na instrução do processo para melhor
acompanhamento dos contratos;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Reuniram-se na Segunda Câmara de julgamento os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, Domingos
Augusto Taufner, relator, e o senhor conselheiro em substituição
João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador
especial de contas Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição
ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-951/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-10477/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA
RESPONSÁVEIS - JOSE DE BARROS NETO, SANDRO MARCIO
ZAMBONI E SONIA MARIA GRASSI
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº
055/2016 – EXTINGUIR PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente de representação com pedido de medida cautelar,
em face da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, apresentada
pela Empresa Viação São Gabriel Ltda., noticiando a ocorrência
de possíveis ilegalidades no Pregão Presencial nº 055/2016, que
teve por objeto o registro de preços para contratação de empresa
prestadora de serviços de transportes de passageiros, conforme
solicitação da Secretaria de Saúde.
O representante alegou que:
O Edital Pregão Presencial nº 055/2016 exigiu que os licitantes
apresentassem comprovação de que possuem todos os 03 (três)
veículos descritos no Anexo VII, apesar do tipo de licitação ter sido
menor preço por item, o que teria frustrado o caráter competitivo
do certame, visto que as empresas com capacidade de atender
apenas um item teriam ficado impedidas de participar da licitação.
Por meio da Decisão Monocrática 01813/2016-9 decidi deixar de
conceder a medida cautelar pleiteada e determinei a notificação
dos responsáveis.
Devidamente notificados, os responsáveis não apresentaram suas
razões de justificativas e nem quaisquer documentos acerca do
indicativo de ilegalidade apresentado na representação.
Após, os autos foram encaminhados para a Secretaria de Controle
Externo de Denúncias e Representações – Secex Denúncias e foi
elaborada a Manifestação Técnica nº 00095/2017-1, opinando
por conhecer a presente representação, indeferir medida cautelar,
determinar que os autos caminhem pelo rito ordinário e notificar o
responsável.
Em seguida proferi o Voto 00963/2017-6, o qual foi seguido pela
Decisão 577/2017-7, da Segunda Câmara, pelo conhecimento da
representação, indeferimento da medida cautelar, tramitação dos
autos pelo rito ordinário e notificar o Prefeito Municipal de Baixo
Guandu, Sr. José de Barros Neto, para encaminhar a cópia integral
do processo administrativo que deu origem ao Pregão Presencial nº
055/2016 bem como se manifestasse acerca da possível ilegalidade
apresentada pelo representante.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS, por meio do Despacho
12415/2017-8, solicitou ao Núcleo de Controle de Documentos –
www.tce.es.gov.br

Página 24

Segunda-feira, 11 de setembro de 2017
NCD informação sobre algum documento protocolizado referente
ao Termo de Notificação nº 00292/2017-3, em nome do Sr. José
de Barros Neto. Em resposta, o NCD informou que não constar do
Sistema e-tcees, documentação alguma protocolizada referente ao
Termo de Notificação nº 292/2017, em nome do Senhor José de
Barros Neto.
Por intermédio do documento eletrônico nº 24 – Ofício Externo
0838/2017 o Sr. Sandro Márcio Zamboni informou sobre o
cancelamento do Pregão 055/2016 para proceder as adequações
do Edital atendendo ao apontamento da equipe técnica, com o
respectivo comprovante.
Após os autos foram encaminhados à Secretaria de Controle Externo
de Denúncias e Representações – SecexDenúncias, para análise,
e elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 1296/2017 opinando
pela extinção do processo sem julgamento de mérito dada a perda
superveniente do objeto.
Ato Contínuo, os autos seguiram para o Ministério Público de Contas,
o qual por meio do Parecer de fls. 339/340, de lavra do Procurador
de Contas, Luciano Vieira, manifestou-se anuindo os argumentos
fáticos e jurídicos delineados na ITC 1296/2017.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, conheço da presente Representação, porquanto
atendidos os requisitos de admissibilidade, previstos no artigo 177
do Regimento Interno desta Corte de Contas.
O § 2º do artigo 99 da Lei Orgânica desta Corte de Contas prevê
que se aplicam à representação, no que couber, as normas relativas
à denúncia.
A presente representação foi promovida em face da ocorrência da
suposta ilegalidade:
O Edital Pregão Presencial nº 055/2016 exigiu que os licitantes
apresentassem comprovação de que possuem todos os 03 (três)
veículos descritos no Anexo VII, apesar do tipo de licitação ter sido
menor preço por item, o que teria frustrado o caráter competitivo
do certame, visto que as empresas com capacidade de atender
apenas um item teriam ficado impedidas de participar da licitação.
Compulsando os autos, verifico que a Prefeitura Municipal de Baixo
Guandu revogou o Pregão Presencial nº 55/2016, para que proceder
às adequações necessárias no edital, atendendo aos apontamentos
da equipe técnica.
A decisão administrativa se tornou pública, conforme extrato
publicado na edição do Diário Oficial do Estado no dia 15 de março
de 2017. Produzindo-se, assim, seus efeitos legais.
Dessa forma, resta prejudicado o exame das irregularidades
aventadas pela parte representante, por ausência de objeto a ser
apurado. Em outros termos, quer se dizer que a revogação da
licitação acaba por desconstituir o objeto da presente representação,
tendo em conta o entendimento da própria Administração em anular
o procedimento.
Diante do exposto, considerando a revogação do procedimento
licitatório pela própria Administração municipal, considero
prejudicada a análise das potenciais irregularidades, diante da
perda superveniente do objeto.
Prescreve o artigo 330, III do Regimento Interno que o processo
será arquivado nos casos de decisão terminativa por ausência de
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo, vejamos:
Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
III - decisão terminativa por ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
No caso dos autos, em que pese a cautelar ter sido indeferida,
o gestor revogou o certame, ocorrendo a perda superveniente do
objeto e neste caso extinguir o processo com julgamento do mérito
seria temerário, pois não foi efetuada uma análise das justificativas
do gestor, bem como não foram analisadas as irregularidade para
formação de juízo de mérito.
Registra-se que o Código de Processo Civil prescreve no artigo
485 que o juiz não resolverá o mérito na hipótese de verificada
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo e de interesse processual:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
Desta forma, entendo que o processo deve ser extinto sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 330, III do Regimento
Interno e 485, IV e VI do Código de Processo Civil.
DECISÃO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público
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de Contas, VOTO pela extinção do processo sem julgamento do
mérito, nos termos do artigo 330, III do Regimento Interno e 485,
IV e VI do Código de Processo Civil.
Que seja dada ciência desta Decisão ao representante, conforme
art. 307, §7º, do Regimento Interno;
Pelo arquivamento dos presentes autos, nos termos do artigo 176,
§3º, inciso II do Regimento Interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-10477/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia vinte e seis de julho de dois mil e dezessete, à unanimidade,
extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 330, III do Regimento Interno e 485, IV e VI do Código de
Processo Civil, dando-se ciência deste Acórdão ao representante,
conforme art. 307, §7º, do Regimento Interno, arquivando-se
os autos após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 176,
§3º, inciso II do Regimento Interno, nos termos do voto do relator,
conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara de deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, Domingos
Augusto Taufner, relator, e o senhor conselheiro em substituição
João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador
especial de contas Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição
ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em Substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-952/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO
- TC-3262/2017
JURISDICIONADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ASSUNTO
- DENÚNCIA
RESPONSÁVEIS - ROGERIO FEITANI E RUBERCI CASAGRANDE
EMENTA: DENÚNCIA EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE JAGUARÉ – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Versam os presentes autos de Denúncia, encaminhada a esta Corte
de Contas anonimamente, com pedido de cautelar, em face da
Prefeitura Municipal de Jaguaré, noticiando suposta ilegalidade na
prestação de serviço de transporte escolar realizada pela empresa
Transigor Transportes e Turismo Ltda. – EPP, que estaria prestando
serviço para o Município de Jaguaré, desde o dia 02 de maio de
2017, sem a devida cobertura contratual.
Os autos então foram analisados por este relator que entendeu
pela notificação dos responsáveis Sr. Rogério Feitani – Prefeito e
Sr. Ruberci Casagrande – Vice Prefeito no prazo de 05 dias e deixei
naquele momento de conceder o pedido cautelar.
Devidamente notificados, conforme os termos de notificação nº
1197/2017 e nº 1198/2017, apresentaram suas justificativas e os
autos passaram a ser analisados pela área técnica dessa corte de
contas.
A Secretaria de Controle Externo de Denúncias e Representações,
SecexDenúncias confeccionou a Instrução Técnica Conclusiva
2578/2017, onde por meio dela propôs o não conhecimento da
denúncia e arquivamento dos autos.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público
de Contas que emitiu parecer de lavra do Procurador Dr. Luciano
Vieira, pelo não conhecimento visto a falta dos requisitos de
admissibilidade elencados no art. 94 da LC n. 621/2012.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Embora a Lei Complementar 621/2012 determine em seu artigo
1º, inciso XXIII ser da competência desta Corte decidir sobre as
Denúncias que lhe sejam encaminhadas, antes do recebimento
desta e consequente análise do mérito, se faz necessário um exame
mais detido, a fim de que se verifique se a documentação enviada
www.tce.es.gov.br
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preenche os requisitos de admissibilidade.
O artigo 177 do RITCEES estabelece os requisitos de admissibilidade
da Denúncia, vejamos:
Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre
matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e
os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação
e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação
de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os
requisitos de admissibilidade previstos neste artigo.
Da análise dos autos, verifico que se trata de denuncia anônima,
assim deixou de encaminhar documentação referente ao nome
completo, qualificação e endereço do denunciante, se pessoa física,
ou ainda as comprovações de sua existência devida habilitação de
seus signatários para que a represente, se pessoa jurídica, portanto,
ferindo o disposto nas alíneas IV e V, do RITCEES.
Ressalto ainda, além do fato acima exposto, que o presente
expediente não está devidamente acompanhado de indícios de
prova, na forma do inciso III, visto que não restou demonstrado
que a empresa Transigor Transportes e Turismo Ltda. – EPP estaria
prestando serviço sem a devida cobertura contratual, considerando
que foi comprovado pelo gestor que a referida empresa foi
contratada emergencialmente pelo prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias até a conclusão do procedimento licitatório, para evitar a
suspensão do serviço de transporte escolar.
A contratação emergencial foi realizada visto que o processo aberto
para a contratação do serviço de transporte escolar com a empresa
Jaguaré Transportes Ltda, cujo contrato venceria em 30/04/2017,
foi apreendido em razão de mandado de busca e apreensão
expedido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado,
o que dificultou a realização do aditivo contratual.
Assim, além do anonimato do denunciante, que por si só não seria
motivo para o não conhecimento, mas diante da ausência de indício
de prova da existência da irregularidade apontada, entendo que
não deve ser conhecida a denuncia, e consequentemente o pedido
de medida cautelar.
DECISÃO
Considerando que a presente documentação apresentada e autuada
como Denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade
previstos no artigo 177, incisos III, IV e V do Regimento Interno desta
Corte Contas, acompanhando o entendimento da Área Técnica e o
Ministério Público de Contas, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO da
presente Denúncia e por consequência o pedido de medida cautelar.
VOTO ainda, pelo arquivamento do feito, ante o preconizado no
artigo 176 § 3º, inc. I do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Determino que seja dada ciência da decisão à representante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3262/2017,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia vinte e seis de julho de dois mil e dezessete, à unanimidade,
não conhecer a presente Denúncia e por consequência o pedido
de medida cautelar, arquivando-se os autos após o trânsito em
julgado ante o preconizado no artigo 176 § 3º, inc. I do Regimento
Interno, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos
Augusto Taufner.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara de deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, Domingos
Augusto Taufner, relator, e o senhor conselheiro em substituição
João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador
especial de contas Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição
ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em Substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
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ACÓRDÃO TC-954/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4904/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
RESPONSÁVEIS - EDIGAR CASAGRANDE, EDIMILSON SANTOS
ELIZIARIO E SCHEILA CASSIA GARCIA RODRIGUES
EMENTA: REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO BANANAL – EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 002/2014 – PROCEDÊNCIA – REJEITAR PARCIALMENTE
RAZÕES DE JUSTIFICATIVA – MULTA – DETERMINAÇÕES –
ARQUIVAR.
O EXMO. SR.

CONSELHEIRO

SÉRGIO

MANOEL

NADER

BORGES:
1 – RELATÓRIO
Trata-se de expediente de Denúncia anônima, convertido em
Representação, informando supostas irregularidades no Edital da
Concorrência Pública nº 002/2014, do Município de Rio Bananal,
cujo objeto é a “Construção da Escola Municipal de Educação
Infantil Tia Amélia”, sob suspeita de direcionamento.
Conforme manifestação da área técnica, através de Manifestação
Técnica Preliminar MTP 420/2014, procedendo a análise dos autos,
onde concluiu:
5 Conclusão
Ante o exposto, encaminham-se os autos à consideração superior
propondo:
· O não conhecimento da denúncia por ausência de requisitos de
admissibilidade;
· Devido às constatações resultantes da análise sucinta ao edital, a
conversão dos presentes autos em Representação, conforme artigo
182, inciso VII do Regimento Interno desta Corte.
· A notificação da autoridade competente determinando que
republique o edital escoimado das falhas aqui apresentadas ou
preste as informações que entender necessárias a elucidação dos
fatos representados,
Destarte salientar a não existência dos pressupostos regimentares
de admissibilidade da denúncia, porém devido as constatações
resultantes da análise sucinta ao edital feito pela área técnica,
sugerindo a conversão em Representação, conforme preconiza o
art. 182, inciso VII do RITCEES, vejamos:
Art. 182. São legítimos para representar ao Tribunal:
[...]
VII – unidades técnicas deste Tribunal;
Através da Decisão Monocrática Preliminar DECM 1067/2014, este
Conselheiro Relator acolheu a sugestão da área técnica, sendo
a autoridade competente notificada para que republique o edital
escoimado das falhas aqui apresentadas ou preste as informações
que entender necessárias a elucidação dos fatos representados.
Devidamente notificado o Sr. Edimilson Santos Eliziário, prefeito do
município de Rio Bananal, manifestou-se nos autos às fls. 42/47,
apresentando os documentos de fls. 48/158.
Seguiram os autos para o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas –
NEO, que elaborou Manifestação Técnica Preliminar MTP 45/2015,
vejamos:
[...]
Analisando a documentação juntada pelo defendente em sua
justificativa, verificamos que foi dado prosseguimento ao
procedimento licitatório, culminando na contratação da empresa
EP CONSTRUTORA LTDA., indicada na denúncia como provável
vencedora da licitação.
Entretanto, para conclusão de nossa análise necessitamos de
informações que nos permitam conhecer a atual situação do contrato,
motivo pelo qual solicitamos que seja sugerido ao Conselheirorelator a notificação do Sr. Prefeito Municipal determinando o
imediato envio dos seguintes documentos:
1 – Situação atual do contrato e da obra, caso tenha sido iniciada;
2 – Cópia das medições realizadas;
3 – Relação de todos os pagamentos efetuados no contrato, assim
como cópia da ficha financeira do Credor relativa ao contrato acima
citado.
Solicitamos ainda que seja sugerido ao Conselheiro-relator que
determine ao Sr. Prefeito Municipal a inserção no GEOOBRAS da
documentação relativa à execução deste contrato.
Sendo acolhido, por este Conselheiro Relator, a sugestão da área
técnica por meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP 45/2015,
através da Decisão Monocrática Preliminar DECM 163/2015.
Após ser notificado, o Sr. Edimilson Santos Eliziário, manifestou-se
às fls. 172/174, apresentando o CD (fls. 175) e os documentos de
fls. 176 a 182.
Seguiram os autos ao NEO que, após análise, apontou as supostas
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irregularidades consignadas na Manifestação Técnica Preliminar
MTP 780/2015 (fls. 185/ 217), e elaborou a Instrução Técnica
Inicial ITI 2106/2015 (fls. 218/221), ambas propondo ao final:
A citação dos responsáveis para apresentação das razões de
justificativas;
a Notificação do atual gestor determinando que se abstenha de
inserir em seus instrumentos convocatórios cláusulas restritivas à
competitividade e/ou desprovidas de objetividade:
a) visita técnica obrigatória, com o acompanhamento de servidor
municipal e/ou com fornecimento de atestado de visita pela
Administração;
b) a invalidação do registro no CREA “que não apresentar
rigorosamente a situação atualizada da empresa”;
c) procedimentos que dificultem a participação de empresas
sediadas fora do Município e;
d) comprovação experiência em serviços de sem qualquer relevância
técnica (que eliminou a maior parte das empresas participantes da
competição).
Em Decisão Monocrática Preliminar DECM 1958/2015 (fls.
223/224), o Relator acolheu as propostas da MTP 780/2015 e
ITI 2105/2015, determinando a remessa da cópia daquela peça.
Devidamente notificados (Termo de notificação n.ºs. 3072/2015,
3073/2015 e 3074/2015, fls. 225/227) e citados (Termo de
Citação n.º s2128/2015, 2131/2015 e 2132/2015, fls. 228/238),
os responsáveis apresentaram suas justificativas em conjunto (fls.
242/253) e documentos às fls. 254/258.
Ato continuo, seguiram os autos a SecexEngenharia, que elaborou
Manifestação Técnica 423/2016, com a seguinte conclusão:
CONCLUSÃO
Ante o exposto, sugere-se a manutenção dos itens, reportados pela
ITI, quadro 1.
Quadro 1 – Identificação dos responsáveis e achados relacionados,
reportados pela Instrução Técnica Inicial e mantidos nesta MT.
RESPONSÁVEIS
subitens/ IRREGULARIDADES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2014
Edimilson Santo Elizário
3.1.1
VISITA
TÉCNICA
Edigar Casagrande
Scheila Cássia Garcia Rodrigues OBRIGATÓRIA. (ITEM 5.2 DA
MTP 0780/2015, VINCULADO À
ITI2106/2015).
Edimilson Santo Elizário
3.1.3
EXIGÊNCIA
DE
Edigar Casagrande
Scheila Cássia Garcia Rodrigues ATESTADOS DE CAPACIDADE
TÉCNICO
BAIXA

DE

SERVIÇOS

RELEVÂNCIA

DE

TÉCNICA

(ITEM 6.2 DA MTP 0780/2015,
VINCULADO À ITI2106/2015).
Edimilson Santo Elizário
3.1.4
EXIGÊNCIAS
PARA
Edigar Casagrande
Scheila Cássia Garcia Rodrigues HABILITAÇÃO QUE DIFICULTAM
A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS
SEDIADAS FORA DO MUNICÍPIO
(ITEM 6.3 DA MTP 0780/2015,
VINCULADO À ITI2106/2015).
Por fim, sugere-se ao atual gestor que se abstenha de inserir em
seus instrumentos convocatórios as seguintes cláusulas restritivas
à competitividade e/ou desprovidas de objetividade:
a) visita técnica obrigatória, com o acompanhamento de servidor
municipal e/ou com fornecimento de atestado de visita pela
Administração;
b) procedimentos que dificultem a participação de empresas
sediadas fora do Município e
c) comprovação de experiência em serviços sem qualquer relevância
técnica (que eliminou a maior parte das empresas participantes da
competição).
Seguiram os autos para o Núcleo de Estudos Técnicos e Análise
Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva
ITC 0168/2016, propondo em síntese que seja reconhecida a
procedência da representação, tendo em vista o reconhecimento
da seguinte irregularidade: em razão da manutenção das seguintes
irregularidades: VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA (item
3.1.1 da MT 423/2016-1); EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE
CAPACIDADE TÉCNICO DE SERVIÇOS DE BAIXA RELEVÂNCIA
TÉCNICA (Item 3.1.3 da MT 423/2016-1) e EXIGÊNCIAS
PARA HABILITAÇÃO QUE DIFICULTAM A PARTICIPAÇÃO DE
EMPRESAS SEDIADAS FORA DO MUNICÍPIO (Item 3.1.4 da
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Ato contínuo, seguiram os autos para o Ministério Público de Contas
que manifestou pela procedência da representação nos moldes
da Instrução Técnica Conclusiva ITC 1684/2016, sem prejuízo da
aplicação de multa.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Conforme relatado inicialmente, após a representação contida no
processo TC 4904/2014 trazerem à baila supostas irregularidades
no Edital da Concorrência Pública nº 002/2014, do Município de
Rio Bananal, cujo objeto é a “Construção da Escola Municipal de
Educação Infantil Tia Amélia”, sob suspeita de direcionamento.
Segundo a equipe técnica, as irregularidades detectadas, foram as
seguintes:
VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA (item 3.1.1 da MT 423/20161)
Base legal: Art. 37, inc. XXI da Constituição Federal e arts. 3º, §
1º, I e 30, III, ambos da Lei n.8.666/93.
Responsáveis:
Edimilson Santo Elizário (Prefeito Municipal)
Edigar Casagrande (Presidente da CPL)
Scheila Cássia Garcia Rodrigues (Assessora Jurídica)
EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICO DE
SERVIÇOS DE BAIXA RELEVÂNCIA TÉCNICA (Item 3.1.3 da
MT 423/2016-1)
Base legal: Art. 37, inc. XXI da Constituição Federal e arts. 3º, §
1º, I e 30, § 1º, I, ambos da Lei n.8.666/93.
Responsáveis:
Edimilson Santo Elizário (Prefeito Municipal)
Edigar Casagrande (Presidente da CPL)
Scheila Cássia Garcia Rodrigues (Assessora Jurídica)
EXIGÊNCIAS
PARA
HABILITAÇÃO
QUE
DIFICULTAM
A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SEDIADAS FORA DO
MUNICÍPIO (Item 3.1.4 da MT 423/2016-1)
Base legal: art. 3º, § 1º, I da Lei n.8.666/93.
Responsáveis:
Edimilson Santo Elizário (Prefeito Municipal)
Edigar Casagrande (Presidente da CPL)
Scheila Cássia Garcia Rodrigues (Assessora Jurídica)
Pois bem, passamos a analisar as irregularidades aventadas,
VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA, compromete o sigilo da
licitação, ferindo o art. 37, XXI da Constituição Federal e os artigos
3º, § 1º, I e 30, Caput e § 2º da Lei 8.666/93, senão vejamos:
Constituição Federal
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações
de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos
termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações. (Regulamento)
Lei 8.666/93
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos.     (Redação dada pela Lei nº 12.349,
de 2010)     (Regulamento)      (Regulamento)     (Regulamento)
§ 1o  É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem
o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto
do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e
no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;        (Redação
dada pela Lei nº 12.349, de 2010)
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á
a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade
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pertinente e compatível em características, quantidades e prazos
com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para
a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará
pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu
os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de
todas as informações e das condições locais para o cumprimento
das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial,
quando for o caso.
§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput”
deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços,
será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, limitadas as exigências a:        (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega
da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado
de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da
licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos
máximos;          (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 2o  As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo,
mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento
convocatório.             (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3o  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através
de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.
§ 4o  Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação
de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.
§ 5o  É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de
aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais
específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam
a participação na licitação.
§ 6o  As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros,
máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado,
considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação,
serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da
declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis,
vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.
§ 7º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 8o  No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta
complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes
a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua
aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será
efetuada exclusivamente por critérios objetivos.
§ 9o  Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela
que envolva alta especialização, como fator de extrema relevância
para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa
comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos
essenciais.
§ 10.   Os profissionais indicados pelo licitante para fins de
comprovação da capacitação técnico-profissional de que trata o
inciso I do § 1o deste artigo deverão participar da obra ou serviço
objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais
de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
administração.  (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Assim, em concordância com a área técnica deste Tribunal, entendo
que a obrigatoriedade da visita técnica neste caso concreto não
poderia existir, por diversos fatores, vejamos:
Com a visita técnica obrigatória aumenta desnecessariamente os
custos dos participantes por adicionar mais viagens da empresa ao
município, pois precisa ser protocolado o pedido e posteriormente
realizar a visita;
O próprio tribunal vem se manifestando contrario a legalidade da
visita técnica obrigatória, onde podemos observar no ACÓRDÃO TC625/2015 no item I do voto do processo 3698/2011, o ACÓRDÃO
457/2015 no item 3.1, o ACÓRDÃO TC-1556/2015 no item 8.4 e o
ACÓRDÃO TC-1215/2015 no item 15.3-b, ACÓRDÃO TC – 227/2014
– PLENÁRIO.
O próprio Tribunal de Contas da União fixou entendimento no
sentido da admissibilidade da exigência, desde que o procedimento
licitatório atenda a determinados requisitos evidenciados no
Acórdão 2826/2014 – Plenário, vejamos:
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3. A exigência de visita técnica antes da licitação é
admitida, desde que atendidos os seguintes requisitos: (i)
demonstração da imprescindibilidade da visita; (ii) não
imposição de que a visita seja realizada pelo engenheiro
responsável pela obra; e (iii) não seja estabelecido prazo
exíguo para os licitantes vistoriarem os diversos locais onde
os serviços serão executados.
Pedidos de Reexame interpostos por prefeito municipal e membros
de comissão de licitação requereram a reforma de deliberação do
TCU pela qual os responsáveis foram condenados ao pagamento
de multa em razão de irregularidades em concorrência pública,
dentre elas a “exigência de visita prévia ao local da obra pelo
engenheiro responsável por sua execução em datas pré-definidas,
sem demonstração da imprescindibilidade do procedimento,
em desconformidade com os arts. 3º, caput, e § 1º, inciso I, e
30, inciso III, da Lei 8.666/1993”. Os recorrentes arguiram, em
síntese, que a exigência não ocasionara dano, sendo “indispensável
à boa execução da obra”. Alegaram, ainda, que “havia previsão
expressa no edital das datas em que ocorreriam tais visitas, o
que propiciou às empresas tempo hábil para agendamento”. Ao
analisar o ponto, o relator, alinhado à análise da unidade técnica,
rejeitou os argumentos apresentados, destacando que “os
recorrentes nem sequer tentaram demonstrar a imprescindibilidade
do procedimento”. Em seguida, reiterando o exame realizado
pelo relator a quo, ressaltou que a exigência de visita técnica é
admitida, “desde que atendidos três requisitos: (i) demonstração
da imprescindibilidade da visita, cuja falta de comprovação fere
outros valores legais que necessitam ser preservados, como a
competitividade, a moralidade e a isonomia; (ii) não imposição
de que a visita seja realizada pelo engenheiro responsável pela
obra, por ser essa incompatível com a legislação, além de impor
ônus desnecessário aos licitantes e restrição injustificada à
competitividade do certame (acórdãos 2.543/2011, 2.583/2010
e 1.264/2010, todos do Plenário); e (iii) não seja estabelecido
prazo exíguo para os licitantes vistoriarem os diversos locais onde
os serviços serão executados, pois isso importa em restrição ao
caráter competitivo do certame (acórdão 890/2008-Plenário)”.
Considerando que os recorrentes não comprovaram o atendimento
de tais requisitos para a exigibilidade da visita, cujo prazo fixado
foi de apenas dois dias, o Tribunal, seguindo o voto da relatoria,
em razão dessa e de outras irregularidades, manteve a sanção
imposta aos responsáveis. Acórdão 2826/2014-Plenário, TC
008.674/2012-4, relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira,
22/10/2014 (g.n).
O Tribunal de Contas da União, em seu Acordão 2826/2014,
apontou, como requisitos para a previsão – como obrigatória
– da visita técnica, que: a) seja demonstrada, no procedimento
licitatório, a necessidade de sua realização; b) não haja imposição
da visita ser realizada por engenheiro; c) seja estabelecido prazo
razoável para que os licitantes procedam à visitação.
Nesse sentido a área técnica na sua ITC 1684/2016, aponta o
entendimento do TCU sobre a matéria, vejamos:
O TCU tem iterativamente se manifestado pela excepcionalidade
da exigência de visita técnica eis que esta só deve ser imposta
quando a complexidade do objeto licitado justifique a sua realização
pelos licitantes. Desse modo, em não havendo uma necessidade
concreta para a realização da vistoria/visita técnica, deve o edital
prever a sua substituição por simples declaração do licitante no
sentido de que tem pleno conhecimento das condições referentes
à execução do objeto licitado, facultando-lhe, assim, que opte pela
sua realização ou não, caso entenda desnecessário. Ou seja, a
visita técnica, quando não demonstrada a sua indispensabilidade no
próprio procedimento licitatório, deve ter sua realização facultada
ao interessado, entrando na sua esfera jurídica como um direito
a ser exercido e não como uma obrigação cujo descumprimento
acarretar-lhe-á a sua inabilitação do certame. Nesse sentido
trazemos ao lume excertos do Acórdão 234/2015-Plenário do TCU:
1. A vistoria ao local das obras somente deve ser exigida
quando for imprescindível ao cumprimento adequado
das obrigações contratuais, o que deve ser justificado e
demonstrado pela Administração no processo de licitação,
devendo o edital prever a possibilidade de substituição do
atestado de visita técnica por declaração do responsável
técnico de que possui pleno conhecimento do objeto.
As visitas ao local de execução da obra devem ser
prioritariamente compreendidas como um direito subjetivo
da empresa licitante, e não uma obrigação imposta pela
Administração, motivo pelo qual devem ser uma faculdade
dada pela Administração aos participantes do certame.
Em Auditoria realizada nas obras de construção do Contorno
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Ferroviário de Três Lagoas/MS, viabilizada mediante convênio
celebrado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (Dnit) com o Governo do Estado do Mato Grosso do
Sul, fora identificada, dentre outros aspectos, possível restrição
à competitividade da licitação – promovida pela Agência Estadual
de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul)
– face à “exigência de atestado de visita ao local das obras, a ser
realizada exclusivamente por responsável técnico pertencente ao
quadro permanente das empresas licitantes, reunindo os potenciais
interessados em duas datas distintas para realização de visitas
coletivas”. O relator manifestou integral concordância com a análise
promovida pela unidade técnica do TCU, “no sentido de que a
jurisprudência deste Tribunal estabelece que a vistoria ao local das
obras somente deve ser exigida quando imprescindível, bem como
o edital de licitação deve prever a possibilidade de substituição de
tal atestado por declaração do responsável técnico de que possui
pleno conhecimento do objeto”. Ademais, prosseguiu: “a exigência
de visita técnica é legítima, quando imprescindível ao cumprimento
adequado das obrigações contratuais, o que deve ser justificado
e demonstrado pela administração no processo de licitação”.
No caso examinado, aduziu o relator que “a realização de visita
técnica pouco contribui para o conhecimento do objeto, pois não
seria possível aos interessados realizar exame minucioso dos 12,37
km do traçado da linha férrea a ser construída, levantando todas
as eventuais interferências existentes. Ademais, trata-se de obra
realizada em campo aberto, não havendo nenhuma restrição ao
acesso ou necessidade de presença da Administração para que
os potenciais interessados inspecionem o seu sítio e realizem
os levantamentos que entenderem pertinentes”. Sobre esse
aspecto, ponderou o relator que “as visitas ao local de execução
da obra devem ser prioritariamente compreendidas como um
direito subjetivo da empresa licitante, e não como uma obrigação
imposta pela Administração” (grifamos) e devem ser facultadas aos
licitantes, “pois têm por objetivo servir de subsídio à elaboração
da proposta de preços e dirimir eventuais dúvidas acerca dos
projetos e demais elementos que compõem o edital”. Em tal
contexto, concluiu que a exigência “acarretou ônus excessivo aos
interessados, restringindo o caráter competitivo do certame”,
evidenciado pelo comparecimento de apenas dois consórcios na
sessão pública de abertura das propostas, um dos quais teve sua
proposta desclassificada. Assim, o Tribunal, na linha defendida
pelo relator, rejeitou as razões de justificativas apresentadas pelo
coordenador de licitações e pelo procurador jurídico da Agesul,
sancionando-lhes com a multa capitulada no art. 58, inciso II, da
Lei 8.443/92. Acórdão 234/2015-Plenário, TC 014.382/20113, relator Ministro Benjamin Zymler, 11.2.2015.
Quanto a possibilidade de realizar visita técnica de maneira
conjunta pelos interessados, esta Corte de Contas entende pela
impossibilidade da realização, onde podemos observar nos Acordãos
TC 210/2015 – PLENÁRIO; ACORDÃO TC-094/2014 - SEGUNDA
CÂMARA; ACORDÃO TC-355/2013.
Pois bem, nota-se que a realização de visita técnica é em regra
facultada, não devendo ser obrigatória, ou culminar na inabilitação
do licitante que não deseje fazê-la, hipótese na qual deve o edital
prever a substituição do atestado de visita técnica por declaração
do licitante de que possui pleno conhecimento do objeto.
Podendo admitir que a visita técnica seja exigida como requisito
obrigatório para a habilitação do licitante desde que atendido os
requisitos apontados no Acordão TCU 2826/2014, quais sejam:
a) a indispensabilidade de sua realização esteja demonstrada no
procedimento licitatório; b) não haja imposição de que a visitação
seja realizada por engenheiro; c) seja estabelecido prazo razoável
para que os licitantes procedam à visitação; d) a visita seja realizada
de modo individual pelo licitante e não conjuntamente com outros
interessados.
O jurisdicionado não demonstrou nos seus esclarecimentos e nem
no procedimento licitatório da Concorrência Pública n.º 002/2014, a
necessidade da realização obrigatória da visita técnica.
Quanto a Exigência de atestados de capacidade técnico
de serviços de baixa relevância técnica (item 6.2 da MTP
0780/2015, vinculado à ITI 2106/2015), em consonância
com a equipe técnica desta Corte de Contas, entendo que
houve restrição, comprometendo o caráter competitivo da
licitação, MANTENDO A IRREGULARIDADE, vejamos trecho
da MT 423/2016:
A MTP 780/2015 no item abordado trata do mérito das exigências
técnica, em resumo, restritivas em dois pontos: (1) serviços de fácil
execução e sem qualquer relevância técnica e (2) possibilidade de
terceirização, por ser prática corrente no mercado.
O jurisdicionado contradiz o entendimento da MTP 780/2015
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sobre relevância técnica dos itens elencados e corrobora que uma
vez sendo serviços de fácil execução não haveria problema dos
proponentes entregarem atestado técnico sobre o item.
Sobre o segundo ponto, a questão não pode ser analisada sem levar
em conta se o jurisdicionado aceita ou não a subcontratação por
parte do contratado do objeto, uma vez que este fator influenciará
no entendimento sobre qual argumento (deste TCE ou a resposta
do jurisdicionado) assiste justa razão.
Cabe ressaltar que a exigência de vedação de subcontratação de
pequena parcela da obra sem motivação, em razão de ser corrente
no mercado, não apresentar prejuízo para a qualidade da obra e ser
vantajosa financeiramente, revela-se restritiva a competição.
Infelizmente, na resposta do jurisdicionado, não é abordada a
questão da subcontratação.
Entretanto, em análise ao contrato em tela (anexo 1), tem-se na
cláusula quinta a vedação a subcontratação total ou parcial da
execução dos serviços.
Em razão da imensa complexidade (e decorrentes custos
envolvidos) de uma empresa dominar todas as etapas necessárias
para construção de uma edificação do porte de uma escola, essa
cláusula é muito rara nessa classe de contratos e seu cumprimento
é mais raro ainda.
Em razão dessas ocorrências sui generis, fez-se necessário solicitar
ao jurisdicionado algumas garantias do cumprimento da exigência
contratual (a cláusula restritiva inabilitou alguns concorrentes do
certame), conforme Apêndice A, com resposta apresentada no Anexo
2. O atendimento documental a solicitação afastou a hipótese de
agravante por simulação de restrição, uma vez que representante
da empresa ratificou que até a medição de 06/04/2016, cumpriu
a clausula de execução direta de todas as etapas construtivas da
obra.
Desta forma, entendemos que trata-se de irregularidade semelhante
a abordada no Acórdão 061/2014 do processo 1528/2013, conforme
trecho a seguir, devendo a PM Rio Bananal não exigir comprovação
de exigência de itens de baixa relevância ou valor significativo.
“em futuros certames, não inclua item sem relevância ou sem valor
significativo entre aqueles que serão utilizados para a comprovação
de capacidade técnica, conforme determina o art. 3º, § 1º, inciso I,
e o art. 30, § 1º, inciso I, ambos da Lei 8.666/93.”
Esta MT acompanha as responsabilizações apresentadas na ITI
2106/2015.
Diante do exposto, sugere-se a manutenção do vício apontado
em ITI.
Por fim, EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO QUE DIFICULTAM
A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SEDIADAS FORA DO
MUNICÍPIO (Item 3.1.4 da MT 423/2016-1), corroboro com
o entendimento da equipe técnica, senão vejamos trecho da MT
423/2016:
[...]
A MTP 780/2015 aponta que são legítimas somente a necessidade
presencial da empresa em duas ocasiões: (1) para visita técnica
(caso a empresa julgue necessário) e (2) para entrega dos
envelopes e participação no procedimento licitatório.
A resposta do jurisdicionado entende que somente uma empresa
impugnar não é representativo. O jurisdicionado também aduz,
assim como o fez em outros itens de defesa, que a MTP 780/2015
sugere a prática de conluio entre concorrentes sem apresentar
evidências.
Entendemos ser representativa uma impugnação, pois manifesta
que pelo menos uma empresa se sentiu prejudicada com as normas
do edital. Não identificamos nenhum argumento que possa ser
interpretado como ilação ao crime de conluio, o que se identificou
sobre o tema foram argumentos de conduta restritiva à competição,
e, que entre seus efeitos, têm-se a exposição ao risco de conluio.
Dessa forma, mantem-se o entendimento da MTP 780/2015 sobre as
exigências de comparecimento dos concorrentes em razão da visita
técnica e da obtenção do edital são desnecessárias e configuram
restrição desarrazoada ao caráter competitivo do certame.
Da análise das condutas que apontam a exigência desnecessária
dos concorrentes deslocarem-se até ao município de Rio Bananal,
em razão das causas das evidências, sugere-se que aquelas
relacionadas com a visita técnica devam ser excluídas desse item e
componham como agravante ao vício apontado no item 3.1.1.3 que
trata de visita técnica. Aos demais aspectos, esta MT acompanha as
responsabilizações apresentadas na ITI 2106/2015.
Com relação a exigência de obtenção do edital somente em meio
físico via comparecimento na PMRB, o jurisdicionado não apresentou
justificativa, principalmente considerando as inúmeras facilidades
de baixo custo e fácil aplicação decorrente da rede mundial de
computadores.
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Diante do exposto, quanto a exigência de comparecimento dos
concorrentes para obtenção do edital, em razão dos prejuízos ao
caráter competitivo do certame, sugere-se a manutenção do
vício apontado na ITI.
2.
DECISÃO
Diante de todo o exposto, acompanho o entendimento da área
técnica e do Ministério Público de Contas, e VOTO nos seguintes
termos:
a) Pela procedência da representação, na forma dos arts. 95,
inciso II c/c 99, §2º, da Lei Complementar nº621/2012, tendo em
vista o reconhecimento da seguinte irregularidade:
3.1.1 VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA (item 3.1.1 da MT
423/2016-1)
Base legal: Art. 37, inc. XXI da Constituição Federal e arts. 3º, §
1º, I e 30, III, ambos da Lei n.8.666/93.
Responsáveis:
Edimilson Santo Elizário (Prefeito Municipal)
Edigar Casagrande (Presidente da CPL)
Scheila Cássia Garcia Rodrigues (Assessora Jurídica)
3.1.2 EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICO
DE SERVIÇOS DE BAIXA RELEVÂNCIA TÉCNICA (Item 3.1.3
da MT 423/2016-1)
Base legal: Art. 37, inc. XXI da Constituição Federal e arts. 3º, §
1º, I e 30, § 1º, I, ambos da Lei n.8.666/93.
Responsáveis:
Edimilson Santo Elizário (Prefeito Municipal)
Edigar Casagrande (Presidente da CPL)
Scheila Cássia Garcia Rodrigues (Assessora Jurídica)
3.1.3 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO QUE DIFICULTAM
A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SEDIADAS FORA DO
MUNICÍPIO (Item 3.1.4 da MT 423/2016-1)
Base legal: art. 3º, § 1º, I da Lei n.8.666/93.
Responsáveis:
Edimilson Santo Elizário (Prefeito Municipal)
Edigar Casagrande (Presidente da CPL)
Scheila Cássia Garcia Rodrigues (Assessora Jurídica)
b) Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos
dos Senhores Edimilson Santos Elizário, Edigar Casagrande e
Scheila Cássia Garcia Rodrigues, em razão do cometimento das
irregularidades presentificadas nos subitens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 da
Instrução Técnica Conclusiva ITC 1684/2016, condenando-os,
com fulcro no artigo 131, 132 e 135, I Lei Complementar 621/2012,
ao pagamento de multa individual de R$ 3.000,00 (três mil reais)
prevista no artigo 135, incisos I e II, do mesmo diploma legal, pela
prática do ato ilícito, que causou grave infração às normas legais.
c) Acatar as razões de justificativas dos Srs. Edimilson Santos
Elizário, Edigar Casagrande e Scheila Cássia Garcia Rodrigues,
apresentada no item 3.1.2 – Invalidação do Registro que “não
apresentar rigorosamente a situação atualizada da empresa” da
Manifestação Técnica 423/2016-1;
d) Que seja expedida determinação com base no disposto no
art. 57, inciso III, da Lei Complementar nº 621/2012, ao gestor
responsável pela Prefeitura Municipal de Rio Bananal que nos
próximos procedimentos licitatórios, observe que: a) a visita técnica
é, em regra facultativa, devendo o instrumento convocatório
prever a substituição do atestado de vistoria por simples declaração
do licitante no sentido de que tem pleno conhecimento das condições
referentes à execução do objeto licitado; b) caso a visita técnica
seja indispensável ante a complexidade do objeto licitado deve
esta condição estar concretamente demonstrada no procedimento
licitatório, observando-se ainda que: b.1) não se admite imposição
de que a vistoria seja realizada por engenheiro; b.2) deve ser
estabelecido prazo razoável para que se proceda à visitação; b.3) a
visita deve ser realizada de modo individual pelo licitante, evitandose, assim, a reunião de licitantes capaz de dar-lhes conhecimento
prévio sobre o universo de concorrentes.
e) Seja dada ciência ao representante do teor da decisão final a
ser proferida.
Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento,
remetam-se os autos ao ilustre representante do Ministério
Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC
621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivemse os autos e os autos a ele apensados, com fulcro no art. 207,
III, da Resolução TC n° 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4904/2014,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal

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

Página 29
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e seis de julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos
termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Considerar procedente a presente representação, na forma dos
arts. 95, inciso II c/c 99, §2º, da Lei Complementar nº621/2012,
tendo em vista o reconhecimento das seguintes irregularidades:
3.1.1 VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA (item 3.1.1 da MT 423/20161). Base legal: Art. 37, inc. XXI da Constituição Federal e arts.
3º, § 1º, I e 30, III, ambos da Lei n.8.666/93. Responsáveis:
Edimilson Santo Elizário, Edigar Casagrande e Scheila Cássia Garcia
Rodrigues.
3.1.2 EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICO DE
SERVIÇOS DE BAIXA RELEVÂNCIA TÉCNICA (Item 3.1.3 da MT
423/2016-1). Base legal: Art. 37, inc. XXI da Constituição Federal e
arts. 3º, § 1º, I e 30, § 1º, I, ambos da Lei n.8.666/93. Responsáveis:
Edimilson Santo Elizário, Edigar Casagrande e Scheila Cássia Garcia
Rodrigues.
3.1.3 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO QUE DIFICULTAM A
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SEDIADAS FORA DO MUNICÍPIO
(Item 3.1.4 da MT 423/2016-1). Base legal: art. 3º, § 1º, I da
Lei n.8.666/93. Responsáveis: Edimilson Santo Elizário, Edigar
Casagrande e Scheila Cássia Garcia Rodrigues.
2. Rejeitar razões de justificativas apresentadas pelos senhores
Edimilson Santos Elizário, Edigar Casagrande e Scheila Cássia
Garcia Rodrigues, em razão do cometimento das irregularidades
presentificadas nos subitens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 da Instrução
Técnica Conclusiva 1684/2016, condenando-os, com fulcro no
artigo 131, 132 e 135, I Lei Complementar 621/2012, ao pagamento
de multa individual de R$ 3.000,00 (três mil reais) prevista no
artigo 135, incisos I e II, do mesmo diploma legal, pela prática do
ato ilícito, que causou grave infração às normas legais;
3. Acolher razões de justificativas dos senhores Edimilson
Santos Elizário, Edigar Casagrande e Scheila Cássia Garcia
Rodrigues, apresentada no item 3.1.2 – Invalidação do Registro que
“não apresentar rigorosamente a situação atualizada da empresa”
da Manifestação Técnica 423/2016-1;
4. Determinar com base no disposto no art. 57, inciso III, da
Lei Complementar 621/2012, ao gestor responsável pela Prefeitura
Municipal de Rio Bananal que nos próximos procedimentos
licitatórios, observe que: a) a visita técnica é, em regra, facultativa,
devendo o instrumento convocatório prever a substituição do
atestado de vistoria por simples declaração do licitante no sentido de
que tem pleno conhecimento das condições referentes à execução
do objeto licitado; b) caso a visita técnica seja indispensável
ante a complexidade do objeto licitado deve esta condição
estar concretamente demonstrada no procedimento licitatório,
observando-se ainda que: b.1) não se admite imposição de que a
vistoria seja realizada por engenheiro; b.2) deve ser estabelecido
prazo razoável para que se proceda à visitação; b.3) a visita deve
ser realizada de modo individual pelo licitante, evitando-se, assim,
a reunião de licitantes capaz de dar-lhes conhecimento prévio sobre
o universo de concorrentes;
5. Dar ciência ao representante do teor da decisão final proferida;
6. Arquivar os autos após o trânsito em julgado, com fulcro no art.
207, III, da Resolução TC 261/2013.
Ficam os responsáveis obrigados a comprovar perante o Tribunal o
recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta
dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos
do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando
cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara de deliberação os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, Domingos
Augusto Taufner e o senhor conselheiro em substituição João
Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o senhor procurador especial
de contas Luis Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao
procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
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EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-955/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-6885/2003
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEL - JACINTO CASAGRANDE
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – RECONHECER
PRESCRIÇÃO – CONTAS IRREGULARES – RESSARCIMENTO –
DEIXAR DE EXPEDIR DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI:
Trata-se da Tomada de Contas Especial, levada a efeito no
Município de Rio Bananal, sob a responsabilidade do Senhor Jacinto
Casagrande, em face da Prestação de Contas do 1º Termo Aditivo
ao Convênio nº 124/00, que, entre si, celebraram o Governo do
Estado do Espírito Santo, com a interveniência da Secretaria de
Estado da Educação – SEDU, e o Município de Rio Bananal, no valor
total de R$ 335.060,00, cuja finalidade dos recursos conveniados
destinou-se a financiar o Sistema de Transporte Escolar dos alunos
matriculados no Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual de
Ensino, no exercício de 2001.
Através da ITI nº 755/2009, de fls. 64/69, a unidade técnica sugeriu
a citação do responsável para que apresentasse as justificativas
que julgasse necessárias frente aos indícios das irregularidades
abaixo relacionadas, constantes do Relatório Circunstanciado de
Tomada de Contas:
- Modalidade indevida nos procedimentos licitatórios para
terceirização de veículos, e para a aquisição de combustível;
- Contratos firmados sem observância quanto ao contido no Capítulo
III – Dos Contratos, da Lei 8.666/93, sem especificações claras e
objetivas sobre os compromissos assumidos pelas partes;
- Ausência de formalização de controle para o abastecimento de
combustível nos veículos próprios da Prefeitura disponibilizados
para o transporte escolar, durante o período conveniado;
- Ausência de procedimentos licitatórios e respectivos contratos
visando à aquisição de peças e prestação de serviços naqueles
veículos da municipalidade disponibilizados ao Convênio;
- Ausência de informações nos documentos comprobatórios das
despesas as quais possibilitassem a identificação daquelas inerentes
ao Convênio;
- Atestação dos documentos fiscais sem informações suficientes à
análise, e efetuado pela Secretaria de Educação Municipal;
- Despesas anteriores à formalização do Convênio, entendendo
que necessárias em face dos procedimentos administrativos e
considerando o início do ano letivo serem quitadas por indenização
através de processo próprio;
- Pagamentos realizados às empresas terceirizadas acima dos
valores máximos conveniados, conforme demonstrado nas peças
apensadas;
- Despesas realizadas com motoristas sem o efetivo comprovante
da despesa – recibo dos interessados ou documentos autenticado
pela instituição bancária;
- Ausência de informações relativas às despesas realizadas com
a “Manutenção” dos veículos disponibilizados pela Prefeitura ao
Convênio, inviabiliza quantificar quais valores foram efetivamente
aplicados para atender aos objetivos propostos.
Devidamente citado, o responsável apresenta suas justificativas e
documentos de fls. 84/90.
Instado a se manifestar, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas - NEC, através da ITC nº 5724/2015, de fls. 93/106,
após análise dos argumentos e documentos acostados pelos
responsáveis, concluiu, pela manutencao de irregularidade
decorrente de pagamentos realizados às empresas terceirizadas
acima dos valores máximos conveniados, com obrigação do
responsavel, Jacinto Casagrande de ressarcir o valor de R$
43.685,79, equivalentes a 37.839,5755 VRTE, julgar irregulares as
contas e determinar a Secretaria de Estado da Educação – SEDU
que efetue a inscrição de inadimplência da Prefeitura Municipal de
Rio Bananal no SIAFEM, conforme determina o inciso I do §3º do
artigo 53 c/c artigo 54, inciso II, alínea “b”, ambos do Decreto
2737/2011.
Por meio do Parecer nº 3537/2016, da lavra do Procurador Luiz
Henrique Anastácio da Silva, o Ministério Público de Contas MPEC sugere o retorno dos autos à unidade técnica para análise
fundamentada de cada um dos apontamentos de irregularidades
para se aferir se há necessidade de serem adotadas medidas
corretivas, assim pugnando:
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Isto posto, o Ministério Público de Contas, com as vênias de estilo,
dissente da ITC 5724/2015, com fundamento nos artigos 71, §5º
da LC 621/2012 e 374 do RITCEES c/c o art. 319, p. ú., III, do
RITCEES, pugna sejam os autos reencaminhados a área técnica
para análise de cada apontamento de irregularidade, notadamente
quanto à sua manutenção ou não, bem como seus consectários
legais.
DA PRELIMINAR
Compulsando os autos, observa-se que as inconsistências detectadas
nos presentes autos referem-se a fatos ocorridos em 2000. A
unidade Técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se
pela ocorrência da prescrição quanto à possibilidade de aplicação
de penalidade, nos termos do art. 71, §1º, da Lei Complementar nº
621/2012 c/c o art. 373, § 2º, II, do Regimento Interno do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, ressalvando a hipótese
prevista no art. 374 do regimento interno quanto à manutenção
da capacidade deste Tribunal atuar na fiscalização de ocorrência
de prejuízo ao erário e da necessidade de expedir determinações.
Todavia, consoante informações contidas nos autos, verifico que
os indícios de irregularidades apontados pela equipe técnica,
encampados pelo Ministério Público de Contas, apresentam a
possibilidade de imputação de débito, não abarcando a hipótese
de prescrição, por vedação constitucional e sera discutida a seguir,
no merito.
DO MERITO
Segundo os autos, o prefeito do município de Rio Bananal,
apresentou plano de trabalho e solicitou ao então Secretario de
Estado da Educação – SEDU, Marcelo Antônio de Souza Basílio,
recursos financeiros destinados a custear as despesas destinadas
ao transporte escolar de alunos da rede publica estadual atraves
do Of. GAB nº 017/01, de 30/01/2001 (fls. 01/08 do processo SEP
19622430).
Aprovado o pleito, confeccionou-se o 1º Termo Aditivo ao Convênio
nº 124/00, de 05/04/01, no valor de R$ 335.060,00 (fls. 34/35, do
referido processo), firmaram-no os responsáveis, emitiu-se nota de
empenho a favor do beneficiário e as ordens bancárias (fls. 38/58)
transferindo a totalidade dos recursos pactuados à Prefeitura de
Rio Bananal, obrigando-se, em consequência, o firmatário a prestar
contas.
Finda a vigência, o prefeito, Jacinto Casagrande, encaminhou
prestação de contas à SEDU através do OF/GAB/Nº038/02, de
12/03/2002.
Constatada inconsistências na prestação de contas, consubstanciada
no Relatório Circunstanciado do GFS da SEDU (fls. 296/297), o
prefeito foi demandado a apresentar esclarecimentos.
Através do OF/0150/2002-GAB, de 01/07/2002, apresentou
justificativas complementares, as quais se mostraram insuficientes
para elidir as irregularidades e ensejou sua impugnação pela SEDU,
conforme a seguinte manifestação do Secretário de Estado da
Educação:
“IMPUGNO a Prestação de Contas do Convênio nº 124/00, celebrado
entre o Governo do Estado do Espírito Santo com a interveniência
da SEDU e o Município de Rio Bananal, objetivando repasse de
recursos necessários à manutenção do Programa de Transporte
Escolar do Ensino fundamental da rede Estadual no valor de R$
335.060,00 (trezentos e trinta mil e sessenta reais), face às
irregularidades apontadas pelo GFS/SEDU e dos pronunciamentos
da Procuradoria Geral do Estado e da Auditoria Geral do Estado,
que acolho.
Encaminhe-se ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
para as providências legais de acordo com a competência daquela
douta Corte de Contas”
Diante dos fatos, este tribunal determinou ao responsável pela
SEDU que instalasse tomada de contas (Decisão TC 1623/04),
a qual foi regularmente processada naquele órgão (Proc. –
SEDU – 27702820/04) e, retornando a esta Corte, recebeu a ITI
755/2009, com sugestão de citação do prefeito de Rio Bananal,
Jacinto Casagrande, para apresentação de razoes de justificativas
e alegações de defesa, as quais foram apresentadas as fls. 85/90.
A participação e a responsabilidade assumidas pelo prefeito na
gestão do convênio resta evidenciada diante das ações por ele
exercidas na sua consecução. Desde a apresentação do plano de
trabalho e solicitação da parceria (Of. GAB nº 017/01), passando
pela assinatura do convênio, sua prestação de contas (O F/
GAB/ Nº038/02), apresentação de justificativas complementares
(OF/0150/2002-GAB) e, finalmente, resposta a ITI 755/2009,
apresentadas ás fls. 85/89, todas tiveram a efetiva participação do
responsável.
Essa forma de pensar é consentâneas com a farta jurisprudência do
TCU quanto a responsabilização de prefeito firmatario de convênios,
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como apresentado a seguir:
Acórdão 2059/2015 - Plenário Data da sessão 19/08/2015
Relator BENJAMIN ZYMLER
Área Responsabilidade
Tema Convênio
Subtema Convenente
Outros indexadores Culpa in eligendo, Gestor público, Culpa in
vigilando
Tipo do processo TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
Enunciado
A responsabilidade do prefeito na execução de convênio advém
da sua condição de signatário do ajuste, que o faz garantidor da
correta aplicação dos recursos. Assim, mesmo que não pratique
atos referentes à execução, deve adotar providências para que esta
ocorra dentro dos parâmetros legais, sob pena de responder por
culpa in eligendo ou culpa in vigilando.
Excerto
Voto:
8. [...] observo que a responsabilidade do ex-Prefeito advém em
razão de ter sido signatário do convênio firmado com o FNDE e, em
tal condição, ter-se colocado como garantidor da correta aplicação
dos recursos.
9. É certo que esse entendimento não preconiza que o responsável
deva praticar todos os atos de gestão referentes aos convênios,
mas sim adotar providências para que execução da despesa ocorra
dentro dos parâmetros legais. Nesse sentido, o titular de um órgão/
entidade deve escolher seus auxiliares diretos com esmero, sob
pena de responder por culpa in eligendo e acompanhar, mesmo que
de forma geral, o desempenho de seus subordinados, sob pena de
responder por culpa in vigilando.
10. Essa é, a meu sentir, a jurisprudência majoritária do TCU sobre
o tema. Elucidativo a respeito é o seguinte trecho do voto condutor
do Acórdão 644/2012 - Plenário:
7.”[...] A descentralização administrativa é insuficiente para
suprimir a responsabilidade do dirigente máximo pelas ações ou
omissões na gestão municipal. É o que expus no voto condutor do
Acórdão 2.245/2008 - Plenário:
9. [...], o pretexto de ter atuado apenas como agente político ao
firmar os convênios sob enfoque, sem ter participado da execução
dos mesmos, não lhe favorece nem afasta sua responsabilidade. O
tema já mereceu judiciosas manifestações no âmbito desta Corte
de Contas, prevalecendo o entendimento de que somente em
circunstâncias especiais e claramente detectadas na documentação
processual pode ser afastada a responsabilidade administrativa
do gestor público relativamente à execução de convênios por ele
firmados.”
Acórdão 5742/2016 - Primeira Câmara Data da sessão
06/09/2016
Relator BRUNO DANTAS
Área Responsabilidade
Tema Convênio
Subtema Convenente
Outros indexadores Prestação de contas
Tipo do processo TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
Enunciado
O gestor que subscreve o convênio assume a responsabilidade
pessoal pela observância de suas disposições, incluindo o ônus
de comprovar a boa e correta aplicação dos recursos públicos
recebidos.
Excerto
Voto:
Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do
Trabalho e Emprego (SPPE/MTE), em desfavor de [Responsável],
ex-dirigente da extinta Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência
Social, da Criança e do Adolescente (Setascad/MG) , em virtude
da não comprovação da execução do objeto pactuado no Contrato
92/1999.
[...]
18.Em consonância com a jurisprudência desta Corte, o gestor que
subscreve um convênio contrai a responsabilidade pessoal pela
observância de suas disposições, incluindo o ônus de comprovar
a boa e correta aplicação dos recursos públicos recebidos, como
restou assentado nos Acórdãos 7.240/2012, 3134/2010, da
Segunda Câmara, 4.869/2010, 1.438/2010 e 1.194/2009, da
Primeira Câmara.
19.Constatada a irregularidade na execução dos ajustes
firmados, exsurge a responsabilidade pessoal da [responsável],
consubstanciada na omissão quanto ao acompanhamento, a
avaliação e a supervisão da execução das ações de educação
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promovidas pelo Sebrae/MG, no âmbito do Contrato 092/1999.
Sendo assim, devem-se julgar irregulares suas contas, deixando,
contudo, de aplicar-lhe multa, em razão da prescrição da pretensão
punitiva desta Corte no caso concreto.
Acórdão 6225/2013 - Segunda Câmara Data da sessão
22/10/2013
Relator RAIMUNDO CARREIRO
Área Responsabilidade
Tema Convênio
Subtema Convenente
Outros indexadores Obrigação de resultado
Tipo do processo TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
Enunciado
Assinado o convênio, o prefeito torna-se responsável não só pelo
uso do quantum repassado, como também pelo adimplemento
do objeto conveniado. Essas obrigações não se consubstanciam
em mero formalismo, mas sim na necessidade da comprovação
inequívoca de que a aplicação dos recursos foi feita em observância
não só às regras, mas também aos princípios que regem a
administração pública.
Excerto
Voto:14. Ora, consoante demonstrou a Unidade Técnica, quem
assina o termo de convênio compromete-se a zelar pela correta
aplicação dos recursos públicos federais recebidos e pela licitude
dos pagamentos dele decorrentes.
15. O recorrente, na qualidade de Prefeito Municipal, dispunha de
todos os meios legais para assegurar que fosse obtida a proposta
mais vantajosa para a administração, que contemplasse a realidade
dos preços praticados no mercado na oportunidade, mas não o fez,
permitindo e concordando com a contratação do objeto com preços
superiores aos do mercado (art. 49 da Lei n. 8.666/1993) . Essa
conduta o torna pessoalmente responsável pelos atos inquinados.16.
Afinal, quem assina o termo de convênio compromete-se a zelar
pela boa e regular aplicação dos recursos repassados e pela licitude
dos pagamentos deles decorrentes. A conduta também era prevista
pelo artigo 7º, inciso XII, alínea “a”, da IN STN/MF 01/1997.
17. Assinado o convênio, o prefeito torna-se responsável não só
pelo uso do quantum repassado, como também pelo adimplemento
do objeto conveniado. Essas obrigações não se consubstanciam em
mero formalismo, mas na necessidade da comprovação inequívoca
de que a aplicação dos recursos foi feita em observância não só
as regras, mas também aos princípios que regem a administração
pública, que há nexo entre o desembolso dos recursos federais
recebidos e os comprovantes de despesa apresentados e que o
objetivo foi plenamente cumprido, com a concessão de igualdade
de condições de concorrência e com a economicidade requerida.
Essas condições, como demonstrado, não restaram cumpridas, o
que implicou responsabilização não só do gestor, como também
da empresa que se beneficiou com a percepção a maior do que
realmente lhe seria devido.
Assim, apurado o dano, estabelecido o nexo causal e reconhecido
o autor, está firmado o marco de responsabilidade do prefeito.
A eventual participação de outros agentes públicos, no alargar
da matriz de responsabilidade não o socorre nesse momento
processual. A despeito da possibilidade de participação de outras
pessoas, a obrigação de recomposição ao erário é de natureza
solidária, qual seja, o ressarcimento obriga a todos os responsáveis,
individualmente, a recompor o valor total ao erário. Nessa linha, a
abertura da matriz não teria utilidade para o Estado na condição de
credor, antes o contrário, poderia inviabilizar a eficácia do processo
fiscalizatório.
Como instrumento de resguardo do erário, deve o controle externo
se acautelar quanto a chicanas instrumentalizadas com o objetivo
único de impedir a efetividade da ação fiscalizadora, executada
e para tanto me valho da jurisprudência do TCU inscrita em
no acordão 1737/2014 – 2ª câmara, do TCU, do qual destaco o
seguinte trecho;
Demais disso, deve-se ressaltar que a eventual falta de chamamento
ao processo de outros eventuais responsáveis solidários também
não obsta a imputação do débito ao responsável, não traz prejuízos
à defesa do responsável, nem induz nulidade processual sobre este
feito, até mesmo porque, como assentado no Acórdão 864/2009, do
Plenário, nos Acórdãos 2.917/2006 e 4.192/2011, da 1ª Câmara, e
nos Acórdãos 10.560/2011, 11.151/2011, 11.437/2011, 206/2012,
da 2ª Câmara, o instituto da solidariedade passiva constitui
benefício legal erigido em favor do credor, não configurando
óbice para que o devedor interessado busque em juízo eventual
ressarcimento pessoal por meio da devida ação judicial regressiva
(grifo inexistente no original).
Nesse passo, adoto a irretocável análise das irregularidades que
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causaram dano ao erário demonstrado na Instrução Técnica
Conclusiva como causa de decidir, transcrita abaixo, in verbis:
2.2. Da Análise das Irregularidades que Causaram Dano ao
Erário:
1.
Pagamentos
realizados
às
empresas
terceirizadas acima dos valores máximos conveniados,
conforme demonstrado nas peças apensadas;
Conforme descreve a ITI, com fulcro na Tomada de Contas de
fls. 46/63, foi detectado o pagamento indevido na contratação de
empresas terceirizadas – Viação Pretti Ltda – e no que tange à
manutenção dos veículos, na aquisição de combustíveis e peças,
atingindo o montante de R$ 43.685,79. (quarenta e três mil,
seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), como
se infere da tabela a seguir:
Despesas
Convite
Valor Pago
Pagamento
pelo Convênio Indevido
(R$)
(R$)
Locação de
ônibus
Mavatur
14
47.076,14
Transp. e
Turismo
1.2
Viação 15; 16; 17
162.366,12
41.702,00
Pretti Ltda
Manutenção
de Veículos
Combustível
Auto Posto Rio 28; 37
Bananal
Vanderson
44
Carminatti ME
2.2 – Peças
2.3 - Serviços
2.4 – Salários
de Motoristas
Total (R$)

24.530,00

280,00

18.865,05

765,02

22.383,91
12.297,60
48.772,11

938,77

336.290,93

43.685,79

Em relação ao contrato firmado com a Viação Pretti Ltda, relativo
às Cartas Convite 015, 016, 107/2001, a Viação Pretti cotou o
valor de R$ 175,20 por dia, mais R$ 0,37 por km percorrido.
Quanto à Carta Convite n.º 015/2001, entendeu a ITI que o valor
conveniado foi de R$ 193,70 (R$ 175,20 + 18,50/dia).
Informou a ITI que, em face da ausência de informações concretas
nos documentos comprobatórios das despesas realizadas, para
fins de cálculo, utilizou-se o total máximo de 200 dias letivos.
Apurou-se, assim, que o valor executado pelo Convênio foi
superior, no total de R$ 271,08, acima do valor conveniado em R$
77,38. Depreendeu-se, assim, um gasto a maior de R$ 15.476,00
(R$ 77,38 x 200 dias letivos)
Em relação à Carta Convite 16/2001 – Contrato 0064/2001,
apurou-se um percurso de 46 km/dia, sendo considerados 200
dias letivos. O valor conveniado apurado foi de R$ 192,22 (R$
175,20 + R$ 17,02). O valor executado pelo convênio foi de R$
271,01, acima do valor conveniado em R$ 78,86, de onde se
depreende o gasto a maior de R$ 15.772,00 (R$ 78,86 x 200 dias
letivos).
Quanto à Carta Convite 0017/2001 – Contrato 0067/2001, foi
apurado um percurso de 114 km percorrido diariamente, sendo
considerados 200 dias letivos. O valor conveniado apurado foi de
R$ 217,38 (R$ 175,20 + R$ 42,18). Contudo, o valor executado
apurado foi de R$ 269,65, estando acima do valor conveniado em
R$ 52,27, depreendendo um gasto a maior de R$ 10.454,00 (R$
52,27 x 200 dias letivos).
Também foi apontado pagamento indevido em relação à aquisição
de Combustível. Assim, em relação ao Auto Posto Rio Bananal,
quando foi cobrado um valor de R$ 0,846, quando o valor cotado
foi de R$ 0,790, resultando em uma diferença de R$ 280,00. Em
relação ao posto Vanderson Carminati ME, foi cobrado o valor
de R$ 0,995, quando foi licitado o valor de R$ 0,935, sendo
encontrado um pagamento a maior de R$ 765,02.
Por fim, foi encontrado um pagamento indevido em relação à
aquisição de peças, sendo encontrados gastos com veículos não
identificados no plano de trabalho, no valor de R$ 938,77.
Justificativas
O gestor apresentou defesa às fls. 85/90, informando, inicialmente,
que não foi convidado para realizar a visita “in loco” realizada
pelo técnico da Secretaria de Educação, onde teria sido realizado
um percurso efetivo inferior ao pago na execução do convênio.
Informa que o percurso realizado seguiu pela estrada principal,
entretanto, o município possui mais de 70 comunidades, todas
atendidas pelo transporte escolar, motivando um percurso diário
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extremamente superior ao número encontrado pelo técnico
da secretaria de educação, já que eram percorridos caminhos
diversos a fim de que todos os alunos fossem atendidos. Também
o número de dias anuais percorridos era superior aos 200 dias,
pois não foi considerado no relatório o período de recuperação ao
final do ano letivo, bem como os dias chuvosos em que o ônibus
circulava.
Afirma ainda que em dias chuvosos, em virtude da impossibilidade
de transitar, o dia letivo era reposto em outra data, sendo que
em tais casos, o ônibus circulava e não tinha aula, era pago à
empresa contratada o valor fixo diário.
Em seguida, afirma que o contrato previa um percurso diário de
aproximadamente 300 km, em locais e horários indicados pela
Secretaria Municipal de Saúde.
Por fim, esclarece que o pagamento da despesa foi efetuado após
sua regular liquidação, nos termos do art. 62 da Lei 4.320/64,
sendo verificado o direito adquirido pelo credor, conforme art. 63
da mesma lei.
Análise
Conforme se infere do teor da Tomada de Contas, foram
apurados pagamentos indevidos em relação às despesas do
Convênio, conforme tabela acima e também constante às fls. 51
dos autos.
Ocorre que o defendente, apesar de ter contestado o percurso
realizado e número de dias letivos efetivamente realizados, não
trouxe aos autos nenhum elemento que comprove suas alegações.
Ao contrário, o defendente chega a afirmar que, mesmo nos dias
em que não havia aulas, o ônibus circulava e havia o pagamento
para a empresa contratada, o que era posteriormente reposto.
Assim, a própria defesa demonstra um pagamento indevido, pois
ainda que não houvesse aula, a empresa receberia o serviço,
ainda que não houvesse a efetiva prestação de serviços.
Deste modo, as alegações do defendente não são hábeis a
desconstituir a apuração realizada pela Comissão de Tomada de
Contas, tal como demonstrado às fls. 48/63.
Pelo exposto, considerando que o gestor responsável não
apresentou elementos concretos para afastar as irregularidades
apontadas, conforme o relatório de Tomada de Contas de
fls.48/63, houve dano ao erário decorrente da não comprovação
das despesas efetuadas por meio dos recursos repassados
através do Convênio 124/2000, opina-se pela manutenção
da irregularidade, devendo ser ressarcido aos cofres
do Município de Rio Bananal, o valor de R$ 43.685,79,
equivalentes a 37.839,5755 VRTE.
Identificado o responsável e quantificado o valor, a satisfação
do erário deve ser alcançada porque a existência de outros
responsáveis os tornariam, individualmente, responsáveis pelo
total do débito.
DISPOSITIVO
Diante dos fatos, dissentindo do Ministério Público de Contas e
na esteira do pensamento esposado pela Área Técnica, VOTO no
sentido de:
Declarar a extinção da punibilidade de Jacinto Casagrande, em
razão da prescrição quinquenal, com fulcro no art. 319, § 1º,
inciso IV do regimento Interno.
Rejeitar as razões de justificativas do senhor Jacinto Casagrande,
Prefeito Municipal de Rio Bananal, no exercício 2001, e julgar
irregulares suas contas, tendo em vista o cometimento de
infração que causou injustificável prejuízo ao erário municipal,
presentificada no item 2.2 da ITC, conforme disposto na alínea
“e”, do inciso III, do artigo 84 da Lei Complementar 621/12,
condenando-o ao ressarcimento ao Tesouro Estadual, no valor de
R$43.685,79, equivalentes a 37.839,5755 VRTE.
Deixar de acolher a determinação à Secretaria de Estado da
Educação – SEDU para efetuar a inscrição de inadimplência da
Prefeitura Municipal de Rio Bananal no SIAFEM diante de ineficácia
decorrente do lapso temporal.
Após trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6885/2003,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia vinte e seis de julho de dois mil e dezessete, à unanimidade,
nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição João
Luiz Cotta Lovatti:
1. Declarar a extinção da punibilidade de Jacinto Casagrande, em
razão da prescrição quinquenal, com fulcro no art. 319, § 1º,
inciso IV do regimento Interno;
2. Rejeitar razões de justificativas do senhor Jacinto Casagrande,
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relativa ao exercício 2001, e julgar irregulares suas contas,
tendo em vista o cometimento de infração que causou injustificável
prejuízo ao erário municipal, presentificada no item 2.2 da ITC,
conforme disposto na alínea “e”, do inciso III, do artigo 84 da
Lei Complementar 621/12, condenando-o ao ressarcimento
ao Tesouro Estadual, no valor de R$43.685,79, equivalentes a
37.839,5755 VRTE;
3. Deixar de expedir a determinação à Secretaria de Estado
da Educação para efetuar a inscrição de inadimplência da
Prefeitura Municipal de Rio Bananal no SIAFEM diante de ineficácia
decorrente do lapso temporal;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Fica o responsável obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de
trinta dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos
termos do art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontramse previstos no Título VIII do mesmo diploma normativo.
Composição Plenária
Reuniram-se na Segunda Câmara de julgamento o senhor
conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, o senhor
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti, relator, e o
senhor conselheiro Domingos Augusto Taufner. Presente, ainda, o
senhor procurador especial de contas Luis Henrique Anastácio da
Silva, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público
Especial de Contas.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

[ATOS DOS RELATORES]
Decisão Monocrática 01393/2017-2
Processo: 06775/2017-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Criação: 06/09/2017 14:04
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro
Domingos Augusto Taufner
A presente documentação refere-se à Representação com
pedido de medida cautelar, em face da Prefeitura de Municipal de
Marataízes, apresentada pela empresa EVOLUTION MEDICINA
E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELLI-ME, noticiando a
ocorrência de possíveis ilegalidades na Concorrência Pública nº
031/2017, tendo como objeto a contratação de empresa para
prestação de serviços de engenharia de segurança e medicina
do trabalho e exames laboratoriais.
Deixo de apreciar a medida cautelar pleiteada, sem prejuízo da
adoção desta medida em momento oportuno.
Ante
o
exposto,
DETERMINO
a
NOTIFICAÇÃO,
preferencialmente por meio eletrônico, do Sr. George
Macedo Vieira, Pregoeiro Oficial, Sr. Robertino Batista
da Silva – Prefeito Municipal e Sr. Carlos Augusto Pereira
da Silva – Secretário Municipal de Administração, para que,
no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem as justificativas e
documentos que julgarem necessários.
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Juntamente com a notificação dos representados deve ser
juntada cópia da petição inicial.
Cientifique-se ao representante do teor da presente Decisão.
Após, retornem os autos a este Gabinete, para análise sobre a
medida cautelar pleiteada.
Vitória ES, 06 de setembro de 2017.
DOMINGOS AUGUSTOTAUFNER
Conselheiro Relator

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 6594/2017
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 6193/2017,
RATIFICOU a contratação da One Cursos, referente à participação
de servidores, no evento de capacitação e aperfeiçoamento: “Curso
Avançado de Licitação TI em Conformidade com a IN 04/2014 e
a Jurisprudência do TCU – Treinamento desde o Planejamento à
Contratação de Bens e Serviços de Tecnologia da Informação”,
a ser realizado no período de 13 a 15 de setembro de 2017, na
cidade do Rio de Janeiro/RJ, no valor total de R$ 5.180,00 (cinco
mil cento e oitenta reais), por inexigibilidade de licitação, com
fundamento no art. 25, II c/c art. 13, VI da Lei 8.666/93.
Vitória/ES, 05 de setembro de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Segundo Termo Aditivo
Contrato nº 017/2015
Processo TC-7915/2015
CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
CONTRATADA: Policard Systems e Serviços S.A.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 017/2015
que versa sobre fornecimento e gerenciamento de AuxílioAlimentação por meio de Cartão Eletrônico/Magnético, com chip
de segurança e senha individual, para recarga mensal destinado à
aquisição de gêneros alimentícios para um número estimado de 540
(quinhentos e quarenta) servidores/membros ativos do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES.
VIGÊNCIA: fica prorrogado em 12 (doze) meses, a partir de 10 de
setembro de 2017.
Vitória, 05 de setembro de 2017.
Conselheiro SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

[ATOS DA SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES]
NOTIFICAÇÃO
PROCESSO TC: 9991/2016
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
MATEUS
ASSUNTO: FICALIZAÇÃO – DENÚNCIA
DENUNCIANTE: DILTON DE OLIVEIRA PINHA
RESPONSÁVEL: AMADEU BOROTO
Fica o Senhor DILTON DE OLIVEIRA PINHA (Denunciante),
NOTIFICADO do Acórdão TC 668/2017 – Plenário (Processo
TC-9991/2016), disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do
TCEES no dia 14 de agosto de 2017.
Odilson Souza Barbosa Junior
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
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EDITAL N° 630/2017
PROCESSO:
ASSUNTO:
JURISDICIONADO:
RESPONSÁVEIS:

TC- 5031/2016
Tomada de Contas Especial
Prefeitura de Vitória
Walace Nascimento Valente e
outros

Fica o senhor Telmo Riomar, CITADO da Decisão Monocrática
Preliminar DECM-592/2017 prolatada no processo em epígrafe,
que trata de Tomada de Contas Especial, para que, no prazo de
30 (trinta) dias improrrogáveis, manifeste-se conforme Decisão
do relator.
Ficam os responsáveis informados de que, nos termos do artigo 360
do Regimento Interno, as demais comunicações processuais
serão efetuadas pelo Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal,
com acesso gratuito no endereço eletrônico http://diario.tce.
es.gov.br, no qual poderão ser efetuadas consultas e cadastro
para pesquisa agendada.
Ficam cientificados, ainda, de que poderão exercer sua defesa
por todos os meios em direito admitidos e, querendo, realizar
sustentação oral quando da apreciação dos presentes autos, cuja
data será previamente publicada no Diário Eletrônico deste
Tribunal, por meio da divulgação da pauta de julgamento, na
forma do artigo 101 do Regimento Interno, tudo em observância
aos princípios constitucionais da publicidade, do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório.
Registramos que os autos se encontram na Secretaria Geral das
Sessões.
Vitória, 11 de setembro de 2017.
NOTIFICAÇÃO
– PROCESSO - TC 5.787/2017
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE
CONTAS
RECORRIDO - FLÁVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE
REFERÊNCIA: - PROCESSO TC 2.464/2014 (FISCALIZAÇÃO –
AUDITORIA)- ACÓRDÃO TC 532/2017
Fica a Senhora FLÁVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE,
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NOTIFICADA da
Decisão Monocrática 01378/2017-8,
prolatada no Processo TC 5.787/2017, para que, no prazo de
30 (trinta) dias improrrogáveis, caso queira, apresente suas
contrarrazões recursais, ficando ciente do direito de sustentação
oral quando do julgamento do Recurso de Reconsideração, cujo
conteúdo integral encontra-se no site do TCEES.
Odilson Souza Barbosa Junior
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
GGM/REC
NOTIFICAÇÃO
PROCESSO: TC 1.090/2017
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE: LUIZ DALVI
Fica o Senhor LUIZ DALVI (Denunciante), NOTIFICADO do
Acórdão TC 567/2017 – Plenário (Processo TC 1.090/2017),
disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do TCEES no dia 14 de
agosto de 2017.
Odilson Souza Barbosa Junior
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
NOTIFICAÇÃO
PROCESSO: TC 10.488/2016
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
MATEUS
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO - DENÚNCIA
DENUNCIANTE: ROBSON PIMENTA JACINTO
Fica o Senhor ROBSON PIMENTA JACINTO (Denunciante),
NOTIFICADO do Acórdão TC 580/2017 – Plenário (Processo
TC 10.488/2016), disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do
TCEES no dia 14 de agosto de 2017.
Odilson Souza Barbosa Junior
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação – Portaria nº 021/2011)
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