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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-544/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3471/2016
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - WAGNER RIBEIRO MASIOLI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REJEITAR INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
– RETORNO À 2° CÂMARA PARA ANÁLISE DO MÉRITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente
ao exercício de 2015, da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro,
sob a responsabilidade do Senhor Wagner Ribeiro Masioli.
Após a análise inicial da SecexContas foi elaborado o Relatório
Técnico Contábil - RTC 431/2016, e a ITI 1044/2016 sugerindo a
citação do responsável, tendo em vista os seguintes indícios de
irregularidade:
Descrição do achado

Responsável

Proposta de encaminhamento
Item 4.3.1 – Divergência en- Wagner Ribeiro Citação
tre o saldo da dívida flutuante Masioli
e o saldo do passivo financeiro
evidenciado no balanço patrimonial.
Item 5.2.1 – Incidente de in- Wagner Ribeiro Citação
constitucionalidade.
Masioli
Item 5.2.2 – Pagamento irre- Wagner Ribeiro Citação
gular de verba indenizatória
Masioli
ao Presidente da Câmara
O relator proferiu a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1542/2016

pela citação do responsável, para apresentar justificativas e documentos no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis.
Atendendo ao Termo de Citação, foram apresentadas as justificativas e documentação de fls. 37-46.
Ato contínuo, a SecexContas se manifestou através da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC 730/2017, opinando da seguinte forma:
IV – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas constante do presente processo, pertinente à Câmara Municipal de Jeronimo Monteiro, de responsabilidade do Sr. Wagner Ribeiro Masioli, referente ao exercício
de 2015, formalizada conforme disposições da IN 34/2015.
Com relação ao indício de irregularidade apontado pelo RTC
431/2016, levando-se em consideração as análises aqui efetuadas,
conclui-se pela permanência da irregularidade, conforme segue:
II.III - Pagamento Irregular de verba indenizatória ao Presidente
da Câmara (item 5.2.2 da RTC 431/2016)
Responsável: (Wagner Ribeiro Masioli, Presidente da Câmara Municipal).
Ressarcimento: 2.228,4247 VRTE.
Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, inciso IV,
da Resolução TC 261/2013, conclui-se opinando pelo:
I. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei
Municipal 1.449/2012, do município de Jerônimo Monteiro, possibilitando a confirmação da irregularidade relativa ao pagamento
inconstitucional de verba indenizatória ao Presidente da Câmara
de Alegre.
II. Rejeição das razões de justificativas apresentadas pelo senhor
Wagner Ribeiro Masioli, confirmando-se a irregularidade mantida
no item II.II;
III. Em que pese a responsabilidade do senhor Wagner Ribeiro Masioli, tendo em vista que não se observou má-fé em sua conduta
quanto à prática da irregularidade reconhecida nesta Instrução Técnica Conclusiva (item II.III) e que esta não se trata de anomalia
grave, sugere-se ao Plenário/Câmara desta E. Corte de Contas
que, conforme preceituado no art. 302 do RITCEES, seja adotado o
procedimento disposto no art. 157, §§ 3º ao 5º, emitindo-se Decisão Preliminar deliberando pela rejeição das alegações de defesa e dando ciência ao senhor Wagner Ribeiro Masioli, para que, no
prazo improrrogável de trinta dias, recolha o valor correspondente a 2.228,4247 VRTE’s, hipótese na qual, havendo
a liquidação tempestiva do débito, considerar-se-á saneado
o processo, julgando-se a prestação de contas regular com
ressalva, dando-lhe quitação nos termos do art. 87, § 2º da
LC 621/2012.
IV. Caso não haja o adimplemento do débito, sugere-se que
seja julgada irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, referente ao exercício 2015,
relativamente ao senhor Wagner Ribeiro Masioli (Presidente da
Câmara), tendo em vista a prática de injustificado dano ao erário
(art. 84, III, alínea “e”, da Lei Complementar 621/2012), resultante
da irregularidade reconhecida no item II.III desta Instrução Técnica
Conclusiva, impondo-lhe, individualmente, na forma do 87, I
e V da LC 621/2012, o ressarcimento do valor equivalente a
2.228,4247 VRTE’s.
À superior consideração.
Vitória, 06 de Março 2017.
RAYMAR ARAUJO BELFORT
Auditor de Controle Externo
Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público de Contas
emitiu o Parecer PPJC 1102/2017, fls. 64/65, subscrito pelo Pro-
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curador de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, anuindo a
proposta da Área Técnica, contida na ITC 00730/2017-6.
FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Alegre e embora o julgamento da PCA desse jurisdicionado seja de competência da Câmara desta Corte, em razão da área
técnica ter suscitado incidente de inconstitucionalidade do artigo 2º
da Lei Municipal 1.449/2012, trago a matéria para apreciação da
reserva de Plenário, conforme preceitua o art. 337 do Regimento
Interno desta Corte.
A Área Técnica apontou no RTC irregularidade em razão de indevida previsão em lei e respectivo pagamento de verba indenizatória
ao Presidente da Câmara Municipal no valor mensal de R$ 499,00
(quatrocentos e noventa e nove reais), reputando por inconstitucional o art. 2º da Lei Municipal 1.449/2012, que estabelece: “Ao
vereador ocupante do cargo de Presidente da Câmara Municipal de
Jerônimo Monteiro, em razão de suas atribuições na administração
da Casa Legiferante, fica estabelecida uma verba indenizatória no
valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), correspondente a 10% (dez por cento), do subsídio que será pago mensalmente aos demais vereadores”.
Sustenta a equipe técnica que o dispositivo citado alhures contraria
o artigo 39, §4º, da Constituição da República, que dispõe que o
membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, dentre outros
cargos, serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em
parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie
remuneratória.
Diante desse entendimento, a área técnica sugeriu a citação do
gestor para se manifestar sobre eventual arguição de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal 1.449/2012 e o consequente
pagamento de verba indenizatória realizada ao Presidente da Câmara Municipal decorrente da lei questionada.
Devidamente citado, o gestor apresentou defesa aduzindo que esses pagamentos vêm ocorrendo desde janeiro de 2005, sob a égide
de outras leis municipais, não sendo advertido por nenhum órgão
fiscalizador quanto a essa irregularidade, bem como que a lei que
se pautou os pagamentos questionados se deu com base em lei
editada por legislatura anterior, quando o Presidente do legislativo
nem vereador era à época.
A respeito das alegações de defesa apresentada, o corpo técnico
desta Corte, informa que desde o ano de 2010 esta Corte de Contas
modificou o entendimento quanto ao assunto, não podendo o jurisdicionado estar alegando seguir legislação municipal que contraria
a Constituição Federal e normativa desse tribunal.
Denota-se que embora a IN 03/2008, normativa desta Corte que
tratava da questão tenha sido revogada, norma posterior fora editada, advindo disciplinar a questão acerca da possibilidade de pagamento de subsidio diferenciado para Presidente de Câmara: a
Instrução Normativa 26/2010. Essa IN autorizou em seu art. 3º o
pagamento de subsídio diferenciado, que dispôs: “Para o Presidente
de Câmara Municipal poderá ser fixado subsídio diferenciado, em
razão do exercício das funções representativa e administrativa, observados, contudo, os limites constitucionais e legais”.
Mas existe outro detalhe: a Instrução Normativa 026/2010 permite
o subsídio diferenciado, mas este tem que estar dentro do limite
remuneratório.
O art. 29 da CF permite o limite máximo de um percentual de ganho
dos deputados estaduais para o subsídio dos vereadores. Para municípios como Jerônimo Monteiro com população entre dez mil e um
até cinquenta mil habitantes o limite percentual é de 30% (trinta
por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais.
Em 2015 os Deputados Estaduais do Espírito Santo tinham o subsídio de R$ R$ 25.322, 25 (vinte e cinco mil e trezentos e vinte e dois
reais e vinte e cinco centavos), o que se chegaria ao limite de R$
7.596,67 (sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e
sete centavos) para o subsídio do vereador.
Também deverá ser observado o limite do Prefeito, que percebia
subsídio equivalente a R$ 14.409,06 (quatorze mil, quatrocentos
e nove reais e seis centavos), conforme fixado na Lei Municipal nº
1.447/2012, atualizadas pelas revisões gerais anuais estabelecidas
nas Leis Municipais nº 1.504/2014 e 1.582/2015. Logo, atendia aos
limites estabelecidos pela Constituição Federal.
Além da norma supracitada firmada por esta Corte, diversos Tribunais de Contas dos Estados como o da Bahia, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Paraná, entre outros, respaldados em julgamentos do Supremo Tribunal Federal, a
exemplo do (RE 91.740, STF, Pleno) tem entendido que é perfeitamente legal o pagamento do subsídio diferenciado ao Presidente da
Câmara Municipal, desde que obedecidos os limites estabelecidos
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pela legislação.
Portanto, não há vedação de percepção de subsidio diferenciado
para o vereador que cumule a atividade representativa com a administrativa.
Igualmente não há vedação constitucional no pagamento de
verba indenizatória àqueles que recebam por subsídio. Contudo, a área técnica pugna pela suscitação de incidente de inconstitucionalidade acerca da Lei Municipal nº 1.449/2012, que concedeu
verba indenizatória mensal no valor de RS 499,00 (quatrocentos e
noventa e nove reais) ao Presidente da Casa Legislativa Municipal,
por entender que configura majoração do subsídio, e violação do
art. 29, VI, da Constituição Federal, nos termos dos artigos 1º,
XXXV, 176 e seguintes, da Lei Complementar nº 621/2012, no que
fora acompanhada pelo douto representante do Parquet de Contas.
É cediço que compete ao Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas
o processamento do incidente de inconstitucionalidade, em observância à súmula 347 do Supremo Tribunal Federal, no controle difuso, em razão da cláusula de reserva de Plenário, como preconiza o
art. 97 da Carga Magna e art. 337 do Regimento Interno.
Registra-se no presente caso, que embora o art. 2º da Lei
1.449/2012, tenha autorizado o pagamento de parcela indenizatória relativa ao exercício da Presidência da Casa Legislativa, entendo
que o comando normativo autorizava o pagamento de um subsídio
diferenciado pelo comando daquele poder. Conquanto o legislador
municipal não tenha se valido da melhor técnica de redação.
Ainda assim, resta evidente que a criação de parcela indenizatória
se deu com a finalidade de remunerar de forma diferenciada àquele
que exercia não só a vereança, mas que cumulava essa função de
representação com a de administração da casa (presidência).
Vale ressaltar que é possível sim o pagamento de verbas indenizatórias, não há vedação constitucional que impossibilite o pagamento
desse tipo verba. Mas elas têm que estar vinculadas expressamente
a alguma necessidade, direta ou indireta, do agente público para o
exercício de sua atividade, tais como: diárias para deslocamento,
auxílio alimentação, auxílio saúde etc.
No caso em questão o dispositivo legal não especificou para qual
finalidade seria destinada a verba indenizatória e aí verificamos que
se trata mais de uma parcela remuneratória, conforme já explanamos.
Diante dessa ponderação, observo, principalmente pelo prisma da
razoabilidade, que esses pagamentos comportam a remuneração
por quem cumula a natureza representativa com a administrativa,
bem como não violaram nenhuma outra norma legal de natureza
contábil, nem fiscal, pois todos os limites com gastos de pessoal
imposto ao Poder Legislativo foram respeitados, conforme aferiu
nossa área técnica na Instrução Contábil Conclusiva.
DECISÃO
Nestes termos, divergindo da Área Técnica e Ministério Público de
Contas, VOTO por rejeitar o incidente suscitado em razão da ausência de vedação constitucional ao pagamento de verbas indenizatórias.
Todavia, por entender que na verdade os pagamentos sob a rubrica
indenizatória se tratavam de pagamento de subsídio diferenciado,
entendo que devem ser expedidas determinações que estarei submetendo à 2ª. Câmara, oportunamente, visando o aprimoramento
do comando normativo que autoriza esses pagamentos.
Após a votação do incidente em sede de preliminar, remetam-se os
autos a 2ª Câmara para prosseguimento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3471/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia nove de maio de
dois mil e dezessete, à unanimidade, rejeitar incidente suscitado
em razão da ausência de vedação constitucional ao pagamento de
verbas indenizatórias, remetendo-se os autos a 2ª Câmara para
prosseguimento do feito, nos termos do voto do relator conselheiro
Domingos Augusto Taufner.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento o senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto
Taufner, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e o senhor conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do
Ministério Público Especial de Contas Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 9 de maio de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSLHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-575/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-7946/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTES - GLEYCIARIA BERGAMIM DE ARAÚJO, IDAULIO BONOMO E JOSÉ TEODORO DE ABREU
RESPONSÁVEL - MÁRIO SÉRGIO LUBIANA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS – REJEITAR INCIDENTE
DE INCONSTITUCIONALIDADE – DEVOLVER À SEGUNDA CÂMARA PARA ANÁLISE.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação em face do Prefeito Municipal
de Nova Venécia, Sr. Mário Sérgio Lubiana, apontando possíveis
irregularidades no pagamento de diárias ao Prefeito no exercício
de 2013.
Os autos foram encaminhados à então 5ª Secretaria de Controle Externo a qual elaborou a Manifestação Técnica Preliminar MTP
617/2015 (fls. 528/533) sugerindo o conhecimento presente representação.
Ato contínuo, a referida secretaria elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI 1675/2015 (fls. 534/547), sugerindo a notificação do Município de Nova Venécia, na pessoa de seu representante legal, o
Prefeito Municipal, Sr. Mário Sérgio Lubiana, para se manifestar
acerca da arguição de incidente de inconstitucionalidade apontado
no item 1 da referida ITI, sugeriu ainda, a CITAÇÃO do responsável em face dos indícios de irregularidades descritos no item 3, bem
como para apresentar justificativas e/ou recolher a importância devida quanto aos indícios de irregularidades com ressarcimento ao
erário, descritas nos itens 2 e 4.
Assim, o relator à época por meio da Decisão Monocrática DECM
1548/2013 (fls. 549/550), determinou a notificação do gestor da
Prefeitura Municipal de Nova Venécia para se manifestar quanto
à inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.476/01, e a citação
do responsável em face dos indícios de irregularidade apontados
na ITI, bem como para apresentar justificativas e/ou recolher a
importância devida quanto aos indícios de irregularidades com ressarcimento ao erário.
O responsável apresentou suas justificativas as quais foram juntadas às fls. 561/641 e 646/647.
Ante as justificativas apresentadas, os autos foram encaminhados
ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas o qual elaborou Instrução Técnica Conclusiva – ITC 5075/2015, fls. 649/671,
manifestando-se pela procedência da representação, sua conversão
em tomada de contas especial em razão do dano ao erário e consequente julgamento pela irregularidade das contas do gestor, em
face das seguintes irregularidades:
3.1 - Recebimento de diárias em duplicidade (item 2 da ITI
1675/2015)
Base legal: Art. 37, caput, da Constituição Federal
Responsáveis: Mário Sérgio Lubiana – Prefeito Municipal
Ressarcimento: 799,75 VRTE
3.3. Ausência de motivação para recebimento de diárias
(item 4 da ITI 1675/2015)
Base legal: art. 45, §2° da Constituição do Estado do Espírito Santo
Responsáveis: Mário Sérgio Lubiana – Prefeito Municipal
Ressarcimento: 2.943,07 VRTE
Ao final sugeriu que seja expedida recomendação ao atual Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Venécia para que, em
atenção aos princípios constitucionais da eficácia e da moralidade,
promova alterações da Lei n° 2.619/2003 para que disponha sobre
os casos de concessão de meia diária, quando não houver necessidade de pernoite, e distância mínima de deslocamento da sede do
município para concessão de diária.
Seguindo os trâmites regimentais o Ministério Público de Contas

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

Página 3
por meio do Parecer de lavra do Procurador Luciano Vieira opina
para que antes de julgar o mérito da representação, oportunize ao
gestor o pagamento integral do débito, viabilizando o saneamento
do processo, tendo em vista que não é possível verificar se o dano
tenha sido causado por dolo ou má-fé.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente registro que embora o julgamento de Representações
desse jurisdicionado (Prefeitura de Nova Venécia) seja de competência de uma das Câmaras desta Corte, em razão da área técnica
ter suscitado incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal n°
2.619/2003, trago a matéria para apreciação do Plenário, conforme
preceitua o art. 337 do Regimento Interno desta Corte.
A equipe técnica por meio da ITI 1675/2015, considerou inconstitucional a Lei Municipal n° 2.619/2003, que dispõe sobre a concessão
de diárias ao prefeito e ao vice-prefeito e dá outras providências,
tendo em vista que a norma apresenta vícios, destacando como
principal a ausência de critérios obrigatórios para o pagamento de
diárias, inobservando assim o Princípio da Moralidade explícito no
caput do art. 37 da CRFB.
A fim de fundamentar a alegação de infringência ao artigo 37,
caput, da CRFB, elucida que “a norma não limita o pagamento de
meia diária na ausência de pernoite, nem veda o pagamento de
diárias em caso de deslocamento para municípios limítrofes ou que
se situam a uma pequena distância da sede de Nova Venécia”.
Devidamente citado, o gestor aduz que o pagamento de diárias aos
servidores públicos de Nova Venécia – ES, é permitido pelo estatuto
dos servidores públicos daquele município (Lei n° 2021 de 20 de
dezembro de 1994).
Acerca da Lei n° 2.619 de 21 de novembro de 2003, informa que
referida Lei dispõe sobre a concessão de diárias ao prefeito e vice-prefeito, estabelecendo o percentual de 5% do subsídio respectivo
nos deslocamentos dentro do Estado, e de 7% nos deslocamentos
fora do Estado.
Ao final afirma que os valores de diárias a serem pagas ao Prefeito
e Vice-Prefeito, fixados pela referida lei, por terem natureza indenizatória, não integram o subsídio, assim não são consideradas inconstitucionais, razão pela qual requer seja julgado por esse Egrégio Tribunal de Contas, a constitucionalidade da Lei n° 2.619/2003
objeto do incidente de inconstitucionalidade arguido.
A equipe técnica, em sede de Instrução Técnica Conclusiva, sustenta que a referida Lei Municipal, ao fixar quem pode receber diária,
em quais situações deve recebê-la, seu valor e a forma de prestação de contas de seu recebimento, abrangeu os requisitos necessários para a regulamentação do tema.
Afirma que critérios de concessão de diárias tais como distância
mínima de deslocamento e meia diária fazem parte da escolha do
legislador e que não se trata de análise de constitucionalidade, uma
vez que a lei cumpre todos os requisitos para sua existência, validade e eficácia, e não possui dispositivo contrário à Lei Maior. Tampouco se pode falar em inconstitucionalidade por omissão, uma vez
que não há obrigatoriedade constitucional de estabelecimento de
meia diária e deslocamento mínimo na concessão de diárias.
Assim, ao final sugere que seja recomendado à Câmara Municipal
de Nova Venécia que promova alterações da Lei n° 2.619/2003 para
que disponha sobre os casos de concessão de meia diária, quando
não houver necessidade de pernoite, e distância mínima de deslocamento da sede do município para concessão de diária.
Pois bem.
Precipuamente, cumpre registrar que os Tribunais de Contas como
órgãos de controle podem, no caso concreto e de controle difuso,
apreciar a constitucionalidade de uma lei e por consequência deixar
de aplicada nos autos.
O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 347, confere as
Cortes de Contas, no exercício de suas atribuições, a capacidade de
apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público,
in verbis:
Súmula 347
O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode
apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder
Público. (grifo nosso)
O Tribunal de Contas da União também firmou jurisprudência acerca do tema vejamos:
O TCU pode apreciar a constitucionalidade de leis e atos
do poder público e, em decorrência disso, pode se pronunciar
quanto à legalidade de atos administrativos, desde que o ato
ou a lei em questão estejam relacionados às atribuições da
Corte de Contas. (g.n.)
A Lei Orgânica desta Corte de Contas em seu artigo 176, também
prevê a possibilidade de apreciação de inconstitucionalidade de leis
e de atos do poder público.
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Assim, conforme dito, o controle de constitucionalidade por exercido pelas Cortes de Contas somente pode ocorrer no caso concreto e
desde que a lei ou ato normativo tenham ligação com as atribuições
dos Tribunais de Contas.
No caso sub examine a equipe técnica em sede de Instrução Técnica Inicial, sustenta que a Lei Municipal n° 2.619/2003, é omissa por
não dispor acerca do estabelecimento de meia diária e deslocamento mínimo na concessão de diárias, sendo portanto inconstitucional
por ferir o Princípio da Moralidade, explícito no caput do art. 37 da
CRFB.
Nota-se que a equipe técnica não aduz, de fato, uma inconstitucionalidade na referida Lei Municipal, traz apenas uma omissão legislativa, a qual ao meu ver seria uma faculdade do legislador, pois
conforme salientado pela equipe técnica não há obrigatoriedade
constitucional de estabelecimento de meia diária e deslocamento
mínimo na concessão de diárias.
Ademais, ainda que houvesse a obrigação constitucional para estabelecimento de tais critérios, entendo que não está no âmbito desta
Corte de Contas o exercício da declaração de inconstitucionalidade
por omissão.
DECISÃO
Nestes termos acompanhando o entendimento da Área Técnica,
VOTO por rejeitar o incidente suscitado em razão da ausência de
obrigatoriedade constitucional para o estabelecimento de meia diária e deslocamento mínimo na concessão de diárias.
Todavia, a fim de conferir melhor efetividade aos princípios constitucionais da eficácia e da moralidade, entendo que deve ser expedida recomendação que estarei submetendo à 2ª. Câmara, oportunamente, visando o aprimoramento do comando normativo que
autoriza esses pagamentos.
NOTAS TAQUIGRÁFICAS:
O SR. PROCURADOR-GERAL, DR. LUCIANO VIEIRA -Excelência, quero corrigir uma omissão realmente do Ministério Público que
não se pronunciou quanto à inconstitucionalidade da norma, até foi
parecer de minha lavra, até para cumprir o regimento da obrigatoriedade dessa manifestação. E também deixo consignado que não
vislumbro uma inconstitucionalidade nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - Agrademos ao Dr. Luciano por seu posicionamento
sempre muito claro e verdadeiro. (final)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-7946/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezesseis de
maio de dois mil e dezessete, à unanimidade, rejeitar o incidente
suscitado em razão da ausência de obrigatoriedade constitucional
para o estabelecimento de meia diária e deslocamento mínimo na
concessão de diárias, nos termos do voto do relator, conselheiro
Domingos Augusto Taufner.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto
Taufner, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio
Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e o senhor conselheiro em substituição Marco
Antonio da Silva. Presente, ainda, o senhor procurador-geral do
Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira.
Sala das Sessões, 16 de maio de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-789/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2080/2004
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA
RESPONSÁVEL - LUIZ CARLOS CACÁ GONÇALVES
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INTERESSADO - ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS - MILTRO JOSÉ DALCAMIN (OAB/ES Nº 9232), HELLEN SYNTHIA SPINASSÉ (OAB/ES Nº 10.050), MICHELLE DALCAMIN (OAB/ES Nº 11.322), SIMONE GUDDI DA SILVA BORTOLINI
(OAB/ES Nº 8.601) E THIAGO DE ARAÚJO COELHO (OAB/RJ Nº
124.947)
EMENTA: AUDITORIA REALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – EXERCÍCIO DE 2003 – RECONHECER
PRESCRIÇÃO PARCIAL – EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DAR CIÊNCIA – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO
Tratam os autos de Auditoria Especial realizada na Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, por solicitação do então Procurador-Chefe da
Procuradoria de Justiça de Contas, Dr. Ananias Ribeiro de Oliveira,
tendo em vista expediente da ilustre Promotora de Justiça substituta da Comarca de Aracruz/ES, Dra. Angela Beatriz Varejão Andreão,
versando sobre procedimento licitatório referente à execução de
serviços de construção de rede elétrica no Parque de Exposições
do Município.
Em um primeiro momento, o procedimento de fiscalização, como
informa o Relatório de Auditoria de Engenharia nº. 042/2005 (RAE
042/2005) limitou-se a uma inspeção in loco realizada no Parque de
Exposições do Município de Aracruz/ES e análise dos documentos
constantes nos autos do Processo TC nº. 2080/2004, bem como
outros documentos encontrados no arquivo da Secretaria Municipal
de Obras.
Isto porque, o Processo Administrativo nº. 28.874/2003, de titularidade do Município de Aracruz/ES, no qual foi realizada a licitação,
na modalidade convite (Convite nº. 113/2003), do qual derivou a
contratação não foi localizado e, portanto, não disponibilizado à
equipe técnica para análise, conforme declara a Sra. Zuleika Blank
Orrico, gerente de contabilidade do Município (fls. 255).
Após certo tempo, a Administração do Município de Aracruz/ES encaminhou ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES o Ofício (Gab) nº. 109/2006 (fls. 257) no qual informa ter sido o
Processo Administrativo nº. 28.874/2003 localizado, encontrando-se à disposição desta Corte de Contas no arquivo da contabilidade
da Prefeitura.
Diante disso, nova equipe técnica foi deslocada ao Município de
Aracruz/ES a fim de proceder à análise dos autos localizados. Deste procedimento de fiscalização resultou o Relatório de Auditoria
de Engenharia nº. 03/2007 (fls. 270/299), cujos termos deram
base à elaboração da Instrução Técnica Inicial nº. 174/2007 (fls.
300/306).
Em vista das supostas irregularidades descritas nesta peça, o Sr.
Luiz Carlos Cacá Gonçalves, então Prefeito Municipal, foi devidamente citado tendo apresentado suas justificativas às fls. 325/343.
Após a apresentação de defesa, foram os autos encaminhados ao
Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, ocasião
em que foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva nº. 2673/2015
cuja conclusão e proposta de encaminhamento restou assim disposta:
“(...)
3 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, que
versam sobre Auditoria Especial, realizada na Prefeitura Municipal
de Aracruz, relativo ao exercício de 2003, entendeu-se que deve ser
ressarcido ao erário municipal o valor 8.858,99 VRTE em razão da
liquidação e pagamento de serviços em desacordo com o contrato
116/2003 (item 4.5 da IEC 39/2013).
3.2. Tendo em vista a existência de DANO no valor de 8.858,99
VRTE, sugere-se, preliminarmente, a conversão dos autos em tomada de contas especial, na forma do artigo 57, inciso IV2, da
Lei Complementar 621/2012, ressaltando que o responsável já foi
devidamente citado quanto à possibilidade de ressarcimento, nos
moldes do artigo 162 da Resolução TCE182/2002;
3.3. Posto isso e diante do preceituado no art. 319, §1º, inciso IV,
da Res. TC 261/2013, conclui-se opinando por:
3.3.1 – Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação
às irregularidades descritas na Instrução de Engenharia Conclusiva
IEC 39/2013, nos termos do artigo 71, caput, da Lei Complementar
Estadual n° 621/2012, sem o embargo da obrigação de ressarcimento pelo dano causado ao erário.
3.3.2 – Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as
contas do Sr. Luiz Carlos Cacá Gonçalves em razão do dano verificado no item 4.5 da Instrução de Engenharia Conclusiva IEC 39/2013,
condenando-o ao ressarcimento de 8.858,99 VRTE, na forma do
art. 84, III, “c” e “e”, da LC 621/20123.
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(...)”
Submetidas estas considerações ao Ministério Público Especial de
Contas, este asseverou, por meio do Parecer PPJC nº. 3629/2015,
que “(...) manifesta-se no feito pelo julgamento nos moldes preconizados pela Instrução Técnica Conclusiva ITC 2673/2015 (fls.
368/376) – mormente no tocante à incidência do fenômeno prescricional, nos moldes estipulados no art. 71 da Lei Complementar
nº. 621/2012, o qual inviabiliza a pretensão sancionatória por parte
deste Sodalício (...)”.
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 de auditoria, 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 nestes autos que apenas o ex-prefeito do Munícipio de Aracruz/ES, Sr. Luiz Carlos Cacá Gonçalves, foi citado
para responder às diversas irregularidades apontadas na Instrução
Técnica Inicial ITI 174/2007.
Assim, constato que na instrução do presente processo, 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.
Ademais, em relação ao único responsável chamado nos autos, denota-se, dos achados indigitados na ITI 174/2007, a ausência da
individualização das condutas praticadas pelo responsável citado,
bem como, do nexo de causalidade existente entre estas e a suposta desconformidade constatada.
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
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 ino-
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bservância, 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 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
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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 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
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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 já foram alcançados pelo fenômeno prescricional, o que implica na extinção da
pretensão punitiva deste TCEES e, 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 14 (catorze) anos da ocorrência dos fatos e
mais de 12 (doze) anos 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.
Então vejamos:
O item 4.5 da Instrução de Engenharia Conclusiva nº.
039/2013 (fls. 348/363) trata da realização de liquidação e
pagamento de serviços em desacordo com o contrato e atribui ao Sr. Luiz Carlos Cacá Gonçalves, então Prefeito Municipal, a
possibilidade de ressarcimento de 8.858,99 VRTE’s. O indicativo de
irregularidade está fundado na realização de pagamento por serviços não prestados. Desta forma, não há dúvida da existência de
prejuízo em desfavor do Município.
Todavia, não é razoável esperar que o Prefeito Municipal acompanhasse as medições de serviços realizadas, fiscalizasse nota fiscal
apresentada e apontasse glosa, nos termos da lei. Estas atividades,
conforme conhecimento geral, é atribuída 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 item 4.5 da Instrução de Engenharia Conclusiva nº. 039/2013 (fls. 348/363),
passados aproximadamente 14 (catorze) 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 Marechal Floriano ou não tenham acesso a corpo
probatório para trazer em sua defesa. Da mesma forma as empresas e entidades, responsáveis solidárias podem ter 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.
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.
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Portanto, em relação aos itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, da Instrução
de Engenharia Conclusiva nº. 039/2013, reconheço a ocorrência do fenômeno da prescrição, na linha do que prevê o art. 71,
caput, da Lei Complementar Estadual nº. 621/2012 e conforme
aventado no item 3.3.1 da Conclusão e Proposta de Encaminhamento constante da Instrução Técnica Conclusiva ITC nº. 2673/2015.
Quanto ao item 4.5 da Instrução de Engenharia Conclusiva
nº. 039/2013, suscito a divergência de entendimento entre a posição aqui lançada e aquela sustentada tanto pela área técnica,
quanto pelo Ministério Público Especial de Contas para extinguir
o mesmo por não atender aos pressupostos de constituição e
seu desenvolvimento válido e regular do processo.
III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto, discordando do opinamento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, VOTO nos seguintes termos:
Em relação aos itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, da Instrução de Engenharia Conclusiva nº. 039/2013, reconheço a ocorrência do
fenômeno da prescrição, na linha do que prevê o art. 71, caput, da
Lei Complementar Estadual nº. 621/2012 e conforme aventado no
item 3.3.1 da Conclusão e Proposta de Encaminhamento constante
da Instrução Técnica Conclusiva ITC nº. 2673/2015.
Em relação ao item nº. 4.5, 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 seguintes indícios de
irregularidade, mantidos na ITC 2673/2015:
Realizar liquidação e pagamento de serviços em desacordo com o
contrato.
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, remetam-se os autos ao ilustre representante do Ministério Público de
Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se
os autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2080/2004,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e sete
de junho de dois mil e dezessete, por maioria, nos termos do voto
relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Em relação aos itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, da Instrução de Engenharia Conclusiva nº. 039/2013, reconhecer a ocorrência do fenômeno da prescrição, na linha do que prevê o art. 71, caput, da
Lei Complementar Estadual nº. 621/2012, e conforme aventado no
item 3.3.1 da Conclusão e Proposta de Encaminhamento constante
da Instrução Técnica Conclusiva ITC nº. 2673/2015;
2. Em relação ao item nº. 4.5, pela extinção do processo sem
julgamento do mérito, com fundamento no art. 142, § 4º, da Lei
Complementar Estadual 621/2012 e art. 166 do Regimento Interno
desta Corte, 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 ao seguinte indício de irregularidade, mantidos na ITC 2673/2015:
• Realizar liquidação e pagamento de serviços em desacordo
com o contrato.
3. Dar ciência;
4. Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos.
Vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que
acompanhou a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas.
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, 27 de junho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 05/09/2017
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-824/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-205/2015
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - CELSO ANDREON
RESPONSÁVEIS - ADEMAR BRUMATTI, ADILSON AVELINA DOS
SANTOS, ANA FLÁVIA FERRON, ANTÔNIO CARLOS CESQUIM DINIZ, ANTÔNIO RODRIGUES NETO, BEATRIZ DE OLIVEIRA ANDRADE, BRUNO POLEZ COELHO, CARLOS RENATO MARTINS, CARLOS
RENATO OLIVEIRA ALVES, CLÁUDIO DENICOLI DOS SANTOS,
CLÁUDIO MENDONCA DA SILVA, EDINALDO LOUREIRO FERRAZ,
EDVALDO JOSÉ ERLACHER, ELIEZER SOARES ROCHA JUNIOR, ELISANGELA LEITE MELO, EMANUELA DA CRUZ LOBATO, EMERSON
CABRAL PETERLE DE SOUZA, FABRÍCIO ARAÚJO DUTRA, GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR, MARY LUCY GOMES DE SOUZA,
JOÃO FELÍCIO SCARDUA, JORGE DANIEL BEZERRA LEITE, MARCELO DE OLIVEIRA MACHADO, NILSON MESQUITA FILHO, PAULO
DOS SANTOS BARBOSA, PRISCILA DOS REIS VASCONCELOS, RAFAEL CLÁUDIO SIMÕES, RENAN DE NARDI DE CRIGNIS, RICARDO
SAYACINI PANDOLFI, RUBENS SÉRGIO RASSELI, SAULO ANDREON
E WELLINGHTON NASCIMENTO DE LIMA
ADVOGADO - GUSTAVO FONTANA ULIANA (OAB/ES 15.861)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – 1) REJEITAR INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE – 2) IMPROCEDÊNCIA – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos de representação formulada pelo Sr.
Celson Andreon, Vereador do Município de Cariacica, apontando possíveis ilegalidades decorrentes de pagamentos efetuados a
Agentes Políticos do Poder Executivo Municipal, em razão da percepção de subsídios diferenciados dos que foram fixados pela Lei
Municipal 4965/2013, em alguns meses dos exercícios de 2013 a
2015.
A área técnica, através da 3ª Secretaria de Controle Externo, nos
termos da Instrução Técnica Inicial – ITI nº 00344/2015, sugeriu a
CITAÇÃO dos responsáveis, para manifestação acerca dos indicativos de irregularidade pertinentes aos exercícios de 2014 e 2015,
a saber: 2.1. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS A AGENTES
POLÍTICOS SEM AMPARO LEGAL e 2.2. PAGAMENTOS INDEVIDOS
DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Opinou, ainda, a área técnica, pela conversão do feito em Tomada
de Contas Especial na forma do artigo 115 da Lei Complementar
Estadual 621/2012, em face da ocorrência de dano ao erário, bem
como pela expedição de determinação quanto à suspensão dos pagamentos das referidas verbas.
Os responsáveis foram devidamente citados, na forma da decisão
TC 4749/2015 - Plenário, conforme Termos de Citação 1622/2015
a 1651/2015, sendo notificado o Prefeito quanto à expedição de
determinação de suspensão dos pagamentos das referidas verbas,
os quais trouxeram aos autos a documentação de fls. 265 a 889.
Por se encontrar em local incerto e não sabido, o Sr. Paulo dos Santos Barbosa foi citado, através da Decisão Monocrática 1719/2015,
bem como Edital de Citação 029/2015, publicado no Diário Oficial
do Tribunal de Contas (pág. 14), datado de 14/10/2015 (fls. 278280), trazendo aos autos a documentação de fls. 749-768.
Instada a se manifestar, a área técnica, através do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC emitiu a Manifestação Técnica Preliminar – MTP 20/2016, detectando a ausência da
citação dos responsáveis solidários pelos pagamentos indevidos,
em razão da desconcentração administrativa prevista na Lei Municipal 4778/2010, sugerindo a citação dos Srs. Elisângela Leite
Melo, Mary Lucy Gomes de Souza e Ricardo Savacini Pandolfi, com
indicação dos respectivos valores a serem ressarcidos.
Os referidos agentes foram devidamente citados, na forma da Decisão Monocrática 889/2016-1 e Termos de Citação 854/2016-6,
855/2016-1 e 856/2016-5, trazendo aos autos sua manifestação de
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defesa, contida na documentação de fls. 916-1010.
Ato contínuo, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, tendo procedido à análise da documentação trazida aos
autos, emitiu a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 3645/2016-7
(fls. 1015-1043), concluindo no sentido de que, quanto ao item
3.2, este foi saneado, em razão da devolução dos valores pagos
e da edição da Lei Municipal 5372/2015, já quanto ao item 3.1,
entendeu prejudicada a análise ante a tramitação do RE 650.898,
sugerindo o sobrestamento de seu julgamento, citando precedentes a respeito.
Opinou, ainda, no sentido de se revogar a suspensão do pagamento do auxílio alimentação, determinada pela Decisão TC
4749/2015-Plenário, em razão de amparo legal contido no artigo
3º da Lei Municipal 5372/2015, a partir de janeiro de 2015, bem
como dando-se ciência ao Representante do teor da Decisão a ser
proferida.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do Parecer de
fls. 1047-1051, lavrado pelo Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva, anuiu à proposta da área técnica, opinando, por fim, pela
conversão do feito em Tomada de Contas Especial, bem como pela
imputação de ressarcimento e aplicação de sanção pecuniária aos
agentes.
Na sequência, foi juntada aos autos a documentação de fls. 10531084, trazida pelo Prefeito, Sr. Geraldo Luzia de Oliveira Junior, encaminhando-se à área técnica para nova manifestação conclusiva.
O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, nos
termos da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 1192/2017-2, analisou apenas o item 3.1, Pagamento de 13º Salário e Férias a Agentes Políticos sem amparo legal, concluindo no sentido de que seja
o feito convertido em Tomada de Contas Especial para que seja julgada irregular, imputando-se o ressarcimento e aplicando-se multa
aos responsáveis.
Sugeriu, por fim, a revogação da suspensão do pagamento do abono de férias e do 13º subsídio, conforme Decisão TC 4749/2015
- Plenário, em face do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal
do RE 650.898, bem como da edição da Lei Municipal 5726/2017,
além da propositura de ADI em relação ao artigo 1º, da Lei Municipal 5726/2015, no que tange aos efeitos retroativos assim como a
totalidade do teor normativo de seu artigo 2º.
O Ministério Público Especial de Contas, através do Parecer de fls.
1116-1119, anuiu integralmente à proposta da área técnica, sem
prejuízo da aplicação de multa aos responsáveis.
Assim, conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de
deliberação do Colegiado do Egrégio Plenário desta Corte de Contas, nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
O representante se insurge acerca possíveis ilegalidades decorrentes de pagamentos efetuados a Agentes Políticos do Poder Executivo Municipal, em razão da percepção de subsídios diferenciados
em relação aos que foram fixados pela Lei Municipal 4965/2013,
durante alguns meses dos exercícios de 2013 a 2015, fazendo-se
necessário analisar a documentação posta, para efeito de deliberação do Colegiado.
DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico consonância de entendimento entre a
área técnica e o Ministério Público Especial de Contas ao opinarem
pelo afastamento do indicativo de irregularidade relativo ao item
3.2 da Instrução Técnica Conclusiva - ITC, bem como pela mantença do item 3.1, com a imputação de ressarcimento correspondente, além da propositura de ADI em relação ao artigo 1º, da Lei
Municipal 5726/2017, no que tange aos efeitos retroativos assim
como a totalidade do artigo 2º, convertendo-se o presente feito em
Tomada de Contas Especial para que seja julgada irregular, com a
imputação de ressarcimento e aplicação de multa aos responsáveis.
Assim, transcreve-se os termos da Instrução Técnica Conclusiva –
ITC 01192/2017-2, verbis:
[...]
4 – CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos e levando em conta as análises aqui procedidas e as motivações adotadas, entende-se que deve ser mantida a irregularidade analisada no
seguinte item desta Instrução Técnica Conclusiva Complementar:
4.1.1 – PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS A AGENTES
POLÍTICOS SEM AMPARO LEGAL. (item 2.1 da ITI 0344/2015)
Base Legal: Art. 39, § 4º da CF/88 e Art. 1º, § 1º da Lei Municipal
4.965/2013 e Princípios da Legalidade e Moralidade.
Responsáveis:

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

Página 8
Ademar Brumatti – Secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Turismo
Adilson Avelina dos Santos – Secretário Municipal Especial de
Coordenação Política
Ana Flávia Ferron – Secretária Municipal de Serviços e Trânsito
Antônio Carlos Cesquim Diniz – Secretário Municipal de Agricultura, Pesca e Economia Solidária
Antônio Rodrigues Neto – Secretário Municipal de Meio Ambiente
Beatriz de Oliveira Andrade – Secretário Municipal de Educação
Bruno Polez Coelho – Vice-Prefeito
Carlos Renato Martins – Secretário Municipal de Finanças
Carlos Renato Oliveira Alves – Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Cláudio Denicoli dos Santos – Secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente
Edinaldo Loureiro Ferraz – Procurador Geral
Edvaldo José Erlacher – Secretário Municipal de Esporte e Lazer
Elisangela Leite Melo – Secretário Municipal de Administração
Emanuela da Cruz Lobato – Secretária Municipal de Comunicação
Emerson Cabral Peterle Souza – Coordenador Executivo de Comunicação
João Felício Scárdua – Secretário Municipal de Infraestrutura
Jorge Daniel Bezerra Leite – Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
Maria Lucy Gomes de Souza – Secretária Municipal de Gestão
e Planejamento
Nilson Mesquita Filho – Secretário Municipal de Saúde
Paulo dos Santos Barbosa – Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Priscila dos Reis Vasconcelos – Secretário Municipal de Desenvolvimento Social
Rafael Cláudio Simões – Secretário Municipal de Governo, Planejamento e Gestão Estratégica
Renan de Nardi de Crignis – Secretário Municipal de Meio Ambiente
Ricardo Savacini Pandolfi – Secretário Municipal de Gestão e
Planejamento
Saulo Andreon – Secretário Municipal de Educação
Wellinghton Nascimento de Lima – Secretário Municipal de Serviços e Trânsito Ressarcimento: R$ 264.789,27 (105.222,0564
VRTE)
4.2 Diante de todo o exposto e do preceituado no art. 319, § 1º,
inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por que:
4.2.1. Tendo em vista a existência de DANO presentificado no
item 4.1.1, no valor total de 105.222,0564 VRTE, sugere-se,
preliminarmente, a 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;
4.2.2 Quanto ao indício de irregularidade tratado no item
3.2 da ITC 3645/2016, considerando a devolução dos valores
indevidamente recebidos, bem como a edição da Lei Municipal nº
5.372/2015, entendeu-se pelo seu saneamento.
4.2.3. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas da senhora Elisangela Leite Melo - Secretária
Municipal de Gestão e Planejamento no período de 01/01/2013 a
11/11/2013, pela prática de ato ilegal que causou dano injustificado
ao erário disposto no item 4.1.1, condenando-a ao ressarcimento
no valor de R$ 37.370,88 (15.688,8664 VRTE), em solidariedade com os responsáveis abaixo listados, com amparo no artigo 84,
inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012:
Tabela 1
4.2.4. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas da senhora Mary Lucy Gomes de Souza - Secretária
Municipal de Gestão e Planejamento a partir de 06/01/2015, pela
prática de ato ilegal que causou dano injustificado ao erário disposto no item 4.1.1, condenando-a ao ressarcimento no valor de R$
22.077,92 (8.216,2627 VRTE), em solidariedade com os responsáveis abaixo listados, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea
“e” da Lei Complementar 621/2012:
Tabela 2
4.2.5. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas do senhor Ricardo Savacini Pandolfi - Secretário
Municipal de Gestão e Planejamento no período de 12/11/2013 a
06/01/2015, pela prática de ato ilegal que causou dano injustificado ao erário disposto no item 4.1.1, condenando-o ao ressarcimento de R$ 205.340,47 (81.316,9273 VRTE), dos quais
78.257,0613 VRTE são solidários com os responsáveis abai-
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xo listados, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei
Complementar 621/2012:
Tabela 3
4.2.6. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas do senhor Ademar Brumatti - Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Turismo no exercício de 2013 pela
prática de ato ilegal que causou dano injustificado ao erário disposto no item 4.1.1, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$
14.450,45 (6.066,5197 VRTE), em solidariedade com o senhor
Ricardo Savacini Pandolfi, com amparo no artigo 84, inciso III,
alínea “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.7. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas do senhor Adilson Avelina dos Santos - Secretário
Municipal Especial de Coordenação Política em 2103, pela prática de
ato ilegal que causou dano injustificado ao erário disposto no item
4.1.1, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$ 6.973,75
(2.927,6868 VRTE), em solidariedade com a senhora Elisangela
Leite Melo, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei
Complementar 621/2012;
4.2.8. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas da senhora Ana Flávia Ferron - Secretária Municipal de
Serviços e Trânsito em 2103 e 2014, pela prática de ato ilegal que
causou dano injustificado ao erário disposto no item 4.1.1, condenando-a ao ressarcimento no valor de R$ 20.440,34 (8.135,7010
VRTE), em solidariedade com o senhor Ricardo Savacini Pandolfi, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.9. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas do senhor Antônio Carlos Cesquim Diniz - Secretário Municipal de Agricultura, Pesca e Economia Solidária de 2013 a
2015, pela prática de ato ilegal que causou dano injustificado ao
erário disposto no item 4.1.1, condenando-o ao ressarcimento no
valor de R$ 21.714,87 (8.601,9158 VRTE), em solidariedade
com os senhores Elisangela Leite Melo e Ricardo Savacini Pandolfi, conforme tabelas dos itens 4.2.3 e 4.2.5, com amparo
no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.10. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas do senhor Antônio Rodrigues Neto - Secretário
Municipal de Meio Ambiente em 2013, pela prática de ato ilegal que
causou dano injustificado ao erário disposto no item 4.1.1, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$ 5.547,71 (2.329,0134
VRTE), em solidariedade com a senhora Elisangela Leite Melo,
com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.11. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas da senhora Beatriz de Oliveira Andrade - Secretário Municipal de Educação em 2015, pela prática de ato ilegal que
causou dano injustificado ao erário disposto no item 4.1.1, condenando-a ao ressarcimento no valor de R$ 6.726,19 (2.503,1409
VRTE), em solidariedade com a senhora Mary Lucy Gomes de
Souza, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.12. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas do senhor Bruno Polez Coelho - Vice-Prefeito em
2013, pela prática de ato ilegal que causou dano injustificado ao
erário disposto no item 4.1.1, condenando-o ao ressarcimento no
valor de R$ 7.436,42 (3.121,9228 VRTE), em solidariedade
com os senhores Elisangela Leite Melo e Ricardo Savacini Pandolfi, conforme tabelas dos itens 4.2.3 e 4.2.5, com amparo
no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.13. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas do senhor Carlos Renato Martins - Secretário Municipal de Finanças nos exercícios de 2013 e 2014, pela prática de
ato ilegal que causou dano injustificado ao erário disposto no item
4.1.1, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$ 18.651,12
(7.596,3298 VRTE), em solidariedade com o senhor Ricardo Savacini Pandolfi, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da
Lei Complementar 621/2012;
4.2.14. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas do senhor Carlos Renato Oliveira Alves - Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo nos exercícios
de 2013 e 2014, pela prática de ato ilegal que causou dano injustificado ao erário disposto no item 4.1.1, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$ 12.400,96 (4.998,4197 VRTE), em solidariedade com o senhor Ricardo Savacini Pandolfi, com amparo
no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.15. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas do senhor Cláudio Denicoli dos Santos - Secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente em
2014, pela prática de ato ilegal que causou dano injustificado ao
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erário disposto no item 4.1.1, condenando-o ao ressarcimento no
valor de R$ 2.489,60 (987,5446 VRTE), em solidariedade com
o senhor Ricardo Savacini Pandolfi, com amparo no artigo 84,
inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.16. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas do senhor Edinaldo Loureiro Ferraz - Procurador
Geral em 2014 e 2015, pela prática de ato ilegal que causou dano
injustificado ao erário disposto no item 4.1.1, condenando-o ao
ressarcimento no valor de R$ 8.672,40 (3.374,3212 VRTE), em
solidariedade com os senhores Mary Lucy Gomes de Souza e
Ricardo Savacini Pandolfi, conforme tabelas dos itens 4.2.4 e
4.2.5, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.17. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas do senhor Edvaldo José Erlacher - Secretário Municipal de Esporte e Lazer em 2014, pela prática de ato ilegal que
causou dano injustificado ao erário disposto no item 4.1.1, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$ 9.071,50 (3.598,3736
VRTE), em solidariedade com o senhor Ricardo Savacini Pandolfi, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.18. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas da senhora Emanuela da Cruz Lobato - Secretária Municipal de Comunicação em 2013 e 2014, pela prática de
ato ilegal que causou dano injustificado ao erário disposto no item
4.1.1, condenando-a ao ressarcimento no valor de R$ 19.085,82
(7.712,3214 VRTE), em solidariedade com os senhores Elisangela Leite Melo e Ricardo Savacini Pandolfi, conforme tabelas dos itens 4.2.3 e 4.2.5, com amparo no artigo 84, inciso III,
alínea “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.19. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas do senhor Emerson Cabral Peterle Souza - Coordenador Executivo de Comunicação em 2014, pela prática de
ato ilegal que causou dano injustificado ao erário disposto no item
4.1.1, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$ 4.134,80
(1.640,1428 VRTE), em solidariedade com o senhor Ricardo Savacini Pandolfi, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da
Lei Complementar 621/2012;
4.2.20. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas do senhor João Felício Scárdua - Secretário Municipal
de Infraestrutura em 2014 e 2015, pela prática de ato ilegal que
causou dano injustificado ao erário disposto no item 4.1.1, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$ 8.775,44 (3.326,8099
VRTE), em solidariedade com os senhores Mary Lucy Gomes
de Souza e Ricardo Savacini Pandolfi, conforme tabelas dos
itens 4.2.4 e 4.2.5, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e”
da Lei Complementar 621/2012;
4.2.21. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas do senhor Jorge Daniel Bezerra Leite - Secretário
Municipal de Desenvolvimento Urbano em 2013, pela prática de
ato ilegal que causou dano injustificado ao erário disposto no item
4.1.1, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$ 8.210,30
(3.446,8094 VRTE), em solidariedade com a senhora Elisangela
Leite Melo, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei
Complementar 621/2012;
4.2.22. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas do senhor Nilson Mesquita Filho - Secretário Municipal
de Saúde em 2013 e 2014, pela prática de ato ilegal que causou
dano injustificado ao erário disposto no item 4.1.1, condenando-o
ao ressarcimento no valor de R$ 22.886,05 (9.219,7510 VRTE),
em solidariedade com os senhores Elisangela Leite Melo e Ricardo Savacini Pandolfi, conforme tabelas dos itens 4.2.3 e
4.2.5, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.23. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas do senhor Paulo dos Santos Barbosa - Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo em 2014, pela
prática de ato ilegal que causou dano injustificado ao erário disposto no item 4.1.1, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$
4.417,00 (1,752,0825 VRTE), em solidariedade com o senhor
Ricardo Savacini Pandolfi, com amparo no artigo 84, inciso III,
alínea “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.24. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas da senhora Priscila dos Reis Vasconcelos - Secretário Municipal de Desenvolvimento Social em 2014, pela prática de
ato ilegal que causou dano injustificado ao erário disposto no item
4.1.1, condenando-a ao ressarcimento no valor de R$ 631,00
(250,2975 VRTE), em solidariedade com o senhor Ricardo Savacini Pandolfi, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da
Lei Complementar 621/2012;
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4.2.25. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas do senhor Rafael Claudio Simões - Secretário Municipal de Governo, Planejamento e Gestão Estratégica em 2013 e
2014, pela prática de ato ilegal que causou dano injustificado ao
erário disposto no item 4.1.1, condenando-o ao ressarcimento no
valor de R$ 17.319,91 (7.069,3761 VRTE), em solidariedade
com os senhores Elisangela Leite Melo e Ricardo Savacini Pandolfi, conforme tabelas dos itens 4.2.3 e 4.2.5, com amparo
no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.26. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas do senhor Renan de Nardi de Crignis - Secretário Municipal de Meio Ambiente em 2013 e 2014, pela prática de
ato ilegal que causou dano injustificado ao erário disposto no item
4.1.1, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$ 18.297,06
(7.358,0517 VRTE), em solidariedade com o senhor Ricardo Savacini Pandolfi, com amparo no artigo 84, inciso III, alínea “e” da
Lei Complementar 621/2012;
4.2.27. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas do senhor Saulo Andreon - Secretário Municipal de
Educação em 2013, pela prática de ato ilegal que causou dano injustificado ao erário disposto no item 4.1.1, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$ 5.991,00 (2.515,1133 VRTE), em solidariedade com o senhor Ricardo Savacini Pandolfi, com amparo
no artigo 84, inciso III, alínea “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.28. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares
as contas do senhor Wellinghton Nascimento de Lima - Secretário Municipal de Serviços e Trânsito em 2013, pela prática de
ato ilegal que causou dano injustificado ao erário disposto no item
4.1.1, condenando-o ao ressarcimento no valor de R$ 12.821,42
(5.382,6280 VRTE), em solidariedade com os senhores Elisangela Leite Melo e Ricardo Savacini Pandolfi, conforme tabelas dos itens 4.2.3 e 4.2.5, com amparo no artigo 84, inciso III,
alínea “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.3 Considerando que, nos termos da Decisão Plenária nº
4749/2015, esta Corte de Contas determinou a suspensão do pagamento do auxílio alimentação aos agentes políticos do município de Cariacica, e que desde janeiro de 2015 a concessão do
referido auxílio encontra amparo legal no art. 3º da Lei Municipal nº
5.372/2015 (folha 946), entende-se não subsistir razão para
prevalecer a suspensão do pagamento.
4.4 Considerando que, nos termos da Decisão Plenária nº
4749/2015, esta Corte de Contas determinou a suspensão do pagamento do abono de férias e do 13º salário aos agentes
políticos do município de Cariacica; que o STF, no julgamento do
RE 650.598, fixou a tese de que o art. 39, § 4º, da Constituição
Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e
décimo terceiro salário, e que desde janeiro de 2017 a concessão
dos benefícios encontra amparo legal no art. 1º da Lei Municipal nº
5.726/2017, entende-se não subsistir razão para prevalecer a
suspensão do pagamento.
4.5. Ante a violação ao princípio constitucional da moralidade, tratada no item 3.1 desta ITC Complementar, sugere-se que seja encaminhado o referido item à apreciação do Ministério Público de
Contas para, em atenção ao disposto no artigo 38, X da Resolução
TC nº 261/2013, resolver sobre eventual representação ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo para fins de
propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do
art. 1º, da Lei Municipal 5.726/2017 (no que tange aos efeitos
retroativos) e da totalidade de seu art. 2º.
4.6 Por fim, reitera-se que seja dada ciência ao Representante
do teor da Decisão final a ser proferida por este Egrégio TCEES. –
(g.n.)
O Ministério Público Especial de Contas anuiu in totum ao entendimento técnico, nos termos do Parecer de fls. 1116-1119, lavrado
pelo Procurador, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, litteris:
[...]
Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a Instrução Técnica Conclusiva é consentânea com o posicionamento do Ministério
Público de Contas, motivo pelo qual, independentemente de transcrição, passa a fazer parte integrante deste pelos fundamentos de
fato e de direito ali deduzidos.
Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal concluiu, em
fevereiro de 2017, o julgamento do Recurso Extraordinário nº
650.898, no qual se decidiu pela constitucionalidade de pagamento
de abono de férias e 13º salário a agentes políticos. Destarte, tal
entendimento demonstra a possibilidade de concessão de gratificação natalina, ou de outras espécies remuneratórias, a detentor de
mandato eletivo remunerado por subsídio e, por consequência, não
afronta o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal.
Ressalta-se que o efeito da recente decisão do STF somente se apli-
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ca aos municípios que já possuíam leis que concediam tais benefícios. Contrariando tal afirmação, o Município de Cariacica realizava
pagamento de 13º salário e férias sem amparo legal a agentes
políticos no transcurso de 2013 e de 2014, e no mês de Janeiro de
2015.
No entanto, alegou-se que foi aprovada pela Câmara Municipal de
Cariacica e sancionada pelo Prefeito a Lei Municipal 5.726, de 12 de
janeiro de 2017, lei cujo conteúdo versa sobre férias e 13º salário
para secretários municipais e autoridades de hierarquia equivalente, conforme se verifica:
[...] Art. 1º Fica assegurado aos Secretários Municipais e autoridades de hierarquia equivalente o direito ao gozo anual de férias
remuneradas, com acréscimo de 1/3 e pagamento de 13º vencimento, na forma e condições previstas na Lei Complementar nº 29,
de 15 de abril de 2010, a partir de 1º de agosto de 2015.
Art. 2º Ficam convalidados todos os atos de concessão de
férias e de pagamento de 1/3 de férias e de 13º vencimento
aos Secretários Municipais e autoridades de igual hierarquia, em
data anterior a 1º de agosto de 2015.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observada
as datas consignadas em seus respectivos artigos.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Averígua-se que o conteúdo da presente lei assevera o pagamento
de abono de férias e 13º vencimento a agentes políticos do município com efeitos retroativos a 1° de agosto de 2015 e ainda convalida todos os atos de pagamento de 1/3 de férias e de 13º vencimento anteriores a essa data. .
Assim, convalidar todos os atos de concessão de férias e de pagamento de 1/3 de férias e de 13º vencimento em data anterior a 1º
de agosto de 2015, constitui uma afronta aos princípios constitucionais da Administração Pública, principalmente da legalidade e da
moralidade, haja vista que tais estipêndios geraram despesas aos
cofres públicos sem qualquer amparo legal e sem qualquer interesse público, conforme exposto pela ITC 01192/2017-2.
Isto posto, o Ministério Público de Contas anui à proposta da
Instrução Técnica Complementar 01192/2017-2, sem prejuízo da aplicação de multa aos responsáveis. – (g.n.).
Com relação ao indicativo de irregularidade 3.2 da ITC - PAGAMENTOS INDEVIDOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, entendo que a análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, haja vista a
devolução dos valores recebidos pelos agentes políticos, tendo sido
editada a Lei Municipal 5.372/2015, a partir de janeiro de 2015,
data em que passou a ser devido o referido benefício, motivo pelo
qual adoto o seu entendimento como razões de decidir e afasto a
referida irregularidade.
Quanto à sugestão de propositura de ADI, em face do artigo 1º da
Lei Municipal 5.726/2017 no que tange aos seus efeitos retroativos, e da totalidade do artigo 2º da mesma lei, analiso na seguinte
Preliminar:
2. DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO:
Propõe a área técnica e o Parquet de Contas que seja resolvido,
na forma do artigo 38, inciso X, da Resolução TC 261/2013, o incidente de inconstitucionalidade do artigo 1º (quanto aos seus efeitos
retroativos) da Lei Municipal 5726/2017, bem como afastado a incidência da totalidade do artigo 2º, da mesma lei.
A este respeito, verifico do texto da referida lei que a mesma dispõe
sobre Férias e 13º Subsídio dos Secretários Municipais e autoridades de hierarquia equivalente, além do que, no seu artigo 1º,
assegura-se aos referidos agentes políticos o direito ao gozo anual
de férias remuneradas, com o acréscimo de 1/3, bem como o pagamento de 13º vencimento, na forma e condições previstas na Lei
Complementar nº 29, de 15 de abril de 2010, a partir de 1º de
agosto de 2015.
O artigo 2º, da mesma lei, estabelece que ficam convalidados
todos os atos de concessão de férias e de pagamento de 1/3
de férias e de 13º vencimento aos Secretários Municipais e
autoridades de igual hierarquia, em data anterior a 1º de
agosto de 2015.
Verifico, pois, da documentação trazida aos autos pelo Vereador
representante, juntada às fls. 1062-1082, que o mesmo arguiu a
inconstitucionalidade da referida lei municipal, em face do artigo
39, § 4º, da Constituição Federal e de “legalização”, com efeitos
retroativos de ato investigado por este Tribunal de Contas.
Consta, assim, da documentação juntada, do parecer da Procuradoria Geral da Câmara Municipal de Cariacica acerca da Mensagem
126/2016 afeta ao Projeto de Lei 25/2016, ambos, de 18/11/2016,
dos quais se originou a Lei 5726, de 12 de janeiro de 2017, fundamentando-se em jurisprudência e nos §§ 3º e 4º do artigo 39 da
nossa Carta Magna, opinando pelo não prosseguimento do Projeto
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de Lei, em razão da sua inevitável INCONSTITUCIONALIDADE.
Observo quanto à referida mensagem 126/2016 que o Chefe do
Poder Executivo Municipal alega a necessidade da edição de lei, em
face do entendimento deste Tribunal de Contas que assim o exige,
bem como dos seus efeitos retroativos para convalidação dos atos
que reconheceram tais direitos, inclusive em gestões anteriores,
justificando-se a ausência de aumento de despesas, vez que tais direitos sempre foram reconhecidos e pagos, fundamentando-se em
Julgado do TJES, verbis:
[...]
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVEL – SECRETÁRIA
MUNICIPAL – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS ACRESCIDAS DE 1/3 MAIS 13º
SALÁRIO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. O fato de a apelada ser considerada agente político e, em razão
disso, ser remunerada por subsídio, por si só, não afasta a obrigação do Município quanto ao pagamento das verbas trabalhistas
atinentes às férias proporcionais não gozadas, acrescidas de um
terço, bem como do décimo terceiro salário. A correta interpretação que se extrai do art. 39, §§ 3º e 4º não é a mesma que
pressupõe o recorrente, no sentido de isentá-lo do dever de
arcar com o pagamento de verbas correspondentes às férias
e acréscimo constitucional de 1/3, sobretudo porque o próprio texto constitucional prevê que se aplica aos servidores
ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
2. Em que pese os esforços do Município, sobretudo no que diz
respeito a Lei Complementar Municipal n. 003/2009, que definiu o cargo de Secretário como agente político, este diploma legal não tem o condão de afastar a aplicabilidade das
normas constitucionais.
3. Recurso desprovido. Reexame necessário prejudicado (*1ª Câmara Cível – Apelação e Reexame Necessário oriundo da Comarca
de Presidente Kennedy – processo n. 0000447-17.2010.8.08.0041,
sob a relatoria do Eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira).
(Inúmeras outras decisões do nosso Tribunal seguem a mesma linha,
bastando citar a Apelação Cível nº 0003002-40.2004.8.08.0001,
3ª Câmara Cível- Relator o Desembargador Ney Batista Coutinho;
Apelação Cível n] 0002999-85.2004.8.08.0001, 2ª Câmara Cível
– Relatora a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira;
Apelação – processo nº 0000605-61.2014.8.08.0064 – Relatora a
Desembargadora Janete Vargas Simões). – g.n.
Quanto a este tema, as Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, e de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de
Cariacica, em parecer conjunto (fls. 1081-1082) opinaram pela
constitucionalidade do Projeto de Lei 25/2016, entendendo
que se trata de direitos dos referidos servidores garantidos
pelo artigo 7º e 39, § 3º da Constituição Federal, além de ser
de grande alcance social para a municipalidade.
Lado outro, o parecer jurídico exarado pela Procuradoria Geral da
Câmara Municipal de Cariacica fundamenta-se no § 4º, do artigo 39
da nossa Carta Magna, que estabelece o pagamento aos agentes
políticos, na forma de subsídio, o qual não se pode acrescentar
qualquer gratificação, adicional ou representação, bem como em
doutrina que classifica os cargos de Secretários Municipais e equivalentes como agentes políticos.
Argumentou o parecerista jurídico que o Texto Magno estabeleceu
diferença entre os servidores públicos e agentes políticos, estendendo àqueles, no § 3º do artigo 39, o disposto no artigo 7º, incisos
VIII e XVII, e, a estes, o pagamento por subsídio em parcela única,
nos termos do § 4º do mesmo artigo.
Referido parecer fundamentou-se, ainda, em julgado do Superior
Tribunal de Justiça - STJ (RMS 15.476/BA) contrário ao pagamento
de gratificação natalina a Ex-Deputados Estaduais, entendendo que
a eles não se aplica o § 3º, do artigo 39 da Constituição Federal, por
se tratar de cargo eletivo e não ter vínculo com a administração pública como trabalhador ou servidor público, bem como em julgados
de outros Tribunais de Justiça Estaduais, como os de Rio Grande
do Sul, de São Paulo e de Minas Gerais, contrários à concessão dos
referidos benefícios ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e demais
agentes políticos, com fundamento nos §§ 3º e 4º do citado artigo
39.
Citou, por fim, a pendência de julgamento do RE 650.898/RS pelo
Excelso Pretório, razão pela qual foi sobrestado o julgamento do
RE 597704/RS pela Relatora a Min. Carmen Lúcia, em 24/6/2013.
A subscritora da ITC 1192/2017-2, por sua vez, considerando que
o STF finalizou o julgamento do RE 650.898, em 1º/2/2017,
fixando o entendimento de que o artigo 39, § 4º da Consti-
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tuição Federal não é incompatível com o pagamento de terço
de férias e décimo terceiro salário, entendeu inconstitucional
apenas o artigo 2º da Lei 5726/2017 que convalidou os atos de
concessão de férias, 13 de férias e 13º vencimento em datas anteriores a 1º de agosto de 2015, além do artigo 1º,
no tocante à retroatividade a 1º de agosto de 2015, data
da suspensão dos pagamentos por este Tribunal de Contas,
argumentando, em síntese, o seguinte:
- Inicialmente, informou que o RE 650.898 julgado pelo STF se
refere a ADI em face dos artigos 4º, 6º e 7º da Lei 1929/2008
do Município de Alecrim/RS, que concede o direito a férias com o
pagamento de 1/3 constitucional e 13º subsídio ao Prefeito e ao
Vice-Prefeito;
- Considerou que o reconhecimento da constitucionalidade de
tais pagamentos não afasta a necessidade de sua prévia autorização legal, transcrevendo o inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal, segundo o qual a REMUNERAÇÃO dos servidores
públicos e O SUBSÍDIO de que trata o § 4º, do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
- O Parecer Consulta 02/2011 deste Tribunal já assentava a
legitimidade da concessão do 13º salário aos agentes políticos municipais, desde que observados os requisitos constitucionais e
infraconstitucionais abordados, ou seja, a existência de norma autorizativa votada na legislatura anterior (vereadores);
- A Lei Municipal 4.965/2013, que fixou o subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e Cargos hierárquicos equivalentes para o mandato 2013/2016, estabeleceu em
seu § 1º, do seu artigo 1º, que os subsídios tratados no caput
correspondem ao teto, sendo vedada a adição de verba de
representação ou qualquer outra espécie remuneratória, na
forma do § 4º, do artigo 39 da Constituição Federal;
- Por não haver autorização legal de pagamento das referidas
verbas aos mencionados agentes políticos antes da Lei Municipal
5.726/2017, mas sim, expressa vedação, não há direito a pagamentos retroativos e qualquer previsão nesse sentido é violadora
da moralidade e do interesse público, cabendo a revogação da
Decisão TC 4749/2015 que determinou a suspensão dos pagamentos de tais verbas, somente a partir da publicação da
referida lei em 18/1/2017;
- Sobre o artigo 2º da referida lei, que convalida todos os atos de
concessão dos citados benefícios em datas anteriores a 1º de agosto de 2015 (data da suspensão dos pagamentos por este Tribunal
de Contas), transcreveu trecho do artigo “Breve ensaio sobre a convalidação legislativa de pagamentos irregulares efetuados pela administração pública”, fundamentado em doutrina e jurisprudência,
concluindo pela sua impossibilidade, em regra (fl. 1101).
Observo, pois, da transcrição de fl. 1101 pelo subscritor da ITC,
que o autor do citado artigo concluiu que deve ser analisado o caso
concreto, assim afirmando:
[...]
Entretanto, que se deixe claro que dependendo do caso tratado É
POSSÍVEL A CONVALIDAÇÃO LEGISLATIVA, em especial, em
face da natureza do ato praticado, como por exemplo, para
CASOS QUE NÃO GEREM DESPESAS EFETUADAS SEM OBSERVÂNCIA DOS CONTORNOS DEFINIDOS PELO ORDENAMENTO
JURÍDICO OU NÃO TENHAM REPERCUSSÃO NA ESFERA DE
TERCEIROS. (g.n.)
Como se observa das transcrições de doutrina e jurisprudência
contrárias ao pagamento de férias, 1/3 de férias e 13º subsídio
aos agentes políticos, inclusive do Parecer Consulta 002/2011 deste
Tribunal de Contas, verifica-se que se referem aos agentes políticos detentores de cargos eletivos de Deputado Estadual, Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores, estes dependem de lei votada na
legislatura anterior, sendo empecilho para o pagamento de tais
verbas, a remuneração por subsídio, o que foi resolvido com o julgamento do RE 650.898 pelo STF, entendendo como constitucional
tais pagamentos.
Sobre o § 4º, do artigo 39 da Constituição Federal, entendo que
não obsta o pagamento de 1/3 de férias, 13º subsídio, e outras
verbas remuneratórias decorrentes de trabalho extraordinário,
afastamento da sede de trabalho, mas, tão somente das verbas de
representação, adicionais de tempo de serviço e de assiduidade,
bem como quaisquer outras de caráter permanente de natureza
remuneratória, entendimento este confirmado pelo STF no julgamento do RE 650.898.
Sobre o disposto no § 3º, do artigo 39 da Constituição Federal,
entendo que não exclui, na esfera municipal, os Secretários Municipais e cargos de hierarquia equivalente, ao estender os benefícios
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previstos no artigo 7º aos servidores ocupantes de cargo público,
porque se trata de cargos em comissão preenchidos por servidores
nomeados, assemelhando-se com os demais servidores comissionados do que com os cargos políticos de natureza eletiva.
O entendimento esposado pela doutrina e pela jurisprudência de
que os servidores ocupantes desses cargos se classificam como
agentes políticos decorre do fato de que os seus subsídios são
fixados juntamente com os do Prefeito e Vice-Prefeito por
lei de iniciativa da Câmara Municipal, nos termos do artigo
29, inciso V, da Constituição Federal, não significando que
não se encontram inclusos no dispositivo previsto no artigo
7º, quando estendidos aos servidores ocupantes de cargos
públicos.
O renomado Professor Hely Lopes Meirelles, ao lecionar sobre
os servidores públicos, afirmou que todos os cargos vitalícios são
ocupados por agentes políticos, porém, estes também (os agentes
políticos) ocupam cargos em comissão, como os Ministros de Estado, os quais normalmente deverão estar regidos pelo regime estatutário, estando, alguns, obrigatoriamente submetidos a regime
estatutário de natureza peculiar, a exemplo da Magistratura e do
Ministério Público. (Direito Administrativo Brasileiro, 38ª Ed. 2012,
Malheiros, pág. 465).
Com relação à retroatividade da lei, verifico das transcrições da
própria subscritora da ITC que o assunto é tratado pelo ordenamento jurídico na Constituição Federal e na Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, esta última, no seu artigo 6º, dispõe
que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato
jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
Entendeu a subscritora da ITC que tal dispositivo estabelece o princípio da irretroatividade da lei, embora tenha citado o ensinamento
da renomada autora Maria Helena Diniz em sua obra “Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretada” (10ª Ed. Saraiva. S.
Paulo, 2004, pág. 203) que leciona, verbis:
d) A irretroatividade é a regra, no silêncio da lei, mas poderá haver retroatividade, se expressa, e não ofender direito
adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Na seara constitucional, o assunto ganha status de garantia fundamental consistente na impossibilidade de a lei nova prejudicar o direito adquirido,
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, e da possibilidade de retroagir, em direito penal, somente se for para beneficiar o réu (art.
5º, XXXVI e XL, CF).
Assim sendo, o princípio da irretroatividade da lei não é de Direito
Constitucional, mas Princípio Geral de Direito, decorrendo do princípio de que as leis são feitas para reger situações futuras que
ocorram a partir do momento que entram em vigor, assim,
só podem surtir efeitos retroativos quando elas próprias o
estabeleçam, ressalvada lei penal, que somente pode retroagir para beneficiar o réu.
A subscritora da ITC acrescentou que, por imperativo lógico, leis
de efeitos retroativos devem respeitar os princípios da moralidade e
da razoabilidade, não se admitindo a criação de vantagens em
profusão, sem qualquer previsão anterior, em detrimento do
erário, e que, no caso, tendo a lei retroativa partido da data
de suspensão dos pagamentos por este Tribunal de Contas,
evidencia clara tentativa de afastar o controle desta Corte
de Contas.
As questões de moralidade e razoabilidade arguidas pela área técnica decorrem do fato da Lei 5.726/2015, reguladora da matéria,
haver partido do entendimento deste Tribunal de necessidade de
pré-existência de lei específica autorizativa, o que ocasionou
os seus efeitos retroativos, entendo que não deva prosperar,
pelo fato de que, conforme justificado na mensagem que encaminhou o Projeto de Lei, esse direito sempre foi concedido
aos referidos agentes, com base no estatuto dos servidores
municipais, os quais, antes não eram considerados agentes
políticos, e que, por esta razão, não se criou tais despesas.
Frisa-se que o entendimento esposado por este Tribunal de Contas
é novo, pois sempre entendeu que o cargo de Secretário Municipal
é dotado de natureza híbrida, por se tratar de cargo comissionado regido estatutariamente e, ao mesmo tempo, ser ocupado por
agente político, cujo subsídio é fixado juntamente com o do Prefeito
e do Vice-Prefeito, por iniciativa da Câmara Municipal.
Esta é a razão pela qual esses benefícios sempre foram pagos com
base no artigo 39, § 3º c/c o artigo 7º da Constituição Federal e no
estatuto dos servidores municipais.
A partir do julgamento do RE 650.898 pelo STF, sanando quaisquer
dúvidas quanto aos direitos dos agentes políticos de receberem pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e do 13º subsídio, recomenda-se aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo
que elaborem leis fixando o subsídio para o mandato eletivo, pre-
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vendo, inclusive tais benefícios, mesmo que na forma do estatuto
dos servidores municipais.
Ante todo o exposto, considerando que os pagamentos de férias,
1/3 de férias e 13º subsídio sempre foram pagos aos Secretários
Municipais e aos ocupantes de cargos de hierarquia equivalente,
com amparo nos estatutos dos servidores municipais (Efetivos e
comissionados), entendimento até então encampado por este Tribunal de Contas, deixo de acolher o opinamento técnico e ministerial quanto à negativa de eficácia do artigo 1º da Lei
Municipal 5.726/2017, no que se refere à retroatividade,
bem como da totalidade do artigo 2º da mesma lei, que convalidou todos os atos de concessão do referido benefício em
datas anteriores a 1º de agosto de 2015 (inclusive em mandatos anteriores).
3. DO MÉRITO DA REPRESENTAÇÃO: PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS A AGENTES POLÍTICOS SEM AMPARO LEGAL
(item 2.1-ITI e 3.1-ITC). Ressarcimento: R$ 264.789,27 equivalentes a 105.222,0564 VRTE’s.
Base Legal: artigo 39, § 4º da Constituição Federal; artigo 1º, §
1º da Lei Municipal 4965/2013; e Princípios da Legalidade e Moralidade.
Assim, cumpre a este Relator, o enfrentamento de mérito do indicativo de irregularidade cuja mantença foi sugerida pela área técnica,
com base na documentação dos autos, nas razões de defesa, bem
como da legislação e jurisprudência aplicáveis.
Argumentou a área técnica (ITI 344/2015) que, buscando aferir a
legalidade do pagamento de 13º salário e férias aos agentes políticos, aqui englobados os cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Procurador Geral e Auditor Geral, como definidos nas Leis
Municipais 4.697/2009 e 5.283/2014, ambas reguladoras da estrutura organizacional do Poder Executivo de Cariacica, apurou-se pagamento no total de R$ 264.789,27, equivalentes a 105.222,0564
VRTE’s, nos exercícios de 2013 e 2014, assim como em janeiro de
2015.
Apontou como responsáveis solidários pelo prejuízo ao erário os
Secretários Municipais de Gestão e Planejamento, além do Secretário de Administração, ordenadores de despesas da folha de pagamento, em face da desconcentração administrativa efetivada pela
Lei Municipal 4.778/2010, conforme tabelas de fls. 42-43.
Apurou-se, ainda, pelas fichas financeiras, que o Prefeito, Sr. Geraldo Luzia de Oliveira Junior não recebeu tal benefício, no período
analisado, sendo que o Vice-Prefeito, Sr. Bruno Polez Coelho, recebeu apenas no exercício de 2013.
Os responsáveis, em sua defesa, alegaram, em síntese, o seguinte:
- Receberam de boa-fé as referida verbas, não cabendo ressarcimento, trazendo como supedâneo o entendimento doutrinário e
jurisprudencial e a Súmula 249 do TCU, bem como o Parecer Consulta 002/2011 deste Tribunal de Contas, que já afastara a possível
vedação do pagamento de tais verbas aos agentes políticos, ressalvando o princípio da anterioridade da lei no caso dos vereadores;
- A natureza jurídica do cargo de Secretário Municipal é de cargo
comissionado, razão pela qual fazem jus ao pagamento das férias e
do 13º subsídio, sendo-lhes aplicável o disposto no § 3º, do artigo
39 da Constituição Federal, trazendo entendimento de doutrinadores, de outros Tribunais de Contas e do TJ-ES.
A subscritora da ITC 3645/2016-7 sugeriu o sobrestamento do julgamento desse item, em razão do trâmite no STF do RE 650.898,
sendo o mesmo analisado na ITC 1192/2017-2, após a juntada de
nova documentação pelo denunciado e pelo denunciante, sugerindo
a subscritora, a mantença da irregularidade com o respectivo ressarcimento, contra argumentando, em síntese, o seguinte:
- O reconhecimento da constitucionalidade de tais pagamentos não afasta a necessidade de sua prévia autorização legal, pois, segundo o princípio da legalidade, o administrador público somente pode atuar se autorizado por lei, transcrevendo o
inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal, segundo o qual a
remuneração dos servidores e o subsídio de que trata o § 4º
do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por
lei específica;
- O Parecer Consulta 002/2011 deste Tribunal de Contas já assentava a legitimidade da concessão do 13º subsídio aos agentes políticos municipais, desde que observados os requisitos constitucionais
e infraconstitucionais abordados, ou seja, a existência de norma
autorizativa votada na legislatura anterior;
- A Lei Municipal 4.965/2013 fixou o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e Cargos de igual hierarquia, para o mandato de 2013-2016 vedava expressamente a adição de verba de
representação ou qualquer outra espécie remuneratória na forma
do § 4º do artigo 39 da Constituição Federal;
- Por não haver no ordenamento jurídico municipal autorização de
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pagamento de tais verbas, antes da Lei 5.726/2015, mas, sim, expressa vedação, não há direito a pagamentos retroativos e qualquer previsão nesse sentido é violadora da moralidade e do interesse público, cabendo a revogação da Decisão TC 4749/2015
que determinou a suspensão do pagamento, somente a partir da publicação da Lei 5.726/2017, em 18/1/2017, sendo
inconstitucionais o seu artigo 1º, no tocante aos efeitos retroativos, bem como seu artigo 2º na totalidade.
Entendo, com a devida vênia, como equivocadas as conclusões da
área técnica, visto que o inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal trata de fixação e alteração da remuneração dos servidores
(que pode ser por subsídio) e dos subsídios, pagos na forma do §
4º, do artigo 39, sendo as rubricas relativas a 1/3 de férias e 13º
subsídio objeto não de lei específica, mas de lei geral como o
estatuto dos servidores públicos (efetivos e comissionados).
A Lei Municipal 4.965/2013 não vedou expressamente o pagamento
de tais parcelas, mas o acréscimo aos subsídios fixados, de parcelas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, na
forma do § 4º do artigo 39 da Constituição Federal.
A retroatividade dos artigos 1º, parcialmente, e 2º da Lei Municipal
5.726/2015 apenas convalidou os pagamentos de tais parcelas na forma prevista no estatuto dos servidores do município (comissionados e efetivos), e não a pagamentos feitos
de forma irregular, sem previsão legal.
Tais pagamentos foram efetuados dessa forma, em conformidade
com o entendimento deste Tribunal de Contas, no sentido de que o
cargo de Secretário Municipal tem natureza híbrida, por se
tratar de cargo comissionado ocupado por agente político.
A este respeito, o Parecer Consulta 002/2011 deste Tribunal de
Contas trata de pagamento a vereadores, razão pela qual o condiciona à existência de lei votada na legislatura anterior.
O Excelentíssimo Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto em seu
voto condutor do referido Parecer Consulta, assim concluiu:
[...]
manifesto meu entendimento no sentido de que o 13º salário é
um direito social constitucionalmente garantido, e não sendo inviável seu pagamento aos ocupantes de cargos eletivos, não representando acréscimo na remuneração, de forma a incidir a vedação constitucional. (g.n.)
No mesmo sentido foi o voto do E. Conselheiro José Antonio Almeida Pimentel que assim se expressou:
[...]
o fato de ter o trabalho remunerado por subsídio não impede
ao agente político de receber a gratificação natalina, visto
que não há natureza remuneratória na referida gratificação,
ou seja, não integra a remuneração, chamada agora de subsídio. (g.n.)
Assim, entendeu o Eminente Conselheiro que, por força do inciso
VIII, do artigo 7º, o direito a percepção da 13ª parcela salarial foi
concedida a todos os trabalhadores e servidores públicos, o que
alcança os agentes políticos, pois a interpretação a ser dada
quando da análise dos direitos fundamentais deve ser realizada de forma ampliativa e não restritiva.
Neste sentido, equivocou-se a subscritora da ITC 3645/2016 ao
trazer à colação o Parecer Consulta 12/2012 deste Tribunal de Contas que trata de Município cujos servidores são regidos pela CLT,
arguindo o Prefeito a possibilidade de pagamento aos Secretários
Municipais e detentores de cargos equivalentes, com base nos direitos garantidos aos trabalhadores da iniciativa privada pela referida
legislação trabalhista.
Entendo, com a devida vênia, que o referido parecer não se aplica
ao caso em que os servidores (efetivos e comissionados) são regidos estatutariamente.
No caso, levo em conta a conclusão do Eminente Relator do feito,
o Conselheiro Domingos Augusto Taufner que assim se pronunciou,
verbis:
[...]
Entretanto, para que seja justo com o princípio da segurança jurídica, determino que a decisão plenária seja dotada de efeitos
prospectivos, devendo as situações ocorridas antes da resposta serem analisadas no caso concreto, pois, havendo boa
fé e dúvida jurídica plausível é possível que a irregularidade
seja relevada. (g.n.).
Ademais, conforme entendimento da doutrina e da jurisprudência
é possível a retroatividade da lei desde que nela expressa, não ferindo o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada,
além de beneficiar o réu em direito penal.
Em que pese os posicionamentos exarados pela área técnica e pelo
douto representante do Parquet de Contas, cabe ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal prolatou decisão relativa ao Recurso Ex-
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traordinário nº 650.898, nestes termos, litteris:
[...]
Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), que
desprovia o recurso extraordinário, no que foi acompanhado pelo
Ministro Edson Fachin, e o voto do Ministro Roberto Barroso, que
dava parcial provimento ao recurso, pediu vista dos autos o Ministro
Teori Zavascki. Falou, pelo interessado Procurador-Geral do Estado
do Rio Grande do Sul, a Dra. Livia Deprá Camargo Sulzbach, Procuradora do Estado. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski.
Plenário, 04.02.2016.
Decisão: Após o voto-vista do Ministro Teori Zavascki, dando parcial provimento ao recurso, pediu vista dos autos o Ministro Luiz
Fux. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 12.05.2016.
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 484 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário, reformando o acórdão recorrido na parte em que
declarou a inconstitucionalidade dos arts. 6º e 7º da Lei nº
1.929/2008, do Município de Alecrim/RS, para declará-los
constitucionais, vencidos, em parte os Ministros Marco Aurélio
(Relator), Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia
(Presidente), que desproviam o recurso. Por unanimidade, o Tribunal fixou as seguintes teses; 1) – “Tribunais de Justiça
podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de
leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal desde que se trate de normas de reprodução
obrigatória pelos Estados”; e 2) – “O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço
de férias e décimo terceiro salário”. O Ministro Marco Aurélio
não participou da fixação do segundo enunciado de tese. Redigirá o
acórdão o Ministro Roberto Barroso. Ausente na fixação das teses,
O Ministro Gilmar Mendes, e, neste julgamento, o Ministro Celso de
Mello. Plenário, 01.02.2017. (g.n.).
Assim sendo, extrai-se do teor da decisão acima, que o Supremo
Tribunal Federal – STF declarou constitucional a matéria, relativamente ao “Pagamento de 13º Subsídio aos agentes políticos” e de 1/3 de férias, razão pela qual não persiste a irregularidade então indicada.
Ante todo o exposto, e considerando que o STF, ao julgar o RE
650.898 sanou qualquer dúvida quanto ao direito dos agentes políticos, tanto eletivos quanto estatutários, de receber férias acrescidas do terço constitucional e 13º subsídio, e, ainda, levando-se em
contas que os pagamentos realizados pelo município antes da
Lei 5.726/2017, se ampararam no estatuto dos servidores
e no entendimento até então esposado por este Tribunal de
que o cargo de Secretário Municipal é dotado de natureza
híbrida, por se tratar de cargo em comissão, ocupado por agente político, deixo de acolher o opinamento técnico e ministerial e
afasto a presente irregularidade, bem como o ressarcimento
dela decorrente.
Deve, ainda, pelas razões expendidas no item 2 da fundamentação
desta decisão, devendo ser revogada a Decisão TC 4749/2015-Plenário, quanto à suspensão dos pagamentos de férias, 1/3 constitucional e 13º subsídio.
4. DO DISPOSITIVO
Por todo o exposto, divergindo do posicionamento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado do Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas assim
delibere:
4.1 Não acolha o incidente de inconstitucionalidade, suscitado
pela área técnica, indicada no item 3.1 da ITC 1192/2017-2,
em razão da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no Recurso Extraordinário nº 650.898, em sede
de repercussão geral, que declarou constitucional a matéria
relativa ao pagamento do décimo terceiro subsídio e 1/3 de
férias;
4.2 Afaste, pelas razões expendidas no item 3 desta decisão, o
indicativo de irregularidade correspondente ao item 3.1 da ITC
(Pagamento de 13º salário e férias a agentes políticos sem
amparo legal), matéria afeta a Lei Municipal de Cariacica nº
5.726/2017, com efeitos retroativos, sendo os pagamentos
anteriores com base no estatuto dos servidores municipais
(efetivos e comissionados) e entendimento até então esposado por este Tribunal de que o cargo de Secretário Municipal é dotado de natureza híbrida (cargo comissionado ocupado por agente político);
4.3 Deixe de Converter o feito em Tomada de Contas Especial, em face do afastamento das irregularidades indicadas nos
itens 3.1 e 3.2 da ITC, bem como do ressarcimento delas decor-
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rentes;
4.4 Pela IMPROCEDÊNCIA da representação, com fundamento
legal no artigo 95, inciso I c/c o artigo 99, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em face do ressarcimento espontâneo
dos valores pagos a título de vale alimentação aos agentes políticos (item 3.2 da ITC), bem como do afastamento do indicativo
de irregularidade 3.1 da ITC (pagamento de férias e 13º salário a agentes políticos sem amparo legal) com o respectivo
ressarcimento, considerando-se regulares os atos praticados pelos
respectivos gestores.
VOTO, por fim, no sentido de que, feitas as comunicações devidas,
em não havendo expediente recursal, sejam os presentes autos
arquivados.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-205/2015,
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, por maioria, nos termos do voto relator,
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Não acolher incidente de inconstitucionalidade, suscitado
pela área técnica, indicada no item 3.1 da Instrução Técnica Conclusiva 1192/2017-2, em razão da decisão prolatada pelo Supremo
Tribunal Federal – STF, no Recurso Extraordinário 650.898, em sede
de repercussão geral, que declarou constitucional a matéria relativa
ao pagamento do décimo terceiro subsídio e 1/3 de férias;
2. Afastar, pelas razões expendidas no item 3 do voto do relator,
o indicativo de irregularidade correspondente ao item 3.1 da
Instrução Técnica Conclusiva (Pagamento de 13º salário e férias a
agentes políticos sem amparo legal), matéria afeta a Lei Municipal
de Cariacica 5.726/2017, com efeitos retroativos, sendo os pagamentos anteriores com base no estatuto dos servidores municipais
(efetivos e comissionados) e entendimento até então esposado por
este Tribunal de que o cargo de Secretário Municipal é dotado de
natureza híbrida (cargo comissionado ocupado por agente político);
3. Deixar de converter o feito em Tomada de Contas Especial,
em face do afastamento das irregularidades indicadas nos itens 3.1
e 3.2 da Instrução Técnica Conclusiva, bem como do ressarcimento
delas decorrentes;
4. Considerar improcedente a presente Representação, com fundamento legal no artigo 95, inciso I c/c o artigo 99, § 2º, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, em face do ressarcimento espontâneo dos valores pagos a título de vale alimentação aos agentes políticos (item 3.2 da Instrução Técnica Conclusiva), bem como
do afastamento do indicativo de irregularidade 3.1 da Instrução
Técnica Conclusiva (pagamento de férias e 13º salário a agentes
políticos sem amparo legal) com o respectivo ressarcimento, considerando regulares os atos praticados pelos respectivos gestores;
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que votou
acompanhando a Área Técnica e o Ministério Público Especial de
Contas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, o senhor conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, relator, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner,Rodrigo, Flavio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader
Borges. 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 EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 05/09/2017
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-825/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-4288/2015
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JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - ANTONIO CEZAR LAZARO
ADVOGADOS - ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB/
ES 15.786) E GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB/ES 16.046)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Viana, referente ao exercício de 2014, sob a
responsabilidade do Sr. Antônio Cézar Lázaro, então Presidente.
Ocorre que, após prolação de voto, houve pedido de vista pelo Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, acompanhando este Relator.
Na 13ª Sessão Ordinária realizada em 02/05/2017, em fase de discussão, houve opinamento pela realização de diligência, por parte
do Conselheiro que pedira vistas dos autos, oportunidade em que
assenti com tal posição, pelo que este Relator apresentou complemento de voto anuindo tal posicionamento.
Na sequência, após a realização de diligência, a área técnica, nos
termos da Manifestação Técnica 00829/2017-6, apresentou novo
cálculo, indicando que a Câmara Municipal de Viana, extrapolou o
limite em 0,70%, correspondendo ao valor de R$ 39.781,30, opinando pela manutenção da irregularidade.
Assim, entendo que se faz necessário a apresentação de complemento de voto em referência.
É o sucinto relatório.
COMPLEMENTODEVOTO
Da análise dos autos, verifica-se que a única irregularidade de que
milita em desfavor do Sr. Antônio Cézar Lázaro, responsável pela
Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Viana, referente
ao exercício de 2014, se refere a gastos com folha de pagamento
supostamente acima do limite constitucional, sendo esta a razão da
apresentação do presente.
CONSIDERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO:
Constata-se que após a realização de diligência, a área técnica, nos
termos da Manifestação Técnica 00829/2017-6, apresentou novo
cálculo, indicando que a Câmara Municipal de Viana, extrapolou o
limite em 0,70%, correspondendo ao valor de R$ 39.781,30, conforme já indicado.
Assim, de uma análise detida dos autos, reitero o posicionamento anteriormente apresentado, nos termos do voto deste Relator,
apontando que o referido excesso não existiu por estar incluso no
montante do cálculo apresentado pela área técnica o valor de R$
238.173,98, relativos a exercícios anteriores, conforme as
fundamentações antes expendidas.
Contudo, ainda que assim não fosse, contata-se dos termos da Manifestação Técnica 00829/2017-6, a apresentação de novo cálculo, desta vez indicando que a Câmara Municipal de Viana,
extrapolou o limite em 0,70%, correspondendo ao valor de R$
39.781,30 e não mais como anteriormente indicado, quando indicou extrapolação do limite de 70%, em 2,92%, o que não implica
comprometimento das finanças públicas.
O Plenário desta Corte de Contas, mediante o Parecer Prévio nº
084/2014 proferido no Processo TC nº 6330/2010, entendeu que
o limite máximo de gastos com pessoal deve ser analisado
caso a caso, considerando a relevância do percentual excedido, bem como o valor do orçamento e sua execução, e a
reincidência do gestor em inobservar o limite determinado.
Assim, considerando o montante de R$ 3.999.834,13, que corresponde ao limite de 70% do duodécimo pela Casa Legislativa recebido, tenho que o percentual excedido foi inexpressivo (0,70%),
portanto, não afetando significativamente o limite da Folha de Pagamento.
Deste modo, sob esta ótica, não se pode negar que a irregularidade exista, como se vê dos demonstrativos contábeis,
motivo pelo qual entendo que assiste razão à área técnica e
ao Parquet de Contas quanto à sua mantença, não devendo,
contudo, macular as contas do gestor, em face da incidência dos princípios da insignificância e da razoabilidade, não
havendo indicativo de reincidência, por parte do gestor, em
aplicação do princípio do formalismo moderado, constante
do art. 52, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
Além disso, a Lei Complementar Estadual nº 621/2012, em seu art.
84, inciso II e art. 86, assim prescreve, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
[...]
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impro-
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priedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que
não seja de natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário;
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o
Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou
a quem lhe haja sucedido, a adoção das medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas identificadas,
de modo a prevenir a reincidência. – (g. n.).
Por seu turno, o Egrégio Tribunal de Contas de Minas Gerais assim
já decidiu no Pedido de Reexame nº 769.640, em matéria assemelhada, litteris:
EMENTA: Pedido de Reexame — Prestação de contas municipal —
Rejeição das contas —
I. Repasse de recursos a Câmara Municipal superior ao limite
permitido (0,03% além do autorizado). Constatação da irrelevância das proporções. Aplicação dos princípios da insignificância e da razoabilidade. Recurso provido nesse ponto.
II. Depósitos bancários em instituição financeira não oficial. Cooperativa de credito rural. Possibilidade de arrecadação de tributos via
cooperativa de credito. Entendimento consubstanciado na resposta
a Consulta n. 733.682. Recurso provido também nesse ponto. Reforma do parecer prévio — Contas julgadas regulares com ressalva
— Remessa dos autos ao Ministério Publico. – (g. n.).
Posto isto, divergindo parcialmente da área técnica e do Parquet
de Contas, com base nos artigos 84, inciso II, e 86 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, mantenho a irregularidade,
entendendo, todavia, que ela não se presta a macular as contas
do responsável, visto que não constitui ato que importe em
ocorrência de grave infração à norma legal ou regulamentar,
em razão das peculiaridades do caso em tela, devendo ser expedida determinação para que não mais assim proceda.
2. DISPOSITIVO:
Por todo o exposto, acompanhando, parcialmente, a área técnica e
o Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o
Plenário deste Egrégio Tribunal de Contas assim delibere:
2.1. Afaste o indicativo de irregularidade inserto no item 2.2 da
Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 4055/2016-6 (Gastos
totais do Poder Legislativo acima do limite constitucional),
em razão do seu saneamento, bem como o indicativo de irregularidade tratado no item 1 desta decisão (item 2.1 da ITC nº
4055/2016-6), em face das razões antes expendidas, para assim
julgar REGULAR COM RESSALVA a Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Viana, referente ao exercício de 2014, sob a
responsabilidade do Sr. Antônio Cézar Lázaro, em razão da mantença da irregularidade tratada no item 1 desta decisão (item 2.1
da ITC nº 4055/2016-6), entendendo que tal irregularidade não
tem o condão de macular as contas do gestor, dando-lhe a
devida quitação.
2.2 Expeça DETERMINAÇÃO ao atual Presidente da Câmara Municipal de Viana, no sentido de que observe rigorosamente o limite
de gasto total com a folha de pagamento, na forma do art. 29-A,
da Constituição Federal, sob pena de se julgar irregulares suas próximas contas, com aplicação de multa, na forma dos artigos 163,
inciso IV, e 389, incisos II e VII, da Resolução TC nº 261/2013.
VOTO, por fim, no sentido de que promovidas as comunicações devidas, em não havendo expediente recursal, sejam os presentes
arquivados.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4288/2015,
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, por maioria, nos termos do voto relator,
conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva:
1. Afastar a irregularidade inserta no item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 4055/2016-6 (Gastos totais do Poder Legislativo
acima do limite constitucional), em razão do seu saneamento, bem
como o indicativo de irregularidade tratado no item 1 da decisão do
relator (item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 4055/2016-6),
em face das razões antes expendidas,
2. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Viana, referente ao exercício de 2014, sob
a responsabilidade do senhor Antônio Cézar Lázaro, em razão da
mantença da irregularidade tratada no item 1 da decisão do relator
(item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 4055/2016-6), entendendo que tal irregularidade não tem o condão de macular as contas do gestor, dando-lhe a devida quitação;
3. Determinar ao atual Presidente da Câmara Municipal de Viana,
no sentido de que observe rigorosamente o limite de gasto total
com a folha de pagamento, na forma do art. 29-A, da Constituição
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Federal, sob pena de se julgar irregulares suas próximas contas,
com aplicação de multa, na forma dos artigos 163, inciso IV, e 389,
incisos II e VII, da Resolução TC 261/2013;
4. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Vencidos os conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun que votaram acompanhando a
Área Técnica e o Ministério Público Especial de Contas, acrescentando não ser cabível, no caso, a aplicação do Princípio da Insignificância.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, o senhor conselheiro em
substituição Marco Antonio da Silva, relator, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun e Sérgio Manoel Nader
Borges. 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 EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA
SILVA
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 05/09/2017
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-865/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO -TC-8067/2007 (APENSO: TC-6885/2013)
JURISDICIONADO -SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA
ASSUNTO -FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE -ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEIS -JUAN CARLOS VICTOR ANTONIO ROJAS SALINAS, JOSÉ EUGÊNIO VIEIRA, ENGEPAVI CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA ATERPA S/A.,
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, DALMO BERNARDES MACHADO,
ENIO BERGOLI DA COSTA, VALDIR KLUG, CESAR ROBERTO COLNAGHI, LAURO FARIA SANTOS KOEHLER, WOLMAR ROQUE LOSS,
RICARDO DE REZENDE FERRAÇO E NINA ROSA MAZZINI MUNIZ
ADVOGADOS -CAETANO CORRÊA PEIXOTO ALVES (OAB/ES Nº
11.746), LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO (OAB/ES Nº 5.205),
NATÁLIA CID GÓES (OAB/ES Nº 18.600) E RODRIGO ELLER MAGALHÃES (OAB/ES Nº 20.900)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO EM FACE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2005/CONTRATO Nº 22/2005 DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA – EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL:
Tratam os autos de Representação, protocolizada nesta Corte de
Contas em 18 de dezembro de 2007, pelo Procurador-Chefe da Procuradoria de Justiça de Contas, Dr. Ananias Ribeiro de Oliveira, ante
a solicitação do Promotor de Justiça, Exmo. Dr. Marcelo Zenkner, da
8ª Promotoria de Justiça de Vitória.
A documentação encaminhada a esta Corte de Contas pleiteava a
fiscalização do emprego de verbas públicas na Concorrência Pública nº 005/2005/Contrato nº 22/2005 da Secretaria de Estado da
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, cujo objeto era
a contratação de empresa para execução das obras e serviço de
pavimentação da ligação rodoviária entre a sede do Município de
Viana e Bahia Nova, no Município de Guarapari, com 25 (vinte e
cinco) quilômetros de extensão. De acordo com a documentação
encaminhada, a empresa vencedora do certame foi a Construtora
Sterpa Ltda.
A Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia
– NEO elaborou o Relatório de Auditoria Especial Nº RA-E 19/2014
de fls. 1362/1394, concluindo ao final, nos seguintes termos:
“3. CONCLUSÃO:
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Considerando os indícios de pagamentos indevidos constantes neste relatório, sugere-se propor ao Conselheiro Relator a conversão
dos autos em Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 57,
inciso IV c/c art. 115 da Lei Complementar 621/2012 e do art. 207
inciso VI da Resolução TC 261/2013.
Em face das constatações apontadas neste relatório, sugere-se que
os responsáveis listados no item 1. ROL DE RESPONSÁVEIS sejam
citados para se pronunciarem a respeito dos apontamentos
no presente Relatório.
Caso permaneçam as irregularidades, a equipe signatária desta
análise vem sugerir a esta Corte de Contas:
A determinação de ressarcimento ao erário de acordo com os montantes apontados no item “4.1.2.A. Indícios de Superfaturamento”
e subitens, deste relatório;
Decidir sobre as penalidades referentes aos demais apontamentos
apresentados;
Dar ciência, não somente ao gestor, mas aos setores competentes
das irregularidades constantes neste relatório, para que, independente do gestor e servidores, a Administração tome conhecimento
e abstenha-se de praticar, não somente nesta, mas também em
gestões posteriores, atos considerados irregulares por esta Corte
de Contas nesta análise;”
Posteriormente, a Secex-Engenharia elaborou a Instrução Técnica
Inicial ITI 1498/2014, de fls. 2724/2731, datada do dia 02 de setembro de 2014, corroborando integralmente com o Relatório de
Auditoria citado, também datado do dia 02 de setembro de 2014.
Contudo, somente em outubro do ano passado vieram os autos a
este gabinete. Nesse contexto, peço vênias à equipe técnica desta
Casa, para divergir do entendimento exarado, por apreender que
a pretensão instrutória por parte desta Corte de Contas resta prejudicada nestes autos, em especial pelo transcurso de prazo de
aproximadamente 10 (dez) anos desde a data dos fatos. Explico.
Constata-se no caso concreto que esta Corte de Contas, ainda que
tenha iniciado um procedimento fiscalizatório, não exerceu a tempo
a tutela jurisdicional definitiva, que lhe é conferida. Destaco que
entre o início do processo administrativo fiscalizatório – denúncia,
deflagrada em 2007 e a presente data (2017), já se passaram quase dez anos sem uma decisão definitiva por este Tribunal e por
tratar se de procedimento, cujo objeto fiscalizatório é obra de engenharia, averiguo haver grande dificuldade na produção de provas
a produzir.
A fim de franquear um juízo justo, o feito deve ser adequadamente
instruído em um razoável espaço de tempo, devendo estar presentes os pressupostos que permitam sua constituição e seu desenvolvimento válido e regular. É o que se convencionou chamar no
âmbito do Direito Processual de devido processo legal.
Dentre tais pressupostos, alguns se mostram insanáveis se
não atendidos, como a agressão à garantia constitucional da
ampla defesa e do contraditório que, neste caso concreto, impede o prosseguimento do feito e o pronunciamento final de mérito,
sob pena de acarretar a injusta condenação daquele que foi
Agente Público há quase duas décadas, e que não alçou o seu
direito de defesa com integralidade, devido ao tempo que se passou
entre os fatos supostamente irregulares e a acusação que lhe fora
imputada.
Nesta senda, frisa-se, ainda, a flagrante ofensa ao princípio da razoável duração do processo elencado na Constituição Federal, o que
impede, ao meu sentir, o avanço da instrução dos autos.
Ora, esta Corte de Contas, como órgão de controle externo, deve
buscar a fiscalização dos órgãos e entidades jurisdicionadas com
eficiência e eficácia, no intuito de exercer a fiscalização contemporânea ou em prazo razoável de atos e ações que possam resultar no
ressarcimento de recursos públicos.
A citação tardia dos supostos responsáveis, na fase em que se encontram os autos, ainda que se cogite eventual dano ao erário,
não autoriza o desprezo ao contraditório e a ampla defesa. Por tais
motivos, a medida que se impõe é o arquivamento do processo, por
critérios de racionalização administrativa e de economia processual, desencadeadas pela violação à razoável duração do processo,
segurança jurídica e sobretudo por ofensa irreparável à ampla defesa e ao contraditório.
Destaca-se que a defesa deve ser efetivamente garantida a fim
de que não se torne um fingimento, importando ao julgador, antes
de tudo, servir como garantidor dos direitos fundamentais, primando pela sua real e sincera observância.
Assim, a simples possibilidade de oferecer defesa, acerca de fatos
ocorridos há aproximadamente 10 (dez) anos atrás, definitivamente não induz à conclusão de garantia de ampla defesa, tampouco
de defesa efetiva, mas do cumprimento de mero formalismo, com
vistas à sequência processual.
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Acerca do tema, cito precedente do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, onde o conselheiro relator Eduardo Carone Costa
entendeu:
“[...] decorridos mais de 10 anos do término do prazo de vigência
do instrumento objeto de apreciação por parte deste Tribunal de
Contas, a instauração de Tomada de Contas Especial para encaminhamento da documentação pertinente tornou-se inviável, impossibilitando a análise material das despesas realizadas em decorrência
da execução do convênio. O exame meramente formal de tais atos
não se justifica, uma vez que não mais surtirá efeitos já que não
será possível a correção de possíveis irregularidades.”
Destaco, ainda, recente precedente do Plenário desta Corte de Contas, em que o ilustre relator, Conselheiro Domingos Augusto Taufner, apresentou voto nos autos do Processo TC-7293/02, deixando
de citar os supostos responsáveis, por fatos ocorridos em 1998,
sendo acompanhado por seus pares.
Nesse caminhar, constato a inevitável conclusão de extinção do
feito, pois assim este Tribunal de Contas estará cumprindo o seu
mister, exercendo com parcimônia e equidade as funções que lhe
foram outorgadas, sem distanciar do contexto constitucionalmente
imposto e alinhado ao Estado Democrático de Direito.
Ante o exposto, divergindo da Área Técnica e Corpo Ministerial, deixo de converter os autos em Tomada de Contas Especial, e deixo também de citar os Senhores WOLMAR ROQUE
LOSS, RICARDO DE REZENDE FERRAÇO, VALDIR KLUG, ENIO
BERGOLI DA COSTA, RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, CÉSAR ROBERTO COLNALGHI, JOSÉ EUGÊNIO VIEIRA, NINA
ROSA MAZZINI MUNIZ, LAURO FARIA SANTOS KOEHLER,
JUAN VICTOR ANTONIO, ENGEPAVI – CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA ATERPA LTDA
e DALMO BERNARDES MACHADO e VOTO pela extinção do
processo, sem resolução de mérito, com o consequente arquivamento do feito, convicto de que decorridos quase 10 (dez) anos
do término da vigência do contrato fiscalizado, uma análise meramente formal dos presentes autos não importaria num controle
externo efetivo por parte desta Corte de Contas.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8067/2007,
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, por maioria, nos termos do voto proferido pelo
então relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
Deixar de converter os autos em Tomada de Contas Especial,
deixando de citar os senhores Wolmar Roque Loss, Ricardo de
Rezende Ferraço, Valdir Klug, Enio Bergoli da Costa, Ricardo Ferreira dos Santos, César Roberto Colnalghi, José Eugênio Vieira, Nina
Rosa Mazzini Muniz, Lauro Faria Santos Koehler, Juan Victor Antonio, Engepavi – Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda, Construtora Aterpa Ltda e Dalmo Bernardes Machado;
Extinguir o processo, sem resolução de mérito, com o consequente arquivamento do feito após o trânsito em julgado.
Vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que
acompanhou a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, pela conversão dos autos em Tomada de Contas e citação,
computando-se seu voto, nos termos do artigo 86, § 2º, do Regimento Interno desta Corte.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, o senhor conselheiro
em substituição João Luiz Cotta Lovatti, relator, os senhores conselheiros Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a senhora conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas. 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 EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
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Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 05/09/2017
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-866/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO -TC-8069/2007
JURISDICIONADO -SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA
ASSUNTO -FISCALIZAÇÃO – INSPEÇÃO
REPRESENTANTE -MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RESPONSÁVEIS -RICARDO DE REZENDE FERRAÇO, JOSÉ EUGÊNIO VIEIRA, WOLMAR ROQUE LOSS, ANDRÉ GERALDO ALTOÉ,
LAURO FARIA SANTOS KOEHLER, HELIEGE DE BARROS COUTINHO
COUZZI, CONSTRUTORA R MONTEIRO EIRELI, RICARDO LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, ENGEPAVI CONSULTORIA E PROJETOS DE
ENGENHARIA LTDA - EPP, ERMISON MOTTA E OCTACIANO GOMES
DE SOUZA NETO
ADVOGADOS -ANA CAROLINA RODRIGUES MENDES (OAB/ES Nº
27.155), EDER JACOBOSKI VIEGAS (OAB/ES Nº 11.532), JORDANA
NEGRELLI COMPER (OAB/ES Nº 19.560) E PRISCILA DE FIGUEIREDO CAVALIERI (OAB/ES Nº 18.234)
EMENTA: INSPEÇÃO REALIZADA NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E
PESCA – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO CONTRATO
SEAG 023/2005 – EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI:
Tratam os autos de denúncia, protocolizada nesta Corte de Contas
em 18 de dezembro de 2007, pelo Procurador-Chefe da Procuradoria de Justiça de Contas, Dr. Ananias Ribeiro de Oliveira, ante a
solicitação do Promotor de Justiça, Exmo. Dr. Marcelo Zenkner, da
8ª Promotoria de Justiça de Vitória, fls. 721 a 726.
A documentação encaminhada a esta Corte de Contas pleiteava
a fiscalização do emprego de verbas públicas no contrato SEAG
023/2005, cujo objeto era a “Execução da obra de pavimentação
do acesso a Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, com 17 km de
extensão”, realizada pela empresa Construtora R. Monteiro Ltda.
A Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia elaborou o Relatório de Auditoria de fls. 798 a 852, concluindo
ao final, nos seguintes termos:
“3. CONCLUSÃO:
Foi verificado haver indícios de deficiências no contrato de execução
analisado e em contratos de conserva, que refletiram as falhas de
execução dos serviços. Serviços executados com qualidade insatisfatória quando da execução do trecho, são reparados/refeitos através de contratos de conserva, o que foi causa de superfaturamento.
Outra causa foi a distância de transporte, acima da verificada pela
equipe como necessária.
O órgão não possuía setor de acompanhamento de obras, sendo a
função de fiscal do contrato ao gerente do setor. Para a realização
das medições o mesmo era auxiliado pela gerenciadora, que realizava e o encaminhava as medições.
As propostas de encaminhamento elencadas adiante têm como
objetivo propiciar o melhor acompanhamento das obras públicas,
inclusive após o seu recebimento definitivo e recomendar algumas
providências.
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1. ENCAMINHAMENTOS INICIAIS
Considerando o exposto neste Relatório de Auditoria, especialmente os achados narrados nos itens 2.4 e 2.5, bem como o disposto
no art. 56, III, da LC 621/2012 e art. 207, VI, do RITCEES e os
princípios da ampla defesa e contraditório, a equipe técnica propõe
ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, inicialmente,
os seguintes encaminhamentos:
A conversão do processo de fiscalização em tomada de contas especial, nos termos do artigo art. 57, inciso IV c/c 115, caput, da Lei
Complementar 621/2012 e do artigo 207, VI c/c art. 317, caput e
§2º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do ES, aprovado
pela Resolução TC 261/2013, em razão dos achados que resultaram
em dano ao erário.
A citação dos responsáveis descritos no quadro adiante, nos termos do artigo 56, III da Lei Complementar 621 de 8 de março
de 2012 e 157, II, do RITCEES, para que, no prazo estipulado,
apresentem, individual ou coletivamente, alegações de defesa, bem
como documentos que entenderem necessários, e/ ou recolham as
importâncias devidas, em razão dos achados de auditoria aponta-
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dos individual ou coletivamente, em razão dos achados de auditoria.
A notificação do Sr. Octaciano Gomes de Souza Neto, nos termos
do artigo 358, III, recomendando, nos termos do artigo 207, V, c/c
329, § 7º, todos do RITCE/ES aprovado pela Resolução 261/2013 e
artigo 1º, XXXVI da Lei Complementar 621/2012:
Dar ciência aos setores competentes das irregularidades constantes
neste relatório, para que, independente do gestor e servidores, a
Administração tome conhecimento e abstenha-se de praticar, não
somente nesta, mas também em gestões posteriores, atos considerados irregulares por esta Corte de Contas nesta análise;
Que seja instituído e mantido arquivo permanente com toda a documentação técnica da obra (projetos, orçamento, ART’s, diário de
obra, controles tecnológicos, relatórios de inspeções periódicas realizadas após a emissão do termo de recebimento, etc.);
Que sejam feitas melhorias procedimentais na gerência das obras
rodoviárias concluídas (após emissão do termo de recebimento
definitivo), em especial quanto ao estabelecimento de rotinas de
vistorias a serem realizadas, principalmente durante o prazo de
garantia previsto no código civil (cinco anos após o recebimento
definitivo da obra), assim como durante a vida útil e providências a
serem tomadas quando detectados defeitos construtivos;
Que nos contratos de conservação, as obras em garantia constem
com essa observação, dentre as relacionadas (a data do termo de
recebimento definitivo e a situação da obra: data do término da
garantia), desde a fase de licitação, para que serviços passíveis de
cumprimento da mesma não sejam refeitos através desses contratos de conserva, sem a devida apuração de responsabilidade;
Que na relação constante no sitio eletrônico da SEAG dos “municípios que já foram beneficiados através do Programa Caminhos do
Campo” seja incluída a data de recebimento definitivo de cada obra,
o que facilitará a verificação das que se encontram em garantia,
consistindo em uma melhor política de transparência da Secretaria, posto que permitirá o controle social e, por conseguinte, que a
própria população possa acompanhar o desempenho, das obras entregues, principalmente das recentes, cobrando consequentemente
as providências cabíveis;
4.2. ENCAMINHAMENTOS FINAIS
Caso as razões de justificativas, alegações de defesa e documentos
apresentados não elidam os fundamentos do achado de auditoria, a
equipe técnica propõe ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, no julgamento deste processo de fiscalização e após o regular contraditório, as seguintes proposições:
Ressarcimento dos valores pagos indevidamente, 197.663,24
(45.785+151.878,24) VRTE’s;
Aplicação de multa, com fundamento no artigo 135, da Lei Complementar Estadual 621/2012.”
Posteriormente, a Secex-Engenharia elaborou a Instrução Técnica
Inicial nº 946/2016 de fls. 2723/2728, datada de 21 de outubro de
2016, corroborando integralmente com o Relatório de Auditoria nº
23/2016 citado, datado de 13 de outubro de 2016.
Nesse contexto, peço vênias à equipe técnica desta Casa, para divergir do entendimento exarado, por apreender que a pretensão
instrutória por parte desta Corte de Contas resta prejudicada nestes autos, em especial pelo transcurso de prazo de mais de 10 (dez)
anos desde a data dos fatos. Explico.
Constata-se no caso concreto que esta Corte de Contas, ainda que
tenha iniciado um procedimento fiscalizatório, não exerceu a tempo
a tutela jurisdicional definitiva, que lhe é conferida. Destaco que
entre o início do processo administrativo fiscalizatório – denúncia,
deflagrada em 2007 e a presente data (2017), já se passaram quase dez anos sem uma decisão definitiva por este Tribunal e por
tratar se de procedimento, cujo objeto fiscalizatório é obra de engenharia, averiguo haver grande dificuldade na produção de provas
a produzir.
A fim de franquear um juízo justo, o feito deve ser adequadamente
instruído em um razoável espaço de tempo, devendo estar presentes os pressupostos que permitam sua constituição e seu desenvolvimento válido e regular. É o que se convencionou chamar no
âmbito do Direito Processual de devido processo legal.
Dentre tais pressupostos, alguns se mostram insanáveis se
não atendidos, como a agressão à garantia constitucional da
ampla defesa e do contraditório que, neste caso concreto, impede o prosseguimento do feito e o pronunciamento final de mérito,
sob pena de acarretar a injusta condenação daquele que foi
Agente Público há quase duas décadas, e que não alçou o seu
direito de defesa com integralidade, devido ao tempo que se passou
entre os fatos supostamente irregulares e a acusação que lhe fora
imputada.
Nesta senda, frisa-se, ainda, a flagrante ofensa ao princípio da ra-
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zoável duração do processo elencado na Constituição Federal, o que
impede, ao meu sentir, o avanço da instrução dos autos.
Ora, esta Corte de Contas, como órgão de controle externo, deve
buscar a fiscalização dos órgãos e entidades jurisdicionadas com
eficiência e eficácia, no intuito de exercer a fiscalização contemporânea ou em prazo razoável de atos e ações que possam resultar no
ressarcimento de recursos públicos.
A citação tardia dos supostos responsáveis, na fase em que se encontram os autos, ainda que se cogite eventual dano ao erário,
não autoriza o desprezo ao contraditório e a ampla defesa. Por tais
motivos, a medida que se impõe é o arquivamento do processo, por
critérios de racionalização administrativa e de economia processual, desencadeadas pela violação à razoável duração do processo,
segurança jurídica e sobretudo por ofensa irreparável à ampla defesa e ao contraditório.
Destaca-se que a defesa deve ser efetivamente garantida a fim
de que não se torne um fingimento, importando ao julgador, antes
de tudo, servir como garantidor dos direitos fundamentais, primando pela sua real e sincera observância.
Assim, a simples possibilidade de oferecer defesa, acerca de fatos
ocorridos há mais de 10 (dez) anos atrás, definitivamente não induz à conclusão de garantia de ampla defesa, tampouco de defesa
efetiva, mas do cumprimento de mero formalismo, com vistas à
sequência processual.
Acerca do tema, cito precedente do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, onde o conselheiro relator Eduardo Carone Costa
entendeu:
“[...] decorridos mais de 10 anos do término do prazo de vigência
do instrumento objeto de apreciação por parte deste Tribunal de
Contas, a instauração de Tomada de Contas Especial para encaminhamento da documentação pertinente tornou-se inviável, impossibilitando a análise material das despesas realizadas em decorrência
da execução do convênio. O exame meramente formal de tais atos
não se justifica, uma vez que não mais surtirá efeitos já que não
será possível a correção de possíveis irregularidades.”
Destaco, ainda, recente precedente do Plenário desta Corte de Contas, em que o ilustre relator, Conselheiro Domingos Augusto Taufner, apresentou voto nos autos do Processo TC-7293/02, deixando
de citar os supostos responsáveis, por fatos ocorridos em 1998,
sendo acompanhado por seus pares.
Nesse caminhar, constato a inevitável conclusão de extinção do
feito, pois assim este Tribunal de Contas estará cumprindo o seu
mister, exercendo com parcimônia e equidade as funções que lhe
foram outorgadas, sem distanciar do contexto constitucionalmente
imposto e alinhado ao Estado Democrático de Direito.
Ante o exposto, divergindo da Área Técnica e Corpo Ministerial, deixo de converter os autos em Tomada de Contas Especial, e deixo também de citar os Senhores Lauro Faria Santos
Koelher, Ricardo de Rezende Ferraço, José Eugênio Vieira, Wolmar
Roque Loss, André Geraldo Altoé, Engepavi – Consultoria e Projetos
de Engenharia Ltda, Ermison Motta, Ricardo luiz Rodrigues Monteiro e Heliege de Barros Coutinho Couzzi e VOTO pela extinção do
processo, sem resolução de mérito, com o consequente arquivamento do feito, convicto de que decorridos dez anos do término
da vigência do contrato fiscalizado, uma análise meramente formal
dos presentes autos não importaria num controle externo efetivo
por parte desta Corte de Contas.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8069/2007,
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, por maioria, nos termos do voto proferido pelo
então relator, conselheiro José Antônio Almeida Pimentel:
1. Deixar de converter os autos em Tomada de Contas Especial, e deixar de citar os senhores Lauro Faria Santos Koelher,
Ricardo de Rezende Ferraço, José Eugênio Vieira, Wolmar Roque
Loss, André Geraldo Altoé, Engepavi – Consultoria e Projetos de
Engenharia Ltda, Ermison Motta, Ricardo Luiz Rodrigues Monteiro e
Heliege de Barros Coutinho Couzzi;
2. Extinguir o processo, sem resolução de mérito, com o consequente arquivamento do feito após o trânsito em julgado.
Vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que
acompanhou a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, pela conversão dos autos em Tomada de Contas e citação,
computando-se seu voto, nos termos do artigo 86, § 2º, do Regimento Interno desta Corte.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, o senhor conselheiro em
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substituição João Luiz Cotta Lovatti, relator, os senhores conselheiros Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a senhora em substituição
Márcia Jaccoud Freitas. 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 EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 05/09/2017
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-877/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO -TC-1878/2009 (APENSO TC-3948/2011)
JURISDICIONADO -FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES - FACELI
ASSUNTO -PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS -ANA MARIA PARAÍSO DALVI, ANTÔNIO MARCOS
AMARAL, CARLA ADRIANA COMITRE GILBERTONI, KELLY CRISTINA
BARBOSA DOS SANTOS, MARCELLO HENRIQUES BASTOS SANSON,
MARIA DE LOURDES FRANCO ALVES E OG GARCIA NEGRÃO
ADVOGADOS -CARLA ADRIANA COMITRE GIBERTONI FREGONA
(OAB/ES Nº 15.434) E BERNARDITA EUGÊNIA ARANCIBIA GARCIA
NEGRÃO (OAB/ES Nº 190-B)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2008 –1) IRREGULAR – 2) AFASTAR RESPONSABILIDADE E
JULGAR REGULAR PARA SRA. MARIA DE LOURDES FRANCO
ALVES – 3) MANTER IRREGULARIDADES – MULTA – 4) DETERMINAÇÕES – 6) DAR CIÊNCIA – 7) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam o presente Processo de Prestação de Contas Anual da Fundação Faculdades Integradas do Ensino Superior do Município de
Linhares – FACELI, exercício de 2008, sob a responsabilidade dos
Srs. Og Garcia Negrão, Ana Maria Paraíso Dalvi e Maria Lourdes
Franco Alves – Diretores Presidentes.
Encaminhados os autos à então 5ª Controladoria Técnica, esta emitiu o Relatório Técnico Contábil 83/2010 (fls. 170-175) e a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 1381/2010 (fls. 176/177) opinando
pela regularidade das contas.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de
Contas, que, na pessoa do Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio
da Silva, emitiu o Parecer 2796/2010 (fls. 182-184), onde opinou,
a fim de viabilizar a emissão do parecer, pela diligência para coleta
de informações e esclarecimentos a respeito de uma conta específica da contabilidade da instituição em tela – “Auxílio Financeiro a
Pesquisadores”.
Motivado pela solicitação do Ministério Público, o Relator à época,
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, exarou Despacho
às fls. 176/177 determinando novo exame dos autos com vistas à
ratificação ou não da primeira análise contábil produzida pela área
técnica, ante algumas incongruências observadas.
Em decorrência da determinação acima citada, os autos foram encaminhados à 5ª Controladoria Técnica, que ratificou o posicionamento técnico anteriormente exarado em Manifestação às fls. 188193, no que foi acompanhado pelo Parecer Ministerial (fls. 213215) subsequente.
Ato contínuo, o Plenário desta Corte de Contas, através da Decisão
TC-4351/2010 (fls.223), determinou que os autos fossem encaminhados à área técnica para fins de avaliação de operacionalidade
quanto à realização de Auditoria Especial para apuração dos fatos
narrados, qual seja, os auxílios concedidos no exercício de 2008, a
título de auxílio financeiro a pesquisadores, nos termos do voto do
Relator.
Tendo em vista a informação prestada no Relatório de Solicitação
de Informação RS-I 24/2010 (fls. 227-230) da grande quantidade
de Auditorias Especiais que estavam no aguardo de realização na 5ª
Controladoria Técnica, o Relator requereu que fosse o fato verifica-
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do concomitantemente à auditoria ordinária prevista para o período
de 2011, conforme Despacho às fls. 234.
Desta forma, por meio do Relatório de Auditoria Especial – RA-E
8/2012, elaborado em atendimento ao Plano de Auditoria Especial
045/2011, constantes do Processo 3948/2011, foram constatados
indícios de irregularidade, as quais foram determinantes para a elaboração da Instrução Técnica Inicial – ITI 986/2012 (fls. 243-271)
sugerindo a citação dos responsáveis, no que foi acompanhado pela
Decisão Monocrática Preliminar 343/2012 às fls. 273-276.
Importante ressaltar o Despacho às fls. 988 do então Relator, Conselheiro Sergio Aboudib, declarando a revelia dos Srs. Og Garcia
Negrão e Antônio Marcos Amaral em face do não atendimento aos
Editais de Citação 19/2013 e 43/2013.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC que, através da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 5231/2015, assim concluiu:
4 CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que
versam sobre a Prestação de Contas Anual e Relatório de Auditoria Especial da Faculdade de Ensino Superior de Linhares
- FACELI, no exercício 2008, cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor Og Garcia Negrão e da senhora Maria Lourdes
Franco Alves, têm-se as seguintes conclusões:
4.1.1. Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros, conclui-se pela sua irregularidade, haja vista o desvio de finalidade verificado e o registro de despesas em rubrica inapropriada.
4.1.2. Com relação ao Proc. TC 3948/2011, apenso, que trata do
Relatório de Auditoria Especial RA-E 8/2012, levando em conta as análises aqui procedidas e as motivações adotadas, conclui-se
pela permanência das irregularidades, conforme segue:
4.1.2.1. Não comprovação da frequência de bolsista em
cursos, como determinado na lei e não instruir relatório de
atividades conforme exigência do documento solicitação de
bolsa da FACELI (item 3.1 da ITC)
Base Legal: Art. 1º § 1º da Lei Federal 6.494/77, e Item 07, subitem Resumo de Plano de Trabalho.
Responsáveis: Og Garcia Negrão – Diretor Presidente e Carla
Adriana Comitre Gibertoni – Coordenadora do Núcleo de Prática
Jurídica
4.1.2.2 – Contabilização do pagamento de estagiário em
conta inapropriada (Item 3.2 da ITC)
Base legal: Portaria nº 448/2002 da STN/SOF e Portaria TC nº
49/2008
Responsável: Og Garcia Negrão – Diretor Presidente
4.1.2.3 – Pagamento de despesa com contratação de mão-de-obra utilizando dotação da conta de auxílio financeiro a
pesquisadores (Item 3.3 da ITC)
Base legal: Art. 18, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 c/c com
o Plano de Contas contido no Anexo I da Resolução TC-174/2002
Responsável: Og Garcia Negrão – Diretor Presidente
4.1.2.4 – Liquidação irregular da despesa com pagamento
indevido decorrente da ausência de relatório discriminativo
das atividades desenvolvidas. Não comprovação da contraprestação dos serviços (Item 3.4 da ITC)
Base legal: Art. 62 c/c art. 63 da Lei 4320/64
Responsável: Og Garcia Negrão – Diretor Presidente
4.1.2.5 – Pagamento a servidores do quadro de pessoal da
FACELI com recursos oriundo da dotação 3.3.90.20.000 –
“auxílio financeiro a pesquisadores” com desvio de finalidade (Item 3.5 da ITC)
Base legal: Art. 1° da Lei nº 2721/2007 que dispõe sobre a concessão de bolsas ao desenvolvimento e apoio à pesquisa, ao ensino
e à extensão universitária pela Fundação Faculdades Integradas de
Ensino Superior - FACELLI
Responsáveis: Og Garcia Negrão – Diretor Presidente
Maria Lourdes Franco Alves – Diretora-Presidente
Ressarcimento: Og Garcia Negrão: R$ 1.067.670,00, equivalentes a 589.449,5666 VRTE
Maria Lourdes Franco Alves: R$ 110.020,00, equivalentes a
60.740,9043 VRTE
4.1.2.6 – Sonegação De Informação Aos Técnicos Do Tribunal De Contas No Exercício Da Função De Controle Externo
(Item 3.6 da ITC)
Base legal: Art. 140 da Resolução TC nº 182/2002 (Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo)
Responsável: Ana Maria Paraíso Dalvi – Diretora-Presidente
4.2 Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV20, da Res. TC nº 261/2013 conclui-se opinando por:
4.2.1. Excluir a responsabilidade de Marcello Henriques Bas-
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tos Sanson, Antonio Marcos Amaral e Kelly Cristina Barbosa
Dos Santos;
4.2.2. Julgar irregulares as contas do senhor Og Garcia Negrão – Diretor Presidente, no exercício de 2008, em razão das irregularidades dispostas nos itens 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.2.4
e 4.1.2.5, desta Instrução Técnica Conclusiva, com base no art. 84,
III, “c”, “d” e “e” LC 621/2012, condenando-o ao ressarcimento de R$ 1.067.670,00, equivalentes a 589.449,5666 VRTE, e
aplicando-lhe multa, com amparo no com amparo no artigo 6221
e na forma do artigo 96, inciso II22, da Lei Complementar Estadual
nº 32/93;
4.2.3. Julgar irregulares as contas da senhora Maria de Lourdes Franco Alves – Diretora Presidente, no exercício de 2008, em
razão da irregularidade disposta no item 4.1.2.5, desta Instrução
Técnica Conclusiva, com base no art. 84, III, “c”, “d” e “e” da LC
621/2012, condenando-a ao ressarcimento de R$ 110.020,00,
equivalentes a 60.740,9043 VRTE, e aplicando-lhe multa, com
amparo no com amparo no artigo 6223 e na forma do artigo 96,
inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
4.2.4. Rejeitar as razões de justificativa e julgar regulares
com ressalva as contas, no exercício de 2008, da senhora Carla
Adriana Comitre Gibertoni – Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica, em razão da irregularidade disposta no item 4.1.2.1,
desta Instrução Técnica Conclusiva, com base no art. 84, II, da LC
621/2012, aplicando-lhe multa, com amparo no com amparo no
artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
4.2.5. Rejeitar as razões de justificativa e julgar regulares
com ressalva as contas, no exercício de 2008, da senhora Ana
Maria Paraíso Dalvi – Diretora-Presidente, em razão da irregularidade disposta no item 4.1.2.6, desta Instrução Técnica Conclusiva,
com base no art. 84, II, da LC 621/2012, aplicando-lhe multa, com
amparo no com amparo no artigo 96, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 32/93;
4.3. Sugere-se, também, seja expedida determinação, com amparo no inciso III24, do artigo 57 da LC 621/2012, conforme disposto no item 3.1, desta ITC, no sentido de que:
4.3.1. A atual gestão proceda ao levantamento da situação atual
das bolsas de estágio, e, caso necessário, adéque-as de imediato à
legislação aplicável, informando tais providências a esta Corte por
meio de relatório individualizado, à época da próxima Prestação
Anual de Contas.
4.3.2. Caso no levantamento acima seja verificada a continuidade
da prática irregular de complementação de salários a professores e
a técnicos administrativos por meio de dotação destinada a pesquisa, sejam tomadas as providências legais cabíveis para regularização imediata da situação trabalhista de cada servidor, sob pena de
a Administração vir a ser responsabilizada por encargos trabalhistas
e previdenciários (multas e juros) causados por sua omissão e que
porventura sejam cobrados da FACELI pelos órgãos competentes
para fiscalizar a matéria.
4.3.3. Aos atuais gestores da FACELI que procedam ao levantamento e informe a esta E. Corte de Contas, à época da próxima
Prestação Anual de Contas, por meio de relatório individualizado, as
bolsas concedidas e pagas no exercício financeiro ao qual se referir
a Prestação Anual de Contas, identificando os respectivos objetos e
os documentos de concessão.
4.3.4. Caso no levantamento acima seja verificada a continuidade
da prática irregular de complementação de salários a professores e
a técnicos administrativos por meio de dotação destinada a pesquisa, sejam tomadas as providências legais cabíveis para regularização imediata da situação trabalhista de cada servidor, sob pena de
a Administração vir a ser responsabilizada por encargos trabalhistas
e previdenciários (multas e juros) causados por sua omissão e que
porventura sejam cobrados da FACELI pelos órgãos competentes
para fiscalizar a matéria.
4.3.5. A atual gestão promova a recuperação e organização de documentos relativos ao pagamento de bolsas de pesquisa, com os
respectivos relatórios e termos de concessão, informando as providências tomadas a esta Corte na ocasião da próxima Prestação de
Contas Anual.
4.4. Sugere-se, por fim, seja recomendado, com base no art. 1º,
XXXVI, LC 621/1225, à atual gestão da FACELI que proceda a regulamentação das bolsas bem como a adequação dos documentos
destinados à sua concessão à legislação em vigor.
O Ministério Público de Contas, em Parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva às fls.
1075/1076, anuiu integralmente ao posicionamento técnico acima
exposto.
Releva destacar, que a partir do exercício de 2016, quando deixei
a Presidência desta Corte de Contas, este processo passou a ser
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de minha relatoria, nos termos do art. 254 do Regimento Interno.
Na 4ª Sessão Ordinária do Plenário, ocorrida no dia 21/02/2017, o
Sr Og Garcia Negrão realizou sustentação oral.
Posteriormente, os autos foram novamente submetidos à apreciação da equipe técnica desta Corte, que se manifestou por meio da
Manifestação Técnica 0827/2017, às fls. 1413/1430, elaborada pelo
NEC, corroborando integralmente a ITC anteriormente elaborada
por considerar os que os elementos suscitados na sustentação oral
não foram capazes de alterar suas conclusões, diante do que foram
acompanhados pelo Ministério Público de Contas, em Parecer da
lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cumpre ressaltar que o presente processo trata de
análise conjunta da Prestação de Contas Anual e Auditoria Especial.
Outra informação que considero relevante para a perfeita demonstração do assunto é que embora tenha sido Diretora Presidente
da FACELI no exercício de 2011 e o exercício auditado se refira a
2008, foi sugerida a responsabilização da Sra Ana Maria Paraíso
Dalvi em virtude de a equipe técnica ter considerado que houve, de
sua parte, a sonegação de informações para o exercício da função
de controle externo.
No tocante à Prestação de Contas Anual da FACELI – Faculdade
de Ensino Superior de Linhares, relativa ao exercício de 2012, inicialmente, a equipe técnica desta Corte se manifestou, por meio
da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 1381/2010, de fls. 176/177
sugerindo a regularidade das contas no aspecto técnico-contábil.
Contudo, em nova manifestação técnica, após a realização da Auditoria Especial, a equipe do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas – NEC produziu a ITC 5231/2015, opinando pela irregularidade das contas no aspecto técnico-contábil, em virtude do
desvio de finalidade verificado, bem como a ocorrência de registro
de despesas em rubrica inapropriada.
Diante do exposto, considerando a análise criteriosa realizada pela
equipe técnica, após a efetivação da Auditoria Especial, acolho a
manifestação técnica exarada pelo corpo técnico deste Tribunal,
com anuência do parquet de Contas, e considero Irregular a Prestação de Contas Anual da FACELI, exercício 2008.
No que diz respeito aos atos de gestão, a partir das argumentações
apresentadas pelo Sr Og Garcia Negrão em sede de sustentação
oral, a equipe técnica se manifestou por meio da Manifestação Técnica 827/2017, corroborando integralmente os fundamentos e conclusões expostos na Instrução Técnica Conclusiva – ITC 5231/2015.
Consideraram que as argumentações apresentadas em Plenário foram demasiadamente genéricas, “sem se ater aos aspectos técnicos e legais das ilegalidades apontadas. Também, não discorreu,
de forma pormenorizada, sobre cada irregularidade apontada, limitando-se a uma espécie de introdução acerca do funcionamento
da FACELI à época”, motivo pelo qual analisaram apenas as irregularidades arroladas na ITC 5231/2015 relacionadas aos itens 3.4 e
3.5 por entenderem que guardavam mínima relação com a defesa
apresentada.
Concordo com os apontamentos produzidos pela equipe técnica e
também entendo que as argumentações apresentadas pelo Sr Og
Garcia Negrão não se detiveram especificamente em cada irregularidade apontada, pois foram expostas de forma muito genérica, não
sendo suficientemente capazes de afastá-las.
Desta forma, mantenho as irregularidades que não foram abordadas pelo Sr Og Garcia Negrão quando lhe foi oportunizado a produção da sustentação oral, as quais transcrevo abaixo, com base na
ITC5231/2015. Vejamos:
3.1 – Não comprovação da frequência de bolsista em cursos,
como determinado na lei e não instruir relatório de atividades conforme exigência do documento solicitação de bolsa
da FACELI
Base legal: Art. 1º § 1º da Lei Federal 6.494/77, e Item 07, subitem Resumo de Plano de Trabalho.
Responsáveis: Og Garcia Negrão – Diretor Presidente
Carla Adriana Comitre Gibertoni – Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica
De acordo com a ITI 986/2012, não consta da Solicitação de Bolsa
de Ensino, Pesquisa e Extensão, em favor do senhor Cristiano Castiglioni Nascimento, que ele
estivesse frequentando curso de nível superior, profissionalizante
de 2º grau ou
escola de educação especial, de modo que a bolsa de R$ 1.000,00,
vinculada ao Núcleo de Prática Jurídica, que lhe foi concedida, no
período de 01/05/2008 a 30/06/2008, seria ilegal.
Demais disso, segundo a ITI 986/2012, o “Resumo do Plano de
Trabalho da Solicitação da Bolsa, relaciona sete atividades que
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deveriam ser executadas pelo estagiário e instruir o Relatório de
Atividade. Junto à Solicitação da Bolsa encontra-se o Relatório de
Atividades, o qual não cumpre esta determinação”.
Citado, o sr. Og Garcia Negrão, diretor presidente da instituição, à
época, manteve-se silente.
Por seu turno, a sra. Carla Adriana Comitre Gibertoni, coordenadora
do NPJ, aduziu, às fls. 324/327, quanto ao mérito, que:
[...]
Todos aqueles que trabalharam no NPJ, sob a Coordenação desta
que se manifesta, eram alunos regularmente inscritos, matriculados nos cursos da Faceli, preferencialmente no curso de Direito, ou
eram servidores ou docentes que desenvolviam funções técnicas ou
docentes dentro do projeto. A exemplo disso, as alunas Lucimara
Rissi de Lima Matheus e Namíbia Veronez Negrelli (fls. 547), e as
coordenadoras do Projeto e de estágio, Carla A C Gibetoni e Lorena
Marculano (fl. 552), respectivamente.
Importante esclarecer ainda que, aqueles que solicitavam bolsa
para o exercício de atividades no NPJ eram entrevistados e selecionados pela Coordenação do NPJ e, posteriormente pela Coordenação de Estágio, e a essas coordenações ficavam vinculados e por
elas eram supervisionados.
De acordo com o item 1.1 da instrução técnica inicial, não houve
comprovação da frequência do Bolsista Cristiano Castiglioni Nascimento em cursos, como determinado em lei e não foi instruído o
relatório de atividades do mesmo conforme exigência do documento de solicitação de bolsa da Faceli.
Infelizmente, todos os documentos referentes à matrícula de alunos ficaram na Instituição. Por outro lado, esta manifestante não
se recorda de nenhum bolsista com este nome e pode afirmar que o mesmo não foi por ela supervisionado. Por esse
motivo, não existem relatórios, uma vez que todos aqueles
que eram por ela supervisionados tinham seus relatórios verificados e encaminhados, na forma da lei. Tanto é assim que
não foram listadas outras irregularidades em relação aos demais
bolsistas do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ).
Importante salientar, mais uma vez, que a ora manifestante, que
se apresenta e assina as presentes razões, não conhece tal pessoa. Da mesma forma, ao entrar em contato com outras pessoas que trabalharam no NPJ na mesma época, as mesmas
afirmaram igualmente desconhecer o referido “bolsista”.
Se houve recebimento de alguma verba, a título de bolsa,
certamente não o foi por serviços prestados ao NPJ, motivo
pelo qual não devem ter sido apresentados os relatórios de
forma adequada, como os demais apresentados. É provável
que tenha ocorrido algum engano na vinculação o mesmo ao
NPJ, enquanto deveria ser em outro departamento.
Frise-se, por oportuno, que os relatórios eram encaminhados ao
Diretor Presidente, que os destinava ao setor competente para a
liberação dos valores correspondentes ao auxílio financeiro.
A Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica, exercida por esta
manifestante, nunca teve acesso aos relatórios ou demonstrativos
financeiros.
Quanto a estar frequentando algum curso da Faceli, somente a atual administração poderia responder, já que os documentos, inclusive os relatórios de estágio/bolsas, ficaram todos na instituição.
Tais registros são de propriedade da instituição e, por ela devem
ser guardados.
Quanto aos demais itens, não há o que se manifestar, uma vez que
esta subscritora não tinha acesso aos demonstrativos financeiros
da instituição nem ao setor de finanças, nem às informações em
relação a nova administração pública, estando totalmente alheia
aos fatos narrados.
Pois bem. Do exame dos documentos de fls. 357/362, dos autos
do proc. TC 3948/2011 (apenso), verifica-se que a bolsa concedida ao sr. Cristiano Castiglioni Nascimento estava vinculada
ao projeto Núcleo de Prática Jurídica, tendo sido os documentos referentes à sua Solicitação de Bolsa de Ensino, Pesquisa e
Extensão e ao seu Relatório de Atividades assinados, em princípio,
pela senhora Carla Adriana Comitre Fregona, na condição de
coordenadora do projeto, e pelo senhor Og Garcia Negrão,
na condição de Diretor da Faculdade.
Assim, conquanto a senhora Carla Adriana Comitre Fregona informe que desconhecia o bolsista – o que pode se dar devido ao
exíguo prazo em que ele atuou no Núcleo (dois meses) e o decurso
de mais de quatro anos entre os fatos e a citação ou mesmo porque
ele, de fato, nunca tenha atuado no NPJ –, tem-se que, por ter
assinado os documentos que o vinculavam ao Núcleo que ela
coordenava, participou da irregularidade. Vale ressaltar que a
defendente não impugnou as assinaturas constantes dos documentos de fls. 357/362.
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Quanto ao sr. Og Garcia Negrão, na qualidade de Diretor Presidente, deveria zelar pelo bom funcionamento das atividades
dos departamentos, impedindo a má utilização dos recursos ou
seu uso sem as formalidades adequadas. Segundo consta dos autos, o Diretor Presidente recebia os relatórios de estágio e, após seu
visto e aceite, eram procedidos os pagamentos, de modo que era
factível seu controle sobre tais atos.
Assim, tendo em vista que os documentos acostados aos autos são
no sentido de que o referido bolsista estava vinculado ao Núcleo
de Práticas Jurídicas, que a solicitação de bolsa fundamentou-se
na lei de estágio, em vigor à época, sem comprovação de que o
Sr. Cristiano Castiglioni Nascimento estivesse frequentando curso
de nível superior, profissionalizante ou escola de educação especial
e que seus relatórios de e documentos não foram preenchidos em
conformidade com o que requer a Lei em referência, opina-se pela
manutenção da irregularidade em face de Og Garcia Negrão
e Carla Adriana Comitre Fregona, conforme nexos causais e
condutas descritas na ITI 986/2012.
Por oportuno registra-se que, conforme disposto no art. 3º da Lei
11.788/2008, a manutenção de bolsas de estágio com as mesmas
irregularidades ora apontadas caracteriza vínculo de emprego do
educando com a parte concedente do estágio, como se verifica dos
dispositivos abaixo transcritos:
Art. 3o O estágio, tanto na hipótese do § 1º do art. 2o desta Lei
quanto na prevista no § 2o do mesmo dispositivo, não cria vínculo
empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:
I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela
instituição de ensino;
II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte
concedente do estágio e a instituição de ensino;
III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio
e aquelas previstas no termo de compromisso.
§ 1o O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá
ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado
por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7o
desta Lei e por menção de aprovação final.
§ 2o O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de
qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza
vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária
(g.n)
Por essa razão e tendo em vista o tempo discorrido entre a realização da auditoria e a elaboração desta Instrução Técnica Conclusiva,
sugerimos que seja determinado à atual gestão que proceda ao
levantamento da situação atual das bolsas de estágio e, caso necessário, adéque-as de imediato à legislação aplicável, informando
tais providências a esta Corte por meio de relatório individualizado,
à época da próxima Prestação Anual de Contas.
3.2. Contabilização do pagamento de estagiário em conta
inapropriada
Base legal: Portaria nº 448/2002 da STN/SOF e Portaria TC nº
49/2008
Responsáveis: Og Garcia Negrão – Diretor Presidente e Marcello
H. B. Sanson – Assessor Contábil Financeiro.
De acordo com a ITI 986/2012,
[...] o valor da despesa com serviços prestados por estudantes na
condição de estagiários ou monitores, deveria ter sido contabilizado na rubrica 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Física, subelemento 07 – ESTAGIÁRIOS.
Entretanto, a equipe de auditores constatou, na ficha financeira,
que essa despesa foi contabilizada na rubrica 3.3.90.20.000 –
Auxílio Financeiro a Pesquisadores. (Grifos no original.)
Citado, o Sr. Og Garcia Negrão, diretor presidente da fundação,
manteve-se silente.
Por outro lado, o Sr. Marcello Henriques Bastos Sanson aduziu que,
“conforme cópia de decreto de nomeação em anexo, o referido
servidor só passou a fazer parte dos quadros de funcionários da
FACELI no ano de 2009, quando se iniciou a nova administração”.
Nesse sentido, apresentou, à fl. 313, o Decreto nº 003/2009, de
30/01/2009, com o seguinte teor:
A Diretora Presidente da Fundação Faculdades Integradas do Ensino
Superior do Município de Linhares – FACELI, no uso de atribuições
que lhe são conferidas pelas Leis nºs 2561/2005 de 15/12/2005,
2681/2007 de 18/04/2007, 2682/2007, de 18/04/2007, 2683/2007
de 18/04/2007, e 2783/2008, de 03/07/2008,
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DECRETA
Art. 1º - fica nomeado para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor na Área contábil/Financeira”, referência CC-4, o
senhor MARCELO HENRIQUES BASTOS SANSON.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 26/01/2009, revogadas as disposições
em contrário
Assim, não há como atribuir responsabilidades ao Sr. Marcelo Henrique Bastos
Sanson pelos registros contábeis incorretos. Ademais, esta Corte
tem entendido que o Contador, bem como qualquer um que não
pratique atos de gestão, é parte ilegítima em processo de prestação de contas anual, razões pelas quais somos pela extinção do
processo sem resolução de mérito em relação ao Sr. Marcelo
Henrique Bastos Sanson.
Quanto ao mérito não foram trazidos aos autos quaisquer justificativas ou documentos. Ainda, conforme análise no item anterior (3.1)
a solicitação de bolsa fundamentou-se na lei de estágio em vigor à
época, devendo a despesa ser contabilizada na conta apropriada,
razão pela qual opinamos pela manutenção da irregularidade.
3.3. Pagamento de despesa com contratação de mão-de-obra utilizando dotação da conta de auxílio financeiro a pesquisadores.
Base legal: Art. 18, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 c/c com
o Plano de Contas contido no Anexo I da Resolução TC-174/2002.
Responsáveis: Og Garcia Negrão – Diretor Presidente
De acordo com a ITI 986/2012:
1.3.1 - Termo de Cooperação nº 0015/2008
Colaboradora: Professora Mirella Lotério Siqueira.
Vigência: 01/03/2008 a 31/07/2008
Valor: R$ 5.000,00.
Objeto: Produção de material didático, utilizado nas disciplinas Tópicos Especiais em Administração do curso de Administração do
projeto institucional - FACELI.
1.3.2 - Termo de Cooperação nº 00108/2008
Colaborador: Professor Paulo Cezar Pinheiro Guedes.
Vigência: 01/07/2008 a 31/12/2008 (6 meses).
Valor: R$ 9.000,00.
Objeto: Produção de material didático utilizado nas disciplinas Design e Desenho Geométrico no curso de Tecnólogo em Design de
Produtos – Movelaria, do projeto institucional da FACELI.
As despesas decorrentes dessas contratações foram empenhadas
à conta 33.90.20.000 – Auxílio Financeiro a Pesquisadores, por se
tratar de complementação de pagamento pela prestação de serviço
como professores, tendo em vista que ambos cooperadores exerceram atividade de magistério e receberam salários no exercício
de 2008.
Observa-se, ainda, que os objetos de ambos os termos de cooperação não se enquadram nas modalidades de pesquisas amparadas
pela Lei Municipal 2.721/2007, o que reforça a tese de complementação salarial de Professores.
A despesa seria corretamente contabilizada na rubrica 33.19.03.401
– Substituição de Mão-de-obra (art.18, § 1º, LC 101), conforme o
Plano de Contas contido no Anexo I da Resolução nº 174/2002 deste Tribunal de Contas.
Ao não contabilizar em substituição de mão-de-obra (33.19.03.401),
o jurisdicionado deixou de considerar a despesa para apuração do
gasto total com pessoal, nos termos do artigo 18, § 1º da Lei Complementar 101/2000.
Diante do que foi apurado entendeu a equipe de auditoria que houve infringência ao art. 18, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 c/c
com o Plano de Contas contido no Anexo I, da Resolução 174/2002
deste Tribunal de Contas.
Com base na declaração da Secretaria Acadêmica os técnicos constataram que foram pagas 82 (oitenta e duas) bolsas a professores
que exerceram o magistério no exercício, em análise, totalizando R$ 423.020,00 (quatrocentos e vinte e três mil e vinte reais).
Desses, 77 (setenta e sete) professores receberam salários pelo
exercício do magistério. Apenas 05 (cinco) não receberam salários
figurando tão somente como bolsistas.
Note-se que a Lei nº 2721/2007 que dispõe sobre a concessão de
bolsas ao desenvolvimento e apoio à pesquisa, ao ensino e à extensão universitária pela Fundação Faculdades Integradas de Ensino
Superior – FACELLI, não permitia o pagamento de salários, a título
de “auxílio financeiro a pesquisadores”.
Conforme alegado pela equipe de auditoria, a atual Administração
não disponibilizou as informações solicitadas, assim sendo, não
se pode afirmar que todos os outros casos se enquadram nesses
exemplos.
O Sr. Og Garcia Negrão, único responsável pela irregularidade, não
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apresentou quaisquer justificativas.
Verifica-se que o ponto central dos fatos narrados como irregulares
está no registro de gastos com substituição de mão de obra na conta de auxílio financeiro a pesquisadores.
Quando se compara o objeto dos Termos de Cooperação Técnica
(fls. 363/385 – TC 3948/2011) com o relatório que acompanha a
declaração da Secretaria Acadêmica (fls. 387/392 – TC 3948/2011),
verifica-se que a Sra. Mirela Loterio Siqueira e o Sr. Paulo Cezar Pinheiro Guedes firmaram Termo de Cooperação Técnica com a FACELI para produção de material didático a ser utilizado em disciplinas
por eles ministradas.
Tem-se que o planejamento e preparação de aulas são atividades
próprias e inerentes ao cargo de professor. Neste sentido a Lei Municipal 1980/1997, em seu art. 17 estabeleceu as competências do
professor:
Art. 17 Compete ao professor, as tarefas de planejar, preparar e ministrar aulas em disciplinas, áreas de estudo ou atividades e acompanhar o aproveitamento do corpo discente. (g.n)
Também, a Lei Estadual 5.580/1998 em seu art. 3º assim define:
Art. 3º Para fins desta Lei consideram-se:
[...]
VI - Funções do Magistério: aquelas desempenhadas na escola ou
em outras unidades administrativas da Secretaria de Estado da
Educação por ocupantes de cargos integrantes do Quadro do Magistério, compreendendo:
a) Regência de classe;
b) Administração escolar;
c) Planejamento educacional;
d) Inspeção escolar;
e) Supervisão escolar;
f) Coordenação de área;
g) Coordenação escolar;
h) Orientação educacional;
i) Pesquisa educacional;
j) Direção de unidade escolar;
l) Acompanhamento, controle e avaliação das atividades
educacionais desenvolvidas no sistema educacional;
m) Outras atividades de natureza congênere (g.n.)
Assim, as atividades desenvolvidas pelos professores referenciados
eram inerentes aos seus cargos, e, portanto, ligadas a atividade-fim da entidade. Então, tais Termos de Cooperação Técnica, firmados entre a FACELI e os docentes, serviram para remunerar uma
parcela da atividade docente por eles desenvolvida. Tem-se então
um expediente utilizado pela FACELI para pagamento de complementação salarial, ou ainda, nos termos da equipe de auditoria,
para pagamento de contratação de mão-de-obra que desenvolve
atividade-fim da entidade.
Como mencionado na Instrução Técnica Inicial (fls. 261), as bolsas
concedidas sob a égide da Lei Municipal 2.721/2007 destinavam-se
tão somente ao desenvolvimento tecnológico e científico e ao incentivo à produtividade acadêmica, nas formas nela definidas. Preparar
aulas e o material didático a elas necessário é, sem dúvida, primordial no desenvolvimento do aluno, contudo não pode ser comparado ao objetivo da referida lei, que é o desenvolvimento tecnológico
e científico e a produtividade acadêmica. Considerando o contexto
da pesquisa acadêmica, numa simples busca na rede mundial de
computadores (internet), observa-se que o primeiro (desenvolvimento tecnológico e científico) está ligado à pesquisa e inovação e
o segundo (produtividade acadêmica), à divulgação dos resultados
da produção do corpo discente e docente da instituição de ensino
por meio de artigos, livros, patentes e outras formas de produção
acadêmica reconhecidas.
Portanto, os recursos destinados à FACELI para auxilio a pesquisadores não estavam destinados ao pagamento de atividades corriqueiras da docência, e, portanto, não permitia o pagamento de
mão de obra contratada para tal fim, pertencente ou não ao quadro
docente da Instituição FACELI.
Neste sentido, e em conformidade com o Parecer Consulta
035/2005, em vigor à época, tais gastos, vinculados à atividade fim
da FACELI, dado que eram remuneração dos docentes por atividade
de preparação do material didático, deveriam ter sido computados
pelo Município (Ente) para fins de apuração dos limites de gastos
com pessoal, impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal:
(...)
Porém, embora irregular a não contabilização do gasto em conta
apropriada, mesmo se adicionássemos o total de bolsas destinadas
a professores pela FACELI, que montou R$ 423.020,00, ao gasto
total de pessoal do município em 2008 (apurados na PCA), o limite
de gastos com pessoal do executivo municipal permaneceria inferior ao limite legal, como se demonstra a seguir:
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(...)
Ante todo o exposto, somos pela manutenção da irregularidade.
3.6. Sonegação De Informação Aos Técnicos Do Tribunal De
Contas No Exercício Da Função De Controle Externo
Base legal: Art. 140 da Resolução TC nº 182/2002 (Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Espírito Santo)
Responsáveis: Ana Maria Paraíso Dalvi – Diretora-Presidente e
Marcello H. B. Sanson – Assessor Financeiro.
De acordo com a ITI 986/2012:
A equipe de auditoria, em virtude dos documentos disponibilizados pela FACELI não serem suficientes para a formação de juízo
a respeito dos gastos com auxílio a pesquisadores, constantes do
Balancete Analítico da Despesa do exercício de 2008, formalizou,
em 14/04/2011, pedido a atual Administração, de diversos documentos e informações referentes às concessões das bolsas, sem os
quais não havia possibilidade de avançar na realização das análises.
A solicitação foi recebida pela Dra. Monique Mendonça (OAB/ES
13.314), que se apresentou como Advogada da FACELI, na ausência da Diretora-Presidente, Ana Maria Paraíso Dalvi.
Segundo o entendimento da equipe de auditores o desrespeito ao
art. 140 da Resolução TC Nº 182, de 12 de dezembro de 2002 (Regimentos Interno), comprometeu a verificação da legalidade das
concessões dos auxílios e a apuração dos montantes pagos como
complementação salarial aos professores, servidores e administradores da FACELI.
Transcrevem-se abaixo as justificativas da senhora Ana Maria Paraíso Dalvi e do senhor Marcelo H. B. Sanson quanto a essa irregularidade:
[...] quando da solicitação feita pelo referido Tribunal, toda a documentação e informações disponíveis à época foram encaminhadas.
Porém, vale ressaltar que, possíveis lacunas, casos existentes, se
deram em razão de dificuldades encontradas pela administração
que se iniciou em 2009, que, sem qualquer justificativa, não teve
acesso a diversos documentos e informações da administração anterior, impossibilitando, assim, um melhor atendimento à solicitação da Corte de Contas deste Estado.
Por tal razão, datissima vênia, não há como imputar [...] no exercício de 2011, qualquer responsabilidade quanto a possível sonegação de documentos e informações aos técnicos do TCEES, pois, em
razão do caos administrativo e acadêmico em que se encontrava
a Fundação à época, quando do início da gestão em 2009, sequer
teve acesso aos mesmos.
Da análise dos elementos, verifica-se que a sra. Ana Maria Paraíso
Dalvi, embora afirme que não teve acesso aos documentos, não
informou qualquer providência no sentido de que fossem recuperados ou elaborados – o que, na condição de Diretora-Presidente,
competia-lhe fazer, na medida em que responsável pelo bom funcionamento do ente.
Assim, tem-se que, conquanto não possa ser responsabilizada pelos fatos ocorridos em 2008, pode sê-lo pela omissão em apurar o
destino dos documentos correspondentes, nos dois anos passados
entre o início de sua administração e a realização da auditoria, contribuindo, assim, para a sonegação das informações necessárias.
Aliás, é de se ressaltar que, conforme consta dos autos, passados
dois anos desde que assumiu a direção da Faceli até a época da
auditoria, a Diretora-Presidente não se ocupou de organizar e recuperar os documentos da gestão anterior, o que revela sua desídia
no trato com as informações públicas, como se revela da seguinte
passagem do RA-E 8/2012:
A equipe solicitou da atual Administração os processos de concessão das bolsas e as fichas financeiras dos bolsistas. Foi-nos disponibilizada, juntamente com as fichas financeiras, uma gaveta de
um armário de aço, no qual continham pastas suspensas, muitas
referentes a exercícios anteriores, sem qualquer nexo organizacional, como sendo os únicos documentos existentes concernentes
aos auxílios. (Destaque no original.)
É incompatível com a eficiência e a transparência que se espera do
gestor público que não tenha agido no sentido de apurar a ausência
de documentos e de organizar aqueles existentes, a fim de corrigir
eventuais falhas que possam repercutir na instituição. Nessa medida, a sonegação das informações relativas ao exercício de 2008 é
atribuível à sra. Ana Maria Paraíso Dalvi.
Há que se destacar, ainda, que a Administração Pública, como determinam o art. 23, III, CF e a Lei 8.159/1991, deve regular o prazo
e a forma de armazenamento dos processos, elaborando, ainda,
Tabela de Temporalidade dos Documentos, na qual se registra por
qual período os documentos devem ser guardados. Decorrido o prazo estabelecido, a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos deve examiná-los antes do descarte definitivo.
Não havendo tal regulamentação formal, os processos devem ser
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arquivados até que norma estabeleça todos os critérios exigidos em
lei. E em razão da imprescritibilidade do ressarcimento, a guarda
daqueles documentos que envolvem o dispêndio de recursos públicos deve se dar com ainda mais cautela. Portanto, o dever de guarda e recuperação da documentação é fundamental, não podendo
o gestor, diante da desorganização anterior, eximir-se de adotar
qualquer providência no sentido de regularização.
Já em relação ao senhor Marcelo H. B. Sanson, tem-se que, na
qualidade de Assessor Financeiro, não estava em suas atribuições
diligenciar a respeito de documentos anteriores à sua posse, buscando providenciar sua organização.
De acordo com a Lei Municipal 2683/2007, são atribuições do Assessor Técnico na Área Contábil e Financeira:
(...)
Como se verifica do rol acima, não se encontra dentre as atribuições do Assessor Técnico na Área Contábil e Financeira agenciar o
resgate e a organização de documentos da Fundação, mormente
em período anterior ao de suas atividades. Ele poderia ser, talvez,
responsabilizado pela desorganização dos documentos financeiros
no período em que exerceu seu cargo, mas não de período anterior.
Tendo em vista o exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade em face de Ana Maria Paraíso Dalvi e pelo afastamento da irregularidade em face de Marcelo Henriques Bastos Sanson.
Haja vista a necessidade e a importância da guarda de documentos, sugere-se seja determinado à atual gestão que promova a recuperação e organização de documentos relativos ao pagamento
de bolsas de pesquisa, com os respectivos relatórios e termos de
concessão, informando as providências tomadas a esta Corte na
ocasião da próxima Prestação de Contas Anual.
Diante do exposto, por concordar com os apontamentos técnicos
emitidos pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas –
NEC mantenho as irregularidades acima apontadas, em consonância com o opinamento técnico apresentado.
Abaixo, porém, passo a uma análise de outros indícios de irregularidades sobre os quais também foi sugerida a manutenção, todavia,
por divergir do opinamento técnico apresento minha argumentação.
Entretanto, apenas exibirei as alegações apresentadas, deixando
para me manifestar conclusivamente sobre ambas conjuntamente
por estarem intimamente ligadas entre si.
3.4 – Liquidação irregular da despesa com pagamento indevido decorrente da ausência de relatório discriminativo das
atividades desenvolvidas. Não comprovação da contraprestação dos serviços (item 2.1 da MTP 827/2017) – Responsáveis: Og Garcia Negrão – Diretor Presidente, Antônio Marcos Amaral – Contratado e Kelly Cristina Barbosa dos Santos – Contratada.
Neste item a equipe técnica informou inicialmente que a FACELI
contratou os professores Antônio Marcos Amaral e da Sra. Kelly
Cristina Barbosa dos Santos, por meio de Termo de Cooperação,
cujo objeto seria a produção de material didático, aulas, interação
com alunos, planejamento e avaliação, em matérias distintas.
Concluíram, entretanto, que a prestação do serviço não havia sido
satisfatoriamente comprovada, tendo em vista que não consta dos
termos de cooperação a existência de vínculo empregatício entre
os professores e a Instituição, nem o projeto de pesquisa, tendo
chegado à seguinte conclusão:
Inclusive, seus nomes não figuram entre os professores que lecionaram na FACELI em 2008. Por este motivo, concluiu a equipe técnica tratar-se de contratação de mão-de-obra para aqueles objetos,
sem licitação e utilizando recursos de dotação destinada a auxílio
financeiro a pesquisadores (33.90.20.000).
Todavia, opinaram por afastar a irregularidade com relação aos professores, mantendo-a somente com relação ao Sr Og Garcia Negrão, uma vez que competia a este, enquanto diretor da entidade,
zelar para que os contratados somente fossem pagos após a correta
liquidação da despesa, o que gerou uma despesa sem comprovação
de sua realização no montante de R$ 117.720,00.
3.5 – Pagamento a servidores do quadro de pessoal da FACELI com recursos oriundo da dotação 3.3.90.20.000 – “auxílio
financeiro a pesquisadores” com desvio de finalidade (item
2.2 da MT 827/2017) – Responsáveis: Og Garcia Negrão – Diretor Presidente, Maria Lourdes Franco Alves – Diretora-Presidente
e Marcello H.B. Sanson – Assessor Contábil Financeiro
Quanto a este item, a equipe que realizou a auditoria na Fundação
Faculdades Integradas do Ensino Superior do Município de Linhares
– FACELI informou que após análise das fichas financeiras referentes aos pagamentos de “bolsas” e as fichas financeiras referentes
aos pagamentos dos salários dos funcionários da Administração, da
Diretoria e Coordenação de Cursos da FACELI em 2008, comprovaram que servidores foram beneficiados como bolsistas, recebendo
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cumulativamente salários e bolsas durante o período.
Embora exista uma legislação específica, qual seja: a Lei municipal
nº 2.721/2007, que autoriza a concessão de bolsas nas modalidades de “aperfeiçoamento”, “mestrado”, “doutorado”, “pós-doutorado” e “apoio técnico à extensão”, estabeleceu que as bolsas
fornecidas para desenvolvimento e apoio à pesquisa e à extensão
universitária destinavam-se ao desenvolvimento tecnológico e
científico e ao incentivo à produtividade acadêmica e elegeu como
beneficiários os estudantes, técnicos, docentes e pesquisadores a
servidores técnico-administrativos, não havendo tal previsão na referida Lei para que funcionários que possuíssem cargos de Direção
e Coordenação de Projetos fossem beneficiados, ao contrário do
que vinha acontecendo na FACELI, gerando com isso, a possibilidade de ressarcimento no total de R$ 1.177.690,00 (um milhão cento
e setenta e sete mil seiscentos e noventa reais), individualizados da
seguinte forma: R$ 1.067.670,00 (hum milhão sessenta e sete mil
seiscentos e setenta reais) atribuíveis ao Sr Og Garcia Negrão e R$
110.020,00 (cento e dez mil e vinte reais) atribuíveis à Sra Maria
Lourdes Franco Alves.
Preliminar de ilegitimidade passiva
Preliminarmente, antes de me manifestar acerca das irregularidades, considero importante tratar da participação da Sra Maria Lourdes Franco Alves na irregularidade 2.2, na qual lhe é atribuída a
possibilidade de ressarcimento.
Pois bem. Acompanhando o posicionamento que adoto ao proferir votos sob minha responsabilidade, tenho sempre o cuidado de
fazer uma análise em toda a documentação acostada aos autos,
bem como faço uma análise crítica sobre cada caso concreto que
se apresenta, evitando generalizar as situações, e neste caso não
seria diferente.
Desta forma, importante notar que, conforme descrito no item anterior, a equipe técnica atribui a Sra Maria Lourdes Franco Alves
o ressarcimento no valor R$ 110.020,00 (cento e dez mil e vinte
reais). Todavia, em análise às informações prestadas pela responsável, percebo que exerceu a função de Diretora Presidente da FACELI no período compreendido entre 20/11/2008 a 31/12/2008,
conforme se extrai de fls. 346/350.
Em suas justificativas relatou que tão logo tenha assumido a gestão
da instituição realizou um levantamento financeiro e “determinou
ao setor de recursos humanos que somente efetuasse o pagamento do mês de dezembro/2008, referente aos bolsistas, mediante
apresentação dos Relatórios de Atividades”; determinou ainda a
“suspensão de pagamentos aos bolsistas que integravam a categoria administrativa, alunos estagiários e comissionados, até comprovação contratual de Formação e Capacitação”, conforme restou
comprovado às fl. 365.
Importante transcrever ainda seu relato informando a situação que
se encontrava a FACELI na época de sua posse:
No entanto, providências foram tomadas nos casos mais críticos e
inadiáveis. Tendo em vista, que meu antecessor abandonou a presidência sem as devidas cautelas funcionais, apenas protocolando
seu pedido de exoneração. Analisando: final de mandato, formaturas, processamento de vestibular, fechamento anual de contas e
outros, impossível seria administrar tantos problemas e trazer-lhes
solução num curto espaço de tempo.
Diante de todo o exposto, não acho justo impor ressarcimento a
uma pessoa que embora tenha exercido a função de diretora da
instituição por apenas um mês, assumiu as devidas cautelas para
fazer cessar os pagamentos que vinham ocorrendo, bem como não
é justo que esta pessoa seja responsabilizada por pagamentos que
vinham sendo feitos ao longo de todo um exercício, sem que tivesse, sequer, tomado conhecimento.
Há de se considerar ainda o período crítico que a responsável desempenhou sua função, qual seja: final de período acadêmico, o
que, com certeza, contribuiu ainda mais para o bom desenvolvimento de suas funções, motivo pelo qual afasto a responsabilidade
da Sra Maria Lourdes Franco Alves, bem como o ressarcimento de
R$ R$ 110.020,00 (cento e dez mil e vinte reais) a ela atribuído.
Da instauração da Tomada de Contas Especial
A partir deste ponto passo a análise conjunta de mérito das irregularidades relacionadas nos itens 2.1 – Liquidação irregular da despesa com pagamento indevido decorrente da ausência de relatório discriminativo das atividades desenvolvidas. Não comprovação
da contraprestação dos serviços e 2.2 – Pagamento a servidores
do quadro de pessoal da FACELI com recursos oriundo da dotação
3.3.90.20.000 – “auxílio financeiro a pesquisadores” com desvio de
finalidade, por considerar que guardam estreita relação entre si.
Pois, no item 2.1 a equipe técnica não sugere o ressarcimento, uma
vez que este valor já estaria incluído na irregularidade apontada no
item posterior, 2.2.
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Em que pese toda a evolução histórica da FACELI, apontada em
sede da sustentação oral realizada pelo Sr Og Garcia Negrão, que
exerceu a diretoria da instituição no período auditado, não restou
efetivamente comprovado nos autos que os valores pagos a título
de “bolsas” foram devidamente empregados para os fins a que se
destinavam, quais sejam: produção de material didático, aulas, interação com alunos, planejamento e avaliação, de incentivo á produtividade acadêmica.
Outro fator determinante para a manutenção da irregularidade, e
o consequente ressarcimento gira em torno do fato de não ter sido
disponibilizado toda documentação necessária à equipe de auditoria
do Tribunal de Contas, tais como: relatórios de atividades, pautas,
trabalhos acadêmicos ou outra prova de produção científica referentes ao Projeto de Pesquisa apresentado, o que pode ter agravado sobremaneira a situação dos responsáveis envolvidos. Pois,
informaram os auditores que não tiveram acesso a relatórios de
conclusão das pesquisas e/ou trabalhos desenvolvidos.
Ainda há que se considerar o fato de que embora a equipe técnica
não tenha tido acesso a todos os relatórios necessários para que se
comprovasse que efetivamente o serviço fora prestado, de posse de
alguns relatórios que foram disponibilizados pudera perceber que
nestes relatórios são relatadas atividades distintas das constantes
do documento de concessão da bolsa, tais como coordenação, apoio
administrativo e suporte técnico, dentre outros, o que os levou a
concluir que houve desfio de finalidade. Por exemplo:
o Relatório de Atividade da bolsista Lucimara Rissi de Lima
(fls.770/774) - cuja concessão da bolsa se deu em janeiro de 2008
- relata atividades de andamento e acompanhamento de processos
e atendimento a clientes;
o Relatório de Atividade da bolsista de Priscila Pego Belisário (fls.
765/769) - cuja concessão da bolsa se deu em março de 2008 relata
atividades de recepção de alunos e atendimento a telefone.
Por outro lado, embora não tenha sido efetivamente comprovado
que o trabalho foi realmente prestado pelos “bolsistas”, entendo
que o longo lapso temporal decorrido entre a realização da auditoria e a realização da sustentação oral realizada pelo Sr Og Garcia
Negrão tenha sido demasiadamente longo, o que pode ter comprometido a produção de provas para fins de comprovação, ou não, da
prestação do serviço.
Todavia, considerando o alto vulto do possível ressarcimento, bem
como avaliando que algum serviço tenha sido prestado, não considero que seja justo que todo o valor pago a título de bolsas seja
devolvido.
Desta forma, importante informar que o artigo 83 e incisos da Lei
Orgânica desta Corte e art. 152 e ss do Regimento Interno do Tribunal de Contas conferem poderes a esta Casa para determinar a instauração de Tomada de Contas Especial em órgãos jurisdicionados,
caso verificada a ocorrência de possível dano ao erário.
Logo, compete ao Tribunal, diante de provável ocorrência de ato
ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário ou
eventual desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, a adoção de
providências para o fiel cumprimento da lei, bem como, determinar
a instauração de Tomada de Contas Especial, a fim de apreciar a
regular aplicação dos recursos públicos.
Considerando que os artigos 153 c/c 156 do Regimento Interno
desta Casa de Contas, bem como o §5º do artigo 83 da Lei Orgânica desta Corte preveem que o Tribunal poderá baixar ato normativo próprio, destinado especificamente à tramitação de Tomadas
de Contas Especial, passo a fundamentar com base na Instrução
Normativa – IN 32/2014, originalmente concebida para este fim.
Considerando que os elementos contidos na documentação trazida
até o momento não são conclusivos, deve ser aplicada no presente
caso a referida Instrução Normativa em que prescreve que os processos de Tomada de Contas Especial deverão ser instruídos com os
elementos inseridos no art. 13, de acordo com sua pertinência a fim
de assegurar a restituição dos valores no caso concreto.
Diante disso, é medida salutar que seja determinado a FACELI a
instauração de Tomada de Contas Especial – TCE, nos termos da
Instrução Normativa – IN nº. 32/2014, a fim de que apure os fatos
apresentados, respondendo se o serviço foi realmente prestado, total ou parcialmente. Neste último caso, definindo qual o percentual
de serviço foi prestado, bem como que sejam juntados os comprovantes do material produzido, pois, presume-se que a FACELI tenha
este material em seus arquivos.
Posteriormente, os resultados da TCE, deverão ser enviados ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que dará início a fase
externa ou processual da Tomada de Contas Especial, com julgamento pela regularidade ou irregularidade das contas, assim como
a manifestação da parte interessada e a imputação de responsabi-
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lidade do débito.
Por derradeiro, momentaneamente, deixo de expedir recomendações ou determinações referentes aos dois itens apontados, até que
se conclua a Tomada de Contas Especial, momento em que serão
definidas as decisões a serem tomadas por esta Corte de Contas.
É a fundamentação.
DECISÃO
Ante o exposto, divergindo parcialmente da Área Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO nos seguintes termos:
Quanto à prestação de Contas Anual:
Acompanhando a Área Técnica e Ministério Público de Contas:
Julgar IRREGULARES as contas da Faculdade de Ensino Superior de
Linhares – FACELI, relativas ao exercício de 2008, sob a responsabilidade dos Srs. Og Garcia Negrão – Diretor Presidente, e Ana
Maria Paraíso Dalvi – Diretora Presidente, nos termos da alínea “d”,
inciso III do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012.
Divergir do opinamento técnico e ministerial para:
Afastar a responsabilidade da Sra Maria Lourdes Franco Alves –
Diretora Presidente no período entre 20/11/2008 a 31/12/2008 e
julgar regulares suas contas no exercício de 2008, nos termos do
inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012;
Com relação aos atos de gestão:
Acompanhando a Área Técnica e Ministério Público de Contas:
Manter as seguintes irregularidades:
3.1 – Não comprovação da frequência de bolsista em cursos, como
determinado na lei e não instruir relatório de atividades conforme
exigência do documento solicitação de bolsa da FACELI – Responsáveis: Og Garcia Negrão – Diretor Presidente e Carla Adriana Comitre Gibertoni – Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica;
3.2 – Contabilização do pagamento de estagiário em conta inapropriada – Responsáveis: Og Garcia Negrão – Diretor Presidente e
Marcello H. B. Sanson – Assessor Contábil Financeiro;
3.3 – Pagamento de despesa com contratação de mão-de-obra utilizando dotação da conta de auxílio financeiro a pesquisadores –
Responsáveis: Og Garcia Negrão – Diretor Presidente;
3.6 – Sonegação de informação aos técnicos do Tribunal de Contas
no exercício da função de controle externo – Responsáveis: Ana
Maria Paraíso Dalvi – Diretora-Presidente e Marcello H. B. Sanson –
Assessor Financeiro.
1. Expedir as seguintes DETERMINAÇÕES à FACELI:
1. - que proceda a instauração da Tomada de Contas Especial,
com o devido acompanhamento pelo Controle Interno do Município, comunicando ao Tribunal de Contas, no prazo de 15 dias, nos
termos do art. 5º da IN 32/2014; bem como seja encaminhada a
Tomada de Contas Especial, no prazo de prazo de 90 dias, contado
do ato de sua instauração, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, instruída com a documentação constante do art. 13 da
IN; ressaltando que o descumprimento dos prazos previstos na IN
32/2014 poderá ensejar em aplicação de multa prevista no art. 16
da IN.
4.2- que proceda ao levantamento da situação atual das bolsas de
estágio e, caso necessário, adéque-as de imediato à legislação aplicável, informando tais providências a esta Corte por meio de relatório individualizado, à época da próxima Prestação Anual de Contas;
4.3 Caso no levantamento acima seja verificada a continuidade da
prática irregular de complementação de salários a professores e a
técnicos administrativos por meio de dotação destinada a pesquisa,
sejam tomadas as providências legais cabíveis para regularização
imediata da situação trabalhista de cada servidor, sob pena de a
Administração vir a ser responsabilizada por encargos trabalhistas
e previdenciários (multas e juros) causados por sua omissão e que
porventura sejam cobrados da FACELI pelos órgãos competentes
para fiscalizar a matéria.
Em virtude das irregularidades acima mantidas e com finalidade
de cunho pedagógico, nos termos do art. 1º, XXVI, c/c art. 62, c/c
art. 96, III, todos da Lei Orgânica 32/1993, aplicar multa de forma
individualizada aos responsáveis abaixo apontados:
- Sr. Og Garcia Negrão – Diretor Presidente – multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
- Srs. Ana Maria Paraíso Dalvi – Diretora-Presidente, Carla Adriana
Comitre Gibertoni – Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica e
Marcello H. B. Sanson – Assessor Contábil Financeiro – multa de R$
3.000,00 (três mil reais) a cada um.
Dê ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1878/2009,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia dezoito de julho
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de dois mil e dezessete, por maioria, nos termos do voto do relator,
conselheiro Domingos Augusto Taufner:
Quanto à prestação de Contas Anual:
1. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual da Faculdade
de Ensino Superior de Linhares – FACELI, relativa ao exercício de
2008, sob a responsabilidade dos Srs. Og Garcia Negrão – Diretor
Presidente, e Ana Maria Paraíso Dalvi – Diretora Presidente, nos
termos da alínea “d” do inciso III do artigo 84 da Lei Complementar
Estadual 621/2012;
2. Afastar a responsabilidade da Sra. Maria de Lourdes Franco Alves
– Diretora Presidente no período entre 20/11/2008 a 31/12/2008
e julgar regulares suas contas no exercício de 2008, nos termos
do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012;
Com relação aos atos de gestão:
3. Manter as seguintes irregularidades:
3.1 – Não comprovação da frequência de bolsista em cursos, como
determinado na lei e não instruir relatório de atividades conforme
exigência do documento solicitação de bolsa da FACELI – Responsáveis: Og Garcia Negrão – Diretor Presidente e Carla Adriana Comitre Gibertoni – Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica;
3.2 – Contabilização do pagamento de estagiário em conta inapropriada – Responsáveis: Og Garcia Negrão – Diretor Presidente e
Marcello H. B. Sanson – Assessor Contábil Financeiro;
3.3 – Pagamento de despesa com contratação de mão-de-obra utilizando dotação da conta de auxílio financeiro a pesquisadores –
Responsáveis: Og Garcia Negrão – Diretor Presidente;
3.4 – Sonegação de informação aos técnicos do Tribunal de Contas
no exercício da função de controle externo – Responsáveis: Ana
Maria Paraíso Dalvi – Diretora-Presidente e Marcello H. B. Sanson –
Assessor Financeiro.
4. Expedir as seguintes determinações à FACELI:
4.1 Que proceda a instauração da Tomada de Contas Especial, com
o devido acompanhamento pelo Controle Interno do Município, comunicando ao Tribunal de Contas, no prazo de 15 dias, nos termos
do art. 5º da IN 32/2014; bem como seja encaminhada a Tomada
de Contas Especial, no prazo de prazo de 90 dias, contado do ato
de sua instauração, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal,
instruída com a documentação constante do art. 13 da IN; ressaltando que o descumprimento dos prazos previstos na IN 32/2014
poderá ensejar em aplicação de multa prevista no art. 16 da IN;
4.2 Que proceda ao levantamento da situação atual das bolsas de
estágio e, caso necessário, adéque-as de imediato à legislação aplicável, informando tais providências a esta Corte por meio de relatório individualizado, à época da próxima Prestação Anual de Contas;
4.3 Caso no levantamento acima seja verificada a continuidade da
prática irregular de complementação de salários a professores e a
técnicos administrativos por meio de dotação destinada a pesquisa,
sejam tomadas as providências legais cabíveis para regularização
imediata da situação trabalhista de cada servidor, sob pena de a
Administração vir a ser responsabilizada por encargos trabalhistas
e previdenciários (multas e juros) causados por sua omissão e que
porventura sejam cobrados da FACELI pelos órgãos competentes
para fiscalizar a matéria.
5. Em virtude das irregularidades acima mantidas e com finalidade
de cunho pedagógico, nos termos do art. 1º, XXVI, c/c o art. 62,
c/c art. 96, III, todos da Lei Orgânica 32/1993, aplicar multa de
forma individualizada aos responsáveis abaixo apontados:
- Sr. Og Garcia Negrão – Diretor Presidente – multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
- Srs. Ana Maria Paraíso Dalvi – Diretora-Presidente, Carla Adriana
Comitre Gibertoni – Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica e
Marcello H. B. Sanson – Assessor Contábil Financeiro – multa de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada um.
6. Dar ciência aos interessados;
7. Arquivar os presentes 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 encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
Parcialmente vencido o conselheiro em substituição João Luiz Cotta
Lovatti que acompanhou a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, bem como as multas sugeridas pelo relator.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto Taufner, relator, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sérgio
Manoel Nader Borges e os senhores conselheiros em substituição
Márcia Jaccoud Freitas e João Luiz Cotta Lovatti. Presente, ainda, o
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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 DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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
Lido na sessão do dia: 05/09/2017
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-885/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6747/2013 (APENSOS: TC-4243/2013, TC7241/2011 E TC-8251/2014)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ASSUNTO - PEDIDO DE REEXAME
RECORRENTE - PELICANO CONSTRUÇÕES S.A.
ADVOGADOS - ALEX DE FREITAS ROSETTI (OAB/ES 10.042),
BÁRBARA DALLA BERNARDINA LACOURT (OAB/ES 14.469), CARLOS EDUARDO AMARAL DE SOUZA (OAB/ES 10.107), CHRISTINA
CORDEIRO DOS SANTOS (OAB/ES 12.142), FLAVIO CHEIM JORGE
(OAB/ES 262-B) E MARCELO ABELHA RODRIGUES (OAB/ES 7.029)
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 pela sociedade empresária PELICANO CONSTRUÇÕES LTDA.
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 suscitado 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 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).
Ainda que requerido pedido de natureza cautelar, não apreciado por
esta Corte de Contas o mesmo, prosseguindo-se o procedimento licitatório, com a contratação da empresa Pelicano Construções Ltda.
Seguindo-se, veio a ser prolatado o Acórdão nº 090/2013 que julgou procedente um dos itens arguidos pela representação interposta (relativamente a exigência de comprovação de disponibilidade
de usina de asfalto instalada a uma distância máxima de 60 km do
município de Vila Velha), bem como determinou fosse sustado o
contrato nº 071/2012 firmado entre a municipalidade e a sociedade
empresária Pelicano Construções Ltda., promovendo-se a deflagração de novo certame licitatório.
Da decisão, veio a recorrente Pelicano Construções Ltda. manifestar
interesse jurídico no feito, pleiteando ingresso no feito bem como
anulação de todos os atos praticados no processo TC 7241/201,
sendo referido requerimento recebido pelo então Conselheiro como
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Recurso de Reconsideração, promovendo as notificações de estilo.
Em face da instauração de novo procedimento licitatório pela Administração veio requerer fosse deferido eficácia suspensiva aquele
recurso, bem como determinado ao município suspensão do procedimento licitatório instaurado, sendo atendido em seu petitório.
O então Conselheiro Substituto, Eduardo Perez, em face do artigo 405, § 3º da Resolução nº TC 261/2013, notificou o município
de Vila Velha acerca da medida adotada, bem como determinou
o ingresso sociedade empresária Pelicano Construções Ltda. como
interessada no processo TC 7241/2011, vindo a mesma apresentar
razões de defesa às fls. 541/554.
Em seguida, agora sob o comando do Conselheiro Sérgio Manoel
Nader Borges, feita a retificação do recurso interposto para Pedido de Reexame, face os termos do artigo 408 da Resolução TC
nº 261/2013, revogando o efeito suspensivo concedido anteriormente, em razão da impropriedade de autuação. Ainda na DECM
1156/2014 (fls. 658/659) contida no processo TC nº 7241/2011,
promovida as devidas notificações aos responsáveis bem como ao
município de Vila Velha acerca do ingresso da Pelicano Construções
Ltda. nos autos para, querendo, apresentar contrarrazões.
A municipalidade, por meio do Sr. Rodney Rocha Miranda vem aos
autos manifestar-se “... no sentido de acatar o integral teor do
Acórdão 090/2013, informando que não realizará nenhuma ação
administrativa no sentido de renovar o contrato 071/2012, bem
como aduz que o Pedido de Reexame interposto “... não diz respeito
ao mérito da questão, isto é ao contrato de serviços de recuperação de vias urbanas, mas sim à possível afronta aos princípios
do contraditório e ampla defesa, ante a decisão dessa Corte que
determinou nova contratação de serviços, sem que fosse chamada
ao processo para manifestar-se, mesmo sendo evidenciado o seu
interesse jurídico.”
Daquela decisão, interposto Agravo – TC nº 8251/2014 onde pleiteado efeito suspensivo ao Pedido de Reexame interposto, em face
de “grave lesão” em seu desfavor uma vez suspenso o contrato
firmado entre ela e o município de Vila Velha. Por meio do Acórdão
TC-017/2015 concedido efeito suspensivo àquele Pedido de Reexame para, no mérito, suspender os efeitos da DECM 1156/2014,
ratificando todos os termos da DECM 1069/2013.
Encaminhado os autos a 8ª Secretaria de Controle Externo vem
a mesma por meio da Instrução Técnica ITR 11/2016 após longa
argumentação acerca dos tópicos de defesa arguidos pela Pelicano Construções Ltda. – Ilegalidade de exigências do instrumento
convocatório e Desproporcionalidade entre a consequência ordenada no Acórdão diante da irregularidade constatada e ofensa aos
princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, opinar pelo conhecimento do Pedido de Reexame e, quanto ao mérito, pelo não
acolhimento das razões recursais.
Instado a se posicionar o Ministério Público Especial de Contas veio
a fls. 722/727, por intermédio do Dr. Luciano Vieira – Procurador
Geral do Ministério Público de Contas veio anuir integralmente as
razões expostas constantes na ITR 11/2016.
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; mostra-se o mesmo tempestivo quando interposto em
25/09/2013, uma vez constatado às fls. 655 dos autos, certificação
da Secretaria Geral das Sessões quanto ao Termo de Notificação
nº 1457/2013 e juntada às fls. 541 a 653 de razões de defesa ao
Acórdão TC 090/2013 que julgou procedente a representação TC
7241/2011.
Quanto ao mérito, disporei as razões de meu convencimento acerca das questões abordados no recurso em análise, em dois tópicos, à exemplo do procedimento adotado pela área técnica na ITR
11/2016, a saber:
II.1 – ILEGALIDADE DE EXIGÊNCIAS NO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO
Determinado o ingresso da sociedade empresária Pelicano Construções Ltda. como terceira interessada nos autos TC 7241/2011 por
meio da DECM 764/2013, sendo garantido prazo de 15 (quinze)
dias para exercício de defesa.
Às razões de defesa às fls. 541/554 destes autos, atacado o Acórdão 090/2013, que 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.
Dos argumentos trazidos pela recorrente temos que, efetivamente,
concordar que o edital Concorrência Pública 13/2011 não veio exigir das interessadas ao certame prova de propriedade da usina de
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asfalto e sim, “Termo de Compromisso” assinado por um terceiro,
diga-se de passagem estranho à relação contratual, não assinando
a contratação como interveniente, comprometendo-se fornecer o
CBQU para as obras em quantidades e horários que atendessem às
necessidades da obra.
Disso, temos que o artigo 30, § 6º da Lei 8.666/93 também não
acoberta a exigência de apresentação deste documento e sim, a
mera declaração formal da licitante participante, de que terá a disponibilidade das instalações necessárias à perfeita execução dos
serviços, sob pena de aplicação, quando da contratação, das penalidades previstas no edital. Desta forma, não haveria restrição ao
princípio da competição, estando o edital em perfeita sintonia com
o previsto nos artigos 3º, § 1º, e artigo 30, § 6º da Lei 8.666/93.
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 ou, como afirmado pelo município de que
tal limitação foi determinada para garantir a maior efetividade na
realização do trabalho, visando uma perfeita combinação dos componentes químicos utilizados na confecção do asfalto, objeto ... os
quais não produziriam os mesmos efeitos quando fabricados em
localidade mais distante” entendo, bem como a doutrina abalizada
acerca do assunto trazida pela área técnica, que tais argumentos
também não encontram guarida na Lei 8.666/93, senão vejamos:
“ Em qualquer hipótese, a cláusula [do edital] não poderá impor
que o equipamento ou as instalações sejam de propriedade do habilitante, ou se localizem em determinada região ou bairro. Se a
compra ou locação de um equipamento, ou a localização das instalações em ponto distante daquele em que se executará o objeto
da licitação, implicar oneração de custos para o licitante (que terá
em consequência, de elevar o preço de sua proposta), o problema
não é da Administração, mas do licitante. A este deve assegurar-se
amplo campo de escolha quanto ao modo que mais lhe convier
para atender ás exigências do edital, seja adquirindo ou locando o
equipamento necessário, seja instalando-se em ponto distante ou
próximo do local em que teria de executar a prestação.
Cabe ao licitante optar por soluções que, barateando o custo da
execução, tornem sua proposta competitiva. Cabe-lhe verificar se
as condições estabelecidas no edital convêm a seus negócios ou
inviabilizam a apresentação de proposta séria. À Administração incumbe aferir a habilitação do licitante e a idoneidade da proposta. ”
(Jessé Torres PEREIRA JÚNIOR (Comentários à Lei das Licitações e
Contratações da Administração Pública. 7.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 414)
[...] Será inválida a discriminação contida no ato convocatório se
não se ajustar ao princípio da isonomia. Será esse o caso quando
a discriminação for incompatível com os fins e valores consagrados
no ordenamento jurídico, por exemplo. O ato convocatório somente
pode conter discriminações que se refiram à “proposta vantajosa”.
Quando define o “objeto da licitação”, estabelece concomitantemente os limites para qualquer discriminação. Assim, o ato convocatório viola o princípio da isonomia quando: a) estabelece discriminação desvinculada do objeto da licitação; b) prevê exigência
desnecessária e que não envolve vantagem para a Administração;
c) impõe requisitos desproporcionais com necessidades da futura
contratação; d) adota discriminação ofensiva de valores constitucionais ou legais (45).
(Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Editora Dialética, 10º edição, 2004, SP, pgs.
50/51)).
“18. Apesar do argumento técnico apresentado, entende-se que ele
não justifica o descumprimento do art. 30, § 6º da Lei 8.666/93,
que veda a exigência de propriedade e localização prévia. Outras
soluções poderiam ser adotadas para compatibilizar as necessidades técnicas com as exigências legais, como fiscalizar o cumprimento dos padrões técnicos necessários, exigir que os licitantes
explicitassem a solução técnica a ser adotada caso não detivessem
a usina de asfalto na distância recomendada ou exigir que o vencedor da licitação instalasse sua usina na distância recomendada,
após a adjudicação do objeto.”
(Tribunal de Contas da União - Processo nº 018.518/2002-9 – Análise SECEX/SC)
Quanto a afirmação de que “outros” editais de licitação mantém tal
exigência sem objeção desta Corte de Fiscalização, alega-se que os
trabalhos de auditoria são realizados por amostragem, detendo-se
este Tribunal 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
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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 capazes de alterar o entendimento
trazido pelo Acórdão TC – 090/2013”.
Do amplamente demonstrado em manifestações técnicas anteriormente elaboradas 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 11/2016 (fls.705/718), bem
como opinamento do Ministério Público Especial de Contas contido
às fls.722/727 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, de fácil constatação que não autorizado pela legislação, doutrina e jurisprudência venha a Administração exigir das licitantes prova de propriedade e de localização
prévia, conforme previsto na licitação em comento.
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 fere o princípio da
isonomia apregoado no artigo 3º da Lei 8.666/93, concluindo pela
manutenção do Acórdão 090/2013.
II.2 - DESPROPORÇÃO ENTRE A CONSEQUÊNCIA ORDENADA
PELO ACÓRDÃO DIANTE DA IRREGULARIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
SEGURANÇA JURÍDICA
Acerca deste tópico pondera a recorrente ser desproporcional a determinação contida no Acordão 090/2011 uma vez que o impasse
poderia ser resolvido por meio de “recomendação” deste Tribunal
de Contas à Administração Municipal acerca do ali contido em certames futuros, sem impactar no contrato 071/2012 decorrente da
Concorrência Pública 13/2011, uma vez que não tipificado como
cláusula restritiva a condição estabelecida no item 4.4.4. “k” do
edital quanto à participação dos demais interessadas ao certame.
Acerca desta alegação, venho anuir integralmente as razões esposadas pela área técnica contida às fls. 716 destes autos quando
afirma que aquela exigência editalícia contaminou o resultado do
certame (ainda que não imputado responsabilidade a recorrente),
quando conclui que “... há que se ter em mente que o contrato foi
realizado de forma irregular, restringindo a participação de empresas porventura interessadas na contratação o certame”, sendo certo que a proibição de prorrogação daquele instrumento contratual,
visa pôr fim a irregularidade perpetrada, dando azo a instauração
de novo certame licitatório, com a participação de mais empresas
interessadas no objeto contratual.
Por sua vez quanto a possibilidade de renovação contratual, frisa-se que a Lei 8.666/93, para contratos de prestação de serviços
continuados, exige a constatação de determinados requisitos para
que a prorrogação se consume, não se constituindo um direito da
contratada tal ocorrência e sim, uma prerrogativa da Administração
Pública prorrogar ou não o ajuste firmado.
Por fim, quando ao argumento de que o edital impugnado consagrava entendimento vigente à época, temos que a Lei 8.666/93 em
seu artigo 30, § 6º não dá guarita a tese esposada pelo recorrente,
pelo simples razão de que os trabalhos de auditoria são realizados
por amostragem, detendo-se este Tribunal 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 capazes
de alterar o entendimento trazido pelo Acórdão TC – 090/2013”.
Do exposto, não há razões no recurso apresentado pela sociedade
empresária Pelicano Construções Ltda. capaz de elidir os fundamentos em que se fulcra o Acórdão 090/203.
III – DISPOSITIVO
Dos argumentos por mim expendidos e comungando com a área
técnica e o 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 – Seja NOTIFICADO o recorrente da decisão que venha ser adotada.
3 – Após, remessa dos autos ao Ministério Público Especial de Contas.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6747/2013,
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. 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 o recorrente da decisão que venha ser adotada;
3. Remeter os autos ao Ministério Público Especial de Contas;
4. Arquivar 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 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, 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-886/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1272/2017 (APENSO: TC-3305/2014)
JURISDICIONADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE JERÔNIMO MONTEIRO
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - JOSÉ GUILHERME JUNGER DELOGO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2013 – IRREGULAR – MULTA – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR
– RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO CONHECER.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1. RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Jose Guilherme Junger Delôgo, Diretor Executivo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Jerônimo Monteiro, no exercício de 2013, em face do Acordão TC – 1021/2016
– Primeira Câmara constante do Processo TC n° 3305/2014.
Por meio do Acórdão guerreado, a Primeira Câmara desta Corte de
Contas decidiu à unanimidade, nos termos do voto do Relator auditor Marco Antonio da Silva:
1. Afastar os indicativos de irregularidades elencados na Instrução
Técnica Conclusiva – ITC nº 1491/2016-8 sob os números 3.3.1
– Ausência de medidas legais para a implementação do plano de
amortização do déficit técnico atuarial do RPPS; e 3.4.1 – Não cumprimento do limite de 2% com taxa de administração;
2. Manter o indicativo de irregularidade tratado no item 1 do voto
do relator: Não conformidade entre os valores recolhidos pelo Município e os valores registrados como arrecadados pelo RPPS – Lei
nº 4.320/64 (item 3.5.1 – ITC);
3. Julgar irregular a Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Jerônimo Monteiro, sob a
responsabilidade do senhor José Guilherme Junger Delôgo, relativa
ao exercício de 2013, aplicando-lhe multa pecuniária, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 135, inciso I, da Lei
Complementar Estadual nº 621/2012;
4. Determinar ao atual gestor do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Jerônimo Monteiro, no sentido de que
providencie, junto ao Controle Interno do Município, a correção das
divergências entre a arrecadação e a contabilidade de todos os órgãos envolvidos;
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Fica o responsável, no prazo de trinta dias, contados a partir da
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publicação deste Acórdão, obrigado a comprovar perante o Tribunal
o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Encaminhados os autos À SECEX Recursos, esta se manifestou por
meio da Instrução Técnica de Recurso ITR 0089/2017-6, pelo não
conhecimento do Recurso.
Após, o Ministério Público de Contas manifestou-se por meio de
Parecer nº 3017/2017, da lavra do eminente Procurador Geral, Dr.
Luciano Vieira, acompanhando a ITR 0089/2017, pelo não conhecimento do recurso.
É relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Constata-se que, muito embora o recorrente tenha sido devidamente notificado por meio da publicação do Acórdão TC-1021/
2016-Primeira Câmara, que ocorreu em 12/12/2016, considerando-se publicada no dia 13 de dezembro de 2016, de forma que
o prazo para a interposição do recurso venceria em 13/02/2017,
não foi observado o prazo de 30 (trinta) dias para interposição do
recurso, caracterizando-se a intempestividade da interposição
do Recurso de Reconsideração.
Nos termos do art. 162, §2º da Lei Complementar 621/2012 c/c
art. 397, inc. IV da Resolução TC 261/2013, o recurso não será
conhecido quando ausente o pressuposto de tempestividade.
Este é o teor da ITR 0089/2017, a qual acompanho e reproduzo a
seguir, parcialmente:
“DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade do recurso, observa-se
que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual, o
que torna o presente recurso CABÍVEL.
No entanto, em relação ao prazo recursal, conforme informou a
Secretaria-Geral das Sessões por meio do Despacho 26144/2017-4
(fl. 12), a notificação do Acórdão TC-1021/2016-Primeira Câmara foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal em
12/12/2016, considerando-se publicada em 13/12/2016, nos termos dos artigos 62 e 66, Parágrafo Único, da LOTCEES c/c artigo
5º da Resolução TC nº 262/2013. Considerando que o Recurso de
Reconsideração foi protocolizado em 16/02/2017, tem-se o mesmo
como INTEMPESTIVO.
Observa-se que não foi observado o prazo de 30 (trinta) dias para a
interposição do recurso, em atendimento à redação do artigo 164,
da Lei Complementar Estadual nº 621/2012:
Art. 164. Da decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, cabe recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para apreciação do Plenário, podendo ser formulado uma só vez
e por escrito, pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta dias,
contados na forma prevista nesta Lei Complementar. (grifo nosso)
Portanto, verifica-se que o recorrente, muito embora tenha sido devidamente notificado por meio da publicação do Acórdão TC-1021/
2016-Primeira Câmara, que ocorreu em 12/12/2016, de forma que
o prazo para a interposição do recurso venceria em 13/02/2017,
somente protocolizou sua peça recursal após o prazo legalmente
estabelecido, tal seja, em 16/02/2017.
Dessa forma, caracterizada a intempestividade do Recurso de Reconsideração, novamente nos remetemos à Lei Orgânica desta Corte de Contas que prevê:
Art. 162. ...
[...]
§2º Não será conhecido o recurso quando ausentes os pressupostos de legitimidade e tempestividade. (grifo nosso)
CONCLUSÃO
Ante o exposto, opina-se pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso
de Reconsideração em razão de sua intempestividade.
É a nossa manifestação.
Vitória, 13 de junho de 2017.”
3. DECISÃO
Pelo exposto, corroborando entendimento da área técnica, VOTO:
Pelo NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO, com fulcro no artigo 162, §2º da Lei Orgânica
deste Tribunal.
Seja dada ciência ao recorrente do teor da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1272/2017,
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, não conhecer o presente
recurso de reconsideração, com fulcro no artigo 162, §2º da Lei Orgânica deste Tribunal, dando-se ciência ao recorrente do teor da
decisão, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel
Nader Borges.
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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, 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, 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-887/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO -TC-3883/2015
JURISDICIONADO - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - SANDRA MARA MENDES DA SILVA BASSANI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2014
– REGULAR COM RESSALVAS – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO
– ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES – FACELI, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade da
senhora SANDRA MARA DA SILVA BASSANI.
Com base no Relatório Técnico n.º 00247/2016-1 (fls. 09/35)
e na Instrução Técnica Inicial n.º 00705/2016-1 (fls. 36/37),
proferi a Decisão Monocrática n.º 01383/2016-1 (fls. 41/42),
por meio da qual a senhora Sandra Mara da Silva Bassani foi
citada para justificar os seguintes indícios de irregularidade:
3.1.1.1.1 – Pagamento a menor da contribuição previdenciária patronal ao regime próprio de previdência social;
3.1.1.1.2 – Pagamento a menor da contribuição previdenciária
parte do servidor ao regime próprio de previdência social;
3.1.1.1.3 – Não conformidade da remuneração a pessoal do regime próprio previdenciário em confronto com os registros contábeis,
orçamentário, financeiro e variações patrimoniais diminutivas;
3.1.2.1.1 – Não conformidade da remuneração a pessoal do regime geral previdenciário em confronto com os registros contábeis,
orçamentário, financeiro e variações patrimoniais diminutivas;
3.3.1 – Inadequações da composição da comissão de inventário de
bens móveis e estoque de almoxarifado presume-se ausência ou
nulidade do levantamento de bens patrimoniais.
Devidamente citada, a responsável apresentou suas razões de justificativa às fls. 46/50, colacionando documentação de apoio (fls.
36/214), suscitando, em síntese:
(i) Que a diferença identificada pelo Corpo Técnico desta Corte se
deu em razão de lançamentos contábeis a maior, realizados na conta 311110101000 (Vencimentos e Salários), quando o correto seria
nas contas do grupo 311200000000;
(ii) O valor de R$ 689.161,05 na referida conta não representa a
realidade. O correto seria de R$ 59.869,79, tendo sido equivocadamente lançado o valor de R$ 629.291,26, que deveria ter sido
contabilizado no grupo do regime geral;
(iii) Que a inadequação da composição da comissão de bens móveis e estoque de almoxarifado se deu pelo fato de a maioria dos
servidores da FACELI ser lotada na área acadêmica, não dispondo
de conhecimento técnico para compor uma comissão dessa natureza. Além disso, destaca que a instituição ainda é muito nova e que
seus quadros ainda estão sendo estruturados. De toda sorte, os
relatórios foram assinados por todos os componentes.
Novamente instada a se manifestar, a SecexContas, na Instrução Técnica Conclusiva n.º 01557/2017-1 (fls. 219/232), entendeu pelo afastamento das irregularidades elencadas nos itens
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3.1.1.1.1 (pagamento a menor da contribuição previdenciária patronal ao regime próprio de previdência social) e 3.1.1.1.2 (pagamento a menor da contribuição previdenciária parte do servidor ao
regime próprio de previdência social) do Relatório Técnico n.º
00247/2016-1, eis que comprovado que, a despeito de o lançamento das informações ter sido realizado de forma equivocada na
PCA, houve o correto e efetivo recolhimento das contribuições.
Também opinou pelo afastamento da irregularidade disposta no
item 3.3.1 (inadequações da composição da comissão de inventário
de bens móveis e estoque de almoxarifado presume-se ausência
ou nulidade do levantamento de bens patrimoniais) do Relatório
Técnico, por considerar pertinentes as razões expostas na defesa
e não ter sido identificada divergência entre o balanço patrimonial
e os inventários.
Quanto às demais irregularidades, sugeriu a sua manutenção, mas,
considerando a natureza moderada da mesmas, opinou pela regularidade com ressalva das contas. Sugeriu, ainda, a expedição
de determinação ao atual gestor da FACELI, para que, nas futuras
Prestações de Contas Anual:
(i) Adote medidas administrativas que garantam a correta classificação das despesas para evitar registros contábeis equivocados e
distorções na interpretação das informações contábeis.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer de fls. 236,
de lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pelo julgamento regular com
ressalvas, bem como pela expedição da determinação sugerida
pela área técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público
de Contas acerca da regularidade com ressalvas na Prestação de
Contas Anual. Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º
01557/2017-1 (fls. 219/232), abaixo transcritos:
“2. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 PAGAMENTO A MENOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA
SOCIAL (Item 3.1.1.1.1 do RTC 247/2016-1).
Base Normativa: Artigo 123, inciso I, § 5º da Lei Complementar
Municipal nº 2.330/2002 de 19 de dezembro de 2002.
Conforme relatado no RTC 247/2016-1:
Verifica-se que constam arquivos de registros, orçamentários e
contábeis, de contribuições patronais devidas maiores que o registrado e apresentado no Resumo Anual da Folha de Pagamentos do
Regime Próprio no arquivo FOLRPP.
Constata-se que a base de cálculo extraída da folha de pagamento
do Regime Próprio Previdenciário – RPPS foi inadequadamente informada, visto que os dados da remuneração a pessoal do Resumo
Anual da Folha de Pagamento (arquivo FOLRPP) informa o valor
total da remuneração no título de vencimentos em montante de
R$ 59.868,79 e, este valor, diverge em muito do valor da remuneração informada pelo gestor no Balancete de Verificação (arquivo
BALVER).
Quando são confrontados os valores registrados tanto desse Balancete de Verificação quanto com o Balanço Orçamentário da Despesa
(arquivo BALEXO), onde ambos consignam como total da remuneração um valor bruto de R$ 689.161,05, logo este valor contabilizado é maior do que aquele da folha de pagamento em 1.051,12%
(um mil e cinquenta e um vírgula doze por cento).
Portanto, este valor total de R$ 689.161,05 do Balancete de Verificação é mais representativo da conta de pessoal do que o informado no arquivo FOLRPP e, ainda que consideradas as exclusões
legais da base de cálculo após o cálculo e, ressaltando-se, nesse
caso, que os valores foram regularmente empenhados, liquidados e
pagos, conforme o Balanço da Execução Orçamentária da despesa
- Arquivo BALEXO.
Dessa forma, é calculada a incidência da alíquota no percentual de
22,00%, parte do Ente, sobre o total da remuneração constante
do título VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL –
RPPS, constantes no arquivo BALVER em R$ 689.161,05 X 22% =
151.615,43 e subtraído o total pago no valor de R$ 8.908,74, importa o valor da contribuição previdenciária devida ao Regime Próprio Previdenciário em R$ 142.706,69, cujo valor está pendente
de recolhimento, conforme apurado na Tabela 03 acima.
Ressalte-se que o pagamento em atraso de obrigações previdenciárias pode ocasionar a incidência de multas e juros de mora em
prejuízo ao erário, o que pode resultar na necessidade de apuração
futura da responsabilidade e do valor dos danos causados.
Por conseguinte, sugere-se a citação do gestor responsável, para
apresentar as razões de justificativas, bem como, encaminhar documentação comprobatória que julgar necessária.
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JUSTIFICATIVA (fls. 46/50):
Inicialmente, a Manifestante rechaça qualquer alegação da existência de dividas para com o regime próprio de previdência ou mesmo
regime geral de previdência social, eis que conforme balanço patrimonial e demais relatórios contábeis resta evidentemente demonstrado que o passivo se encontra zerado, inexistindo, portanto,
quaisquer obrigações.
Dessa forma, importa esclarecer que todos os servidores da FACELI, no exercício de 2014 encontram vinculados ao regime geral,
com exceção de apenas um servidor no regime próprio de previdência municipal, sendo certo que gasto com a remuneração desse
servidor vinculado ao regime próprio representa o gasto de apenas
R$ 59.869,79 conforme resumo de folha de pagamento constante
na prestação de contas.
A diferença existente levantada pelo brilhante trabalho da equipe técnica, baseia-se apenas nos valores contabilizados nas contas
3111 -remuneração a pessoal civil - abrangidos pelo RPPS e 3112
- remuneração a pessoal ativo civil -abrangidos pelo RGPS da VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMUNUITIVA.
Referida diferença se deu em razão de lançamentos contábeis
a maior, realizados na conta 311110101000 -VENCIMENTOS
E SALÁRIOS, quando o correto deveria ser nas contas do grupo
311200000000 - abrangidos pelo RGPS.
Dessa forma, o valor de R$ 689.161,05 na referida conta não representa a realidade, eis que o valor correto é de R$ R$ 59.869,79.
Tem-se, portanto, um lançamento invertido no valor R$ 629.291,26,
que deveria ter sido contabilizado no grupo do regime geral.
Tanto é assim que ao somarmos os valores dos dois regimes temos
o valor total de gastos com remuneração de pessoal, qual seja R$
2. 960.495,73.
Em que pese o lançamento indevido na referida conta, não houve
qualquer prejuízo para análise das contas, eis que representam lançamentos de variações, que não prejudicaram a soma total representada no grupo contábil.
DA ANÁLISE:
A gestora relata que a diferença levantada no RTC se deu em razão de
lançamentos contábeis a maior, realizados na conta 311110101000
- VENCIMENTOS E SALÁRIOS no valor de R$ 689.161,05, quando
o valor correto deveria ser R$ R$ 59.869,79, a diferença de R$
629.291,26 deveria ter sido contabilizado no grupo do regime geral
nas contas do grupo 311200000000 - abrangidos pelo RGPS. Tem-se, portanto, um lançamento invertido no valor R$ 629.291,26,
que deveria ter sido contabilizado no grupo do regime geral.
A gestora ainda relata, que todos os servidores da FACELI, no
exercício de 2014, se encontram vinculados ao regime geral, com
exceção de apenas um servidor no regime próprio de previdência
municipal.
Diante disso e com base no resumo anual da folha de pagamento do
exercício financeiro, dos servidores vinculados ao Regime Próprio
de Previdência Social (RPPS), e no balancete da execução orçamentária (BALEXO), peças integrantes da prestação de contas anual
encaminhada pelo gestor responsável, identificaram-se os valores
devidos, liquidados e pagos, referente às contribuições patronais,
conforme apresentados nas tabelas a seguir:
Tabela 01: Contribuições previdenciárias – unidade gestora Em
R$ 1,00
Regime Próprio de Previdência Social
Valores
(A) Contribuições devidas – Resumo Anual da
8.908,74
Folha de Pagamento
(B) Contribuições liquidadas – Balancete de
8.908,74
Execução Orçamentária
(C) Contribuições pagas – Balancete de Execução
8.908,74
Orçamentária
(D) Diferença (A – C) – Valor
0,00
(E) Diferença (D / A) – Percentual
0,00%
Fonte: Processo TC 3883/2015 - Prestação de Contas Anual/2014.
Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.2 PAGAMENTO A MENOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE DO SERVIDOR AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (Item 3.1.1.1.2 do RTC 247/2016-1).
Base Normativa: Artigo 123, inciso I, § 5º da Lei Complementar
Municipal nº 2.330/2002 de 19 de dezembro de 2002.
Conforme relatado no RTC 247/2016-1:
Com base na tabela 04 acima, para o Regime Próprio de Previdência o Resumo Anual da Folha de Pagamentos dos Servidores contabilizada no valor de R$ 689.161,05, também é tomado como base
de cálculo para a retenção da Contribuição Previdenciária devida
para a retenção da parte a ser retida dos servidores na alíquota
legal vigente de 11%.
Tendo-se em vista que o total da remuneração registrado no Balanwww.tce.es.gov.br
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cete de Verificação e Balanço da Execução Orçamentária é maior
que o apresentado do Resumo Anual da Folha de Pagamentos (arquivo FOLRPP), em face dessa divergência no cômputo dos dados
desse arquivo foi elaborado o cálculo pelo total da remuneração do
pessoal do regime próprio da conta de despesas (VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL – RPPS) efetivamente contabilizadas visto apresentarem um valor bruto maior do que o informado pelo gestor no arquivo de Resumo Anual das Folhas de Pagamento, sendo no total contabilizado no montante de R$ 689.161,05
X 11% = R$ 75.807,72, e deduzida as contribuições já recolhidas
de R$ 4.382,65 do Balanço Financeiro (arquivo BALFIN), importa
a diferença de recolhimento em R$ 71.425,07 de contribuições
previdenciárias parte retida e devida dos servidores pendente de
pagamento pelo gestor.
Para a contribuição do servidor o servidor ativo, a alíquota incidente
é de 11% sobre a correta base de cálculo, visto de que nas informações apresentadas as Exclusões legais da base de cálculo não foram
apontadas pelo gestor sobre este valor bruto que não constou na
apresentação do Resumo Anual da Folha de Pagamentos – arquivo
FOLRPP.
Ressalte-se que pagamento em atraso de obrigações previdenciárias pode ocasionar a incidência de multas e juros de mora em
prejuízo ao erário, o que pode resultar na necessidade de apuração
futura da responsabilidade e do valor dos danos causados.
Sugere-se a citação do gestor responsável, para apresentar as razões de justificativas, bem como, encaminhar documentação comprobatória que julgar necessária.
JUSTIFICATIVA (fls. 46/50):
Conforme exposto acima, a equipe técnica levou em consideração o
lançamento indevido na conta 3111101 para apurar suposta dívida
com o regime próprio de previdência.
Nesse sentido, requer a Vossa Excelência, seja feita análise de conformidade com os outros relatórios contábeis, o que evidenciará a
inexistência de dívidas com a previdência.
DA ANÁLISE:
A gestora relata que conforme o item anterior, a equipe técnica
levou em consideração o lançamento indevido na conta 3111101
para apurar suposta dívida com o regime próprio de previdência.
De fato, verifica-se que a diferença levantada no RTC se deu em
razão de lançamentos contábeis a maior, realizados na conta
311110101000 -VENCIMENTOS E SALÁRIOS, quando o correto deveria ser nas contas do grupo 311200000000 - abrangidos pelo
RGPS e que o valor de R$ 689.161,05 na referida conta não representa a realidade, já que o valor correto seria de R$ R$ 59.869,79.
Diante disso e com base no resumo anual da folha de pagamento do
exercício financeiro, dos servidores vinculados ao Regime Próprio
de Previdência Social (RPPS), e no balanço financeiro (BALFIN),
peças integrantes da prestação de contas anual encaminhada pelo
gestor responsável, identificaram-se os valores retidos, consignados e recolhidos dos servidores, conforme apresentados nas tabelas a seguir:
Tabela 02: Contribuições previdenciárias – servidor Em R$ 1,00
Regime Próprio de Previdência Social
Valores
(A) Contribuições retidas – Resumo Anual da Folha
4.382,65
de Pagamento
(B) Contribuições consignadas – Balanço Financeiro
4.382,65
(C) Contribuições recolhidas – Balanço Financeiro
4.382,65
(D) Diferença (A – C) – Valor
0,00
(E) Diferença (D / A) – Percentual
0,00%
Fonte: Processo TC 3883/2015 - Prestação de Contas Anual/2014.
Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
2.3 NÃO CONFORMIDADE DA REMUNERAÇÃO A PESSOAL DO
REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO EM CONFRONTO COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO
E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (Item 3.1.1.1.3
do RTC 247/2016-1).
Base Normativa: Art. 60, 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64.
Conforme relatado no RTC 247/2016-1:
O MCASP define a REMUNERAÇÃO A PESSOAL – conta sintética
3.1.1 - Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar,
correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias
fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento
pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no
setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão
de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados
públicos.
Quadro 04: Total da Remuneração do Pessoal dos Regimes RPPS
e RGPS que compõem a Demonstração das Variações Patrimoniais
Tabela 1
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Quadro 05: Total da Remuneração Versus Demonstração das Variações Patrimoniais/Balancete da Despesa Orçamentária.
Tabela 2
O total da remuneração a pessoal realizada do Regime Próprio Previdenciário - RPPS é informada em R$ 59.868,79, conforme o Resumo Anual da Folha de Pagamentos (arquivo FOLRPP), mas quando
confrontado com os valores do Balancete de Verificação (arquivo
BALVER) e da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP
(arquivo DEMVAP) e Balancete da Execução Orçamentária (arquivo BALEXO) é representado pelo registro total de R$ 689.161,05,
depois de subtraídos os totais apresentados, se produz uma divergência originária do Resumo Anual da Folha de Pagamentos a maior
que a contabilizada em exatos R$ 629.292,26, configurando-se
esta divergência em várias repercussões negativas na execução orçamentária da despesa e análise do resultado do exercício de 2014.
Propõe-se a citação do gestor responsável, para apresentar as razões de justificativas, bem como, encaminhar documentação comprobatória que julgar necessária.
JUSTIFICATIVA (fls. 46/50):
A gestora não fez nenhuma justificativa específica para este item,
no entanto, parece que a gestora quis usar a justificativa do item
3.1.1.1.1 para os itens 3.1.1.1.2, 3.1.1.1.3 e 3.1.2.1.1.
DA ANÁLISE:
Considerando que a gestora quis usar a justificativa do item
3.1.1.1.1 para os itens 3.1.1.1.2, 3.1.1.1.3 e 3.1.2.1.1, verifica-se
que as divergências levantadas ocorreram por conta do lançamento
indevido na conta 311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS no
valor de R$ 689.161,05, quando o valor correto deveria ser R$ R$
59.869,79, ocasionando uma diferença de R$ 629.291,26, a qual se
refletiu em outros demonstrativos.
Com isso, recomenda-se que sejam tomadas as providências, com
a finalidade de realizar e informar em notas explicativas das futuras
prestações de contas as medidas adotadas e os ajustes contábeis
realizados em função das divergências encontradas.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
2.4 NÃO CONFORMIDADE DA REMUNERAÇÃO A PESSOAL DO
REGIME GERAL PREVIDENCIÁRIO EM CONFRONTO COM OS
REGISTROS CONTÁBEIS, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (Item 3.1.2.1.1
do RTC 247/2016-1).
Base Normativa: Art. 60, 85, 87, 102 e 103 da Lei 4.320/64 c/c
art. 73 do Decreto Lei nº 200 de 25.02.1967.
Conforme relatado no RTC 247/2016-1:
O MCASP define a REMUNERAÇÃO A PESSOAL – conta sintética
3.1.1 - Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar,
correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias
fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento
pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no
setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão
de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados
públicos.
Quadro 04: Total da Remuneração do Pessoal dos Regimes RPPS
e RGPS que compõem a Demonstração das Variações Patrimoniais
Tabela 3
Quadro 05: Total da Remuneração Versus Demonstração das Variações Patrimoniais/Balancete da Despesa Orçamentária.
Tabela 4
O total da remuneração a pessoal realizada no exercício de 2014
do Regime Geral Previdenciário e Social - RGPS é informada em R$
2.906.299,08, constante do Resumo Anual da Folha de Pagamentos (arquivo FOLRGP), mas quando confrontado com os valores do
Balancete de Verificação (arquivo BALVER), da Demonstração das
Variações Patrimoniais – DVP (arquivo DEMVAP) e do Balancete da
Execução Orçamentária (BALEXO) é representado por registro menor: R$ 2.271.334,68 e, quando subtraídos os montantes apresentados, se produz uma diferença originária do Resumo Anual da
Folha de Pagamentos a maior que a efetivamente contabilizada em
R$ 634.964,40, configurando-se esta divergência em várias repercussões negativas na análise do resultado do exercício de 2014,
principalmente pressupõe a falta de dotação orçamentária para empenho da despesa no valor da divergência.
Propõe-se a citação do gestor responsável, para apresentar as razões de justificativas, bem como, encaminhar documentação comprobatória que julgar necessária.
JUSTIFICATIVA (fls. 46/50):
Conforme exposto acima, a equipe técnica levou em consideração o
lançamento indevido na conta 3111101 para apurar suposta dívida
com o regime próprio de previdência.
Nesse sentido, requer a Vossa Excelência, seja feita análise de con-
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formidade com os outros relatórios contábeis, o que evidenciará a
inexistência de dívidas com a previdência.
DA ANÁLISE:
Considerando que a gestora quis usar a justificativa do item
3.1.1.1.1 para os itens 3.1.1.1.2, 3.1.1.1.3 e 3.1.2.1.1, verifica-se
que as divergências levantadas ocorreram por conta do lançamento
indevido na conta 311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS no
valor de R$ 689.161,05, quando o valor correto deveria ser R$ R$
59.869,79, ocasionando uma diferença de R$ 629.291,26, a qual se
refletiu em outros demonstrativos.
Com isso, recomenda-se que sejam tomadas as providências, com
a finalidade de realizar e informar em notas explicativas das futuras
prestações de contas as medidas adotadas e os ajustes contábeis
realizados em função das divergências encontradas.
Assim, sugere-se a manutenção desta irregularidade.
2.5 INADEQUAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E ESTOQUE DE ALMOXARIFADO
PRESUME-SE AUSÊNCIA OU NULIDADE DO LEVANTAMENTO
DE BENS PATRIMONIAIS (Item 3.3.1 do RTC 247/2016-1).
Base Normativa: art. 94 a 96 da Lei 4.320/64; Art. 76, inciso II
da Constituição Estadual. Guia de Orientação para Implantação do
Sistema de Controle Interno na Administração Pública do Tribunal
de Contas do Espírito Santo - TCES (2011, p.18).
Conforme relatado no RTC 247/2016-1:
A comissão de levantamento de contagem física foi indevidamente
composta.
Verifica-se a ausência de documentos hábeis que comprove as operações registradas de forma fidedigna, o que produz uma inconsistência contábil.
Em que pese os Arquivos INVIMO, INVALM e INVINT, terem sido
assinados em conjunto pela Diretora Presidente da FACELI e pelo
Contabilista, mas constata-se que o ato de a gestora permitir através da Portaria nº 101/2014 o acúmulo de funções ao contador,
corroborado pelas as ausências de assinaturas da totalidade da
Comissão de Servidores formalmente designados para assumir as
funções de levantamento de inventário para o exercício de 2014,
inclusive as informações relevantes de saídas de bens móveis por
perdas involuntárias e apontar o estado de conservação dos mesmos.
As perdas apuradas no total de R$ 64.143,12, conforme detalhado
no arquivo BALVER:
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA 34.310,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 14.798,90
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS
EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 68,22
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS 14.966,00
A segregação de funções, premissa básica do exercício do controle
administrativo, constitui um dos principais mecanismos de controle
interno das organizações, tais como a conformidade diária e suporte documental, e significa dizer que se deve fazer com indivíduos
diferentes para que não realizem ou acumulem funções incompatíveis, visto que não é o caso da atual FACELI de inexistência de
possibilidade de indicação de pessoa distinta, conforme revela a
portaria acima emitida.
Do ponto de vista de controle, funções são consideradas incompatíveis quando é possível que um indivíduo cometa um erro ou fraude
e esteja em posição que lhe permita esconder o erro ou a fraude
no curso normal de suas atribuições (Cf. BOYNTON e outros, 2002,
p. 331).
Relativamente ao fato do contador designado para o levantamento
patrimonial e já responsável pela contabilização dos bens, Sr.º IVAN
ALVES SOARES por ter sido nomeado para presidir e/ou exercer
também as funções de controle e levantamento dos bens o que se
tornou incompatível com a atividade desenvolvida nesse processo,
logo deve referido contabilista ser excluído da portaria que institui
a Comissão de Inventário de bens (Arquivo COMINV), em virtude
de que a proteção ao patrimônio compreende a forma pela qual
são salvaguardados e mantidos os bens e direitos da organização
e a adequada segregação entre as funções de custódia, controle e
contabilização dos bens patrimoniais, conjugada a um sistema de
autorizações, possibilitam a proteção do patrimônio.
Nas informações apresentadas nos autos, relativamente aos bens
constantes do patrimônio, faltam os atributos de validade e confiabilidade, visto pertencer exclusivamente à legítima comissão
de Inventário a competência pelo levantamento e a quem cabe a
responsabilidade de confeccionar o relatório relacionando os bens
inventariados e apontando o estado de conservação dos mesmos.
Tem-se que a assinatura eletrônica dos gestores é exigida pela IN
28 em todos os documentos da PCA. Todavia, entende-se que os relatórios ou inventários deveriam apresentar declaração e assinatura
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da comissão responsável pelo levantamento, ainda que na norma
não exija a assinatura digital desta comissão.
É sabido que os princípios de controle interno devem ser observados pelas unidades e entidades públicas e monitorados pela auditoria interna governamental, tais como a qualificação adequada, a
definição de responsabilidades, a existência de manuais de rotinas
e procedimentos, a segregação de funções e a aderência a diretrizes e normas legais (INTOSAI). Portanto, a segregação de funções
configura-se com o propósito de reduzir o risco de erro, desperdício
ou procedimentos incorretos e o risco de não detectar tais problemas.
A INTOSAI (2007, p. 51) ainda expande seu entendimento acerca
da segregação de funções, asseverando que as políticas, procedimentos e a estrutura organizacional [devem ser] estabelecido para
prevenir que uma pessoa controle todos os aspectos importantes
relacionados às operações informatizadas e possa desse modo, realizar ações não autorizadas ou obter acesso não autorizado aos
bens ou aos registros.
A título de ilustração, acerca da segregação de funções, cita-se a
macro função do SIAFI nº 020315 (conformidade contábil - inconsistência), ressaltando, in verbis:
8.1.1 a segregação de funções consiste em princípio básico de controle interno administrativo que separa, por servidores distintos, as
funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilidade.
.
Complementando o entendimento delineado, o Acórdão nº
3.031/2008-TCU-1ª Câmara, ressalta a impossibilidade de se
1.6 [...] permitir que um mesmo servidor execute todas as etapas
da despesa, [isto é] as funções de autorização, aprovação de operações, execução, controle e contabilização.
Em síntese, o Guia de Orientação para Implantação do Sistema de
Controle Interno na Administração Pública do Tribunal de Contas
do Espírito Santo - TCES (2011, p.18), corrobora tais assertivas,
in verbis:
As tarefas e responsabilidades essenciais ligadas
[à execução das despesas públicas], a autorização,
tratamento, registro e revisão das transações e fatos
devem ser designadas a pessoas diferentes. Com o
fim de reduzir o risco de erros, desperdícios ou atos
ilícitos, ou a probabilidade de que não sejam
detectados estes tipos de problemas, é preciso evitar que
todos os aspectos fundamentais de uma transação
ou operação se concentrem nas mãos de uma única
pessoa ou seção.
Por intermédio da segregação de funções, restringem-se as disfunções ético-comportamentais.
Propõe-se a citação do gestor responsável, para apresentar as razões de justificativas, bem como, encaminhar documentação comprobatória que julgar necessária.
JUSTIFICATIVA (fls. 46/50):
Em que pese os questionamentos feitos pela equipe técnica sobre
a composição da comissão de inventário, importa registrar que a
maioria dos servidores da FACELI são lotados na área acadêmica,
não dispondo de conhecimento técnico para compor uma comissão
dessa natureza, eis a necessidade da presença do Contador na referida comissão.
Com efeito, a FACELI é uma instituição criada há pouco tempo,
cujos órgãos ainda estão sendo estruturados. Nesse sentido, fora
aberto concurso público no de 2015 para provimento dos cargos
efetivos.
Ademais, a comissão também é composta por mais 02 (dois) servidores que fizeram o levantamento dos bens, conforme relatórios
anexos assinados por todos seus membros.
Assim, esperamos que seja acolhida a presente justificativa, pois
em consonância com o Ordenamento Jurídico, bem como com as
técnicas de interpretação e aplicação da norma.
DA ANÁLISE:
A gestora alega que a maioria dos servidores da FACELI são lotados
na área acadêmica, não dispondo de conhecimento técnico para
compor uma comissão dessa natureza, necessitando assim da presença do Contador na referida comissão.
Além disso, a gestora relata que a FACELI é uma instituição criada
há pouco tempo, cujos órgãos ainda estão sendo estruturados e
que foi aberto concurso público no de 2015 para provimento dos
cargos efetivos.
Vale destacar, que os valores apurados entre o balanço patrimonial
e os inventários estão concordantes no RTC.
Assim, sugere-se o afastamento desta irregularidade.
3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
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Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à FUNDAÇÃO
FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES - FACELI, exercício de 2014, formalizada de acordo com
a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a responsabilidade da Sra. SANDRA MARA MENDES DA SILVA BASSANI.
Conforme acima exposto não foram apresentados elementos suficientes ao afastamento as seguintes irregularidades:
2.3 NÃO CONFORMIDADE DA REMUNERAÇÃO A PESSOAL DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO EM CONFRONTO COM OS REGISTROS CONTÁBEIS, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS, infração aos artigos 60, 85, 87, 102
e 103 da Lei 4.320/64;
2.4 NÃO CONFORMIDADE DA REMUNERAÇÃO A PESSOAL DO REGIME GERAL PREVIDENCIÁRIO EM CONFRONTO COM OS REGISTROS
CONTÁBEIS, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS, infração aos artigos 60, 85, 87, 102 e 103
da Lei 4.320/64 c/c art. 73 do Decreto Lei nº 200 de 25.02.1967.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, considerando que as irregularidades mantidas, não representam grave infração à norma legal, opina-se no sentido de que
este Egrégio Tribunal de Contas julgue REGULARES COM RESSALVA as contas da Sra. SANDRA MARA MENDES DA SILVA
BASSANI, no exercício de funções de ordenador de despesas da
FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES - FACELI no exercício de 2014, na forma
do artigo 84, II, d da Lei Complementar Estadual 621/2012.
E, ainda:
1) Com fundamento no artigo 1º, XVI da Lei Complementar Estadual 621/2012 c/c o artigo 329, §7º do RITCEES, que seja determinado ao atual gestor, ou quem venha a sucedê-lo:
a) que adote medidas administrativas que garantam a correta classificação das despesas para evitar registros contábeis equivocados
e distorções na interpretações das informações contábeis”.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso II, e 86 da
Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a área técnica e
o Ministério Público de Contas, proponho VOTO pela REGULARIDADE COM RESSALVA das Contas Anuais da senhora SANDRA
MARA MENDES DA SILVA BASSANI, gestora, no exercício de
2014, da FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO
SUPERIOR DE LINHARES – FACELI, dando-lhe quitação.
Proponho VOTO, ainda, pela expedição da seguinte DETERMINAÇÃO ao atual gestor:
(i) Que adote medidas administrativas que garantam a correta
classificação das despesas para evitar registros contábeis equivocados e distorções na interpretações das informações contábeis.
ARQUIVE-SE, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3883/2015,
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 da relatora, conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual da
Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior de Linhares,
sob a responsabilidade da senhora Sandra Mara Mendes da Silva
Bassani, relativa ao exercício de 2014, dando-lhe a devida quitação;
2. Determinar ao atual gestor que adote medidas administrativas
que garantam a correta classificação das despesas para evitar registros contábeis equivocados e distorções na interpretações das
informações contábeis;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, a senhora conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, os senhores 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, 18 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
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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-890/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO -TC-5132/2007 (APENSOS: TC-1488/2006, TC3647/2006 E TC-5133/2007)
JURISDICIONADO - VICE GOVERNADORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - NORMA TONELI TEDESCO
ADVOGADOS - MATHEUS DOCKHORN DE MENEZES (OAB/ES
14.007), MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA (OAB/ES 19.008),
LUANA ASSUNÇÃO DE ARAÚJO ALBUQUERK (OAB/ES 15.866), LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS (OAB/ES 21.748), THIAGO FELIPE VARGAS SIMÕES (OAB/ES 13.399), CAROLINA AVELAR
DE OLIVEIRA (OAB/ES 23.097), NATHÁLIA SAIB DE PAULA (OAB/
ES 20.844), CAMILA CARLETE GOMES (OAB/ES 27.352), AMANDA
LOYOLA GOULART (OAB/ES 23.460), PEDRO LENNO ROVETTA NOGUEIRA (OAB/ES 26.891), GABRIEL JUNQUEIRA SALES (OAB/ES
27.352) E FLAVIO CHEIM JORGE (OAB/ES 262-B)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2005 RESPONSÁVEIS: WELINGTON COIMBRA E NORMA TONELI
TEDESCO - CONTAS IRREGULARES – MULTA – RECURSO DE
RECONSIDERAÇÃO – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ
COTTA LOVATTI:
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Norma
Toneli Tedesco, em face do Acórdão TC-346/2007, constante do
processo TC-1488/2006.
Nos autos do processo TC-1488/2006, figuraram como responsáveis pelas contas apresentadas, Welington Coimbra e a recorrente,
no qual foram as contas consideradas irregulares, com aplicação
de multa aos responsáveis nos valores correspondentes a 1.000
VRTE e 500 VRTE, respectivamente em virtude dos seguintes procedimentos:
I. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (PROCESSO TC-1488/2006):
I.1. Inventário de bens móveis;
II. DO RELATÓRIO DE AUDITORIA (PROCESSO TC3647/2006):
II.1. Ausência de certidões que comprovassem a regularidade junto
ao INSS e FGTS (Processos nºs 29268184, 29239109, 29267960,
31121632/05 e 29434904/05) – infringência ao artigo 2º da Lei nº
9.012/1995, ao artigo 195, §3º, da Constituição Federal e ao artigo
29, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93.
Na data de 10/07/2007, fls. 257/262 dos autos do TC-1488/2006,
os responsáveis apresentaram comprovantes de recolhimento
das multas que lhes foram aplicadas, os quais receberam o Termo de Verificação nº 104/2007, fls. 264/265, pela então Secretaria
Geral da Procuradoria de Justiça de Contas. Em seguida, emitiu-se
o Acórdão TC-514/2007, fls. 276/278, tendo o processo sido
julgado como saneado e dada quitação aos responsáveis,
tendo em vista que efetuaram o pagamento da multa ao Tesouro
Estadual, atendendo, assim, os termos do Acórdão TC-346/2007.
Entretanto, a recorrente interpôs, em 06/07/2007, o presente Recurso de Reconsideração, com o objetivo de tornar insubsistente o
Acórdão TC-346/2007.
Devidamente instruído, a então 8ª Secretaria de Controle Externo a
instrução técnica ITR 92/2014 onde conclui:
Ante o exposto, somos pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso interposto ante a ausência de interesse.
O Ministério Público de Contas, no parecer PPJC 4258/2014 manifesta-se no mesmo sentido.
É o relatório.
A irrepreensível análise feita pela Área Técnica deste tribunal acerca dos pressupostos recursais, especialmente em relação às condições de admissibilidade, torna despiciendas acrescentar outras fundamentações doutrinárias e jurisprudências para formação de juízo.
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Analisando as condições de admissibilidade do recurso, verifica-se,
na presente situação, haver falta de interesse recursal em razão do
pagamento da multa fixada no acórdão recorrido.
Significa que, muito embora tenha havido decisão desfavorável à
interessada, a recorrente pagou a multa à qual foi condenada, con-
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forme se depreende da documentação de fls. 260/262 do proc. TC
nº 1488/2006, em apenso.
O pagamento da multa gerou outra decisão desta Corte de Contas
(Acórdão TC-514/2007) que deu quitação aos responsáveis, bem
como saneou o feito, considerando regulares os atos praticados.
Desse modo, deixou de haver interesse-utilidade no provimento
pleiteado, já que os atos praticados foram considerados regulares.
Nesse contexto, oportuno destacar a lição de Cândido Rangel Dinamarco, segundo a qual “há o interesse de agir (correspondente
ao interesse recursal) quando o provimento jurisdicional postulado
for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma
melhora em sua situação de vida comum...” (Instituições de direito
processual civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 303).
Por fim, informamos que este Tribunal já se posicionou pelo não conhecimento de recurso ante o pagamento da multa, a exemplo dos
Acórdãos TC-135/2009 e TC-108/2007, proferidos, respectivamente, nos autos dos processos TC nº 1487/2007 e TC nº 1013/2007.
Na linha de pensamento das manifestações da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas, voto no sentido de: não conhecimento
do recurso interposto ante a ausência de interesse.
Transitado em julgado, arquivem-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5132/2007,
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, não conhecer o presente
recurso interposto devido a ausência de interesse, arquivando-se
os autos após o transito em julgado, nos termos do voto do relator,
conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, o senhor conselheiro
em substituição João Luiz Cotta Lovatti, relator, os senhores conselheiros Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flavio Freire Farias
Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges e a senhora conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas. 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 EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-889/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6856/2016
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE SÃO MATEUS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - LUIZ CARLOS SOSSAI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2015
– REGULAR– QUITAÇÃO –– ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO MATEUS, referente ao exercício de
2015, sob a responsabilidade do senhor LUIZ CARLOS SOSSAI.
Nos termos do Relatório Técnico n. 426/2016 e da Instrução
Técnica Conclusiva n. 3958/2016, a área técnica opinou pela
regularidade da Prestação de Contas, com quitação ao gestor.
Segue a transcrição da parte final do Relatório Técnico:
“5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual ora avaliada refletiu a gestão do Sr.
Luiz Carlos Sossai no exercício de suas funções como ordenador de
despesas no Serviço Autônomo de Água e Esgoto, no exercício de
2015.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC Nº 297/2016, a
análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base
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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 do Sr. Luiz Carlos Sossai, na forma do
artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 16/17, da lavra
do Procurador Henron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou a
manifestação técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Considerando que o Relatório de Pontos de Controle (f. 4/6),
emitido pelo sistema Cidades-Web, não relevou inconsistências nas
demonstrações contábeis, conforme evidenciado pela área técnica
no Relatório Técnico 426/2016 e na Instrução Técnica Conclusiva
3958/2016, 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 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE SÃO MATEUS, relativa ao exercício de 2015, dando-se quitação ao responsável, senhor LUIZ CARLOS SOSSAI.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6856/2016,
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, julgar regular a Prestação
de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São
Mateus, sob a responsabilidade do senhor Luiz Carlos Sossai, relativa ao exercício de 2015, dando-lhe a devida quitação, arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto da
relatora, conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, a senhora conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, os senhores 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, 18 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-928/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-1835/2014 (APENSOS: TC-5928/2009 E TC9680/2013)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE - ELIESER RABELLO
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - EXERCÍCIO DE 2008 - 1) REJEITAR
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE - 2) CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - IRREGULAR - RESSARCIMENTO - MULTA - 3) DETERMINAÇÕES - RECURSO DE
RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO TC-304/2013 - 1)
CONHECER - PROVIMENTO PARCIAL - 2) REJEITAR PRELIMINAR - 3) SANEAR OMISSÃO - 4) MANTER ACÓRDÃO - 5) DAR
CIÊNCIA - 6) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr.
Elieser Rabello, Prefeito Municipal de Vargem Alta no exercício de
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2008 em face do Acórdão TC-304/2013 proferido nos autos do
Processo TC nº 5928/2009 (fls. 1225 a 1290), o qual julgou irregulares as contas analisadas sob a responsabilidade do recorrente,
aplicando-lhe multa equivalente a 1.500 VRTE, tendo em vista os
seguintes procedimentos:
1. Licitação inadequada;
2. Restrição ao caráter competitivo da licitação;
3. Descumprimento do prazo de entrega da Carta Convite;
4. Aquisição irregular de equipamento por dispensa de licitação;
5. Inobservância ao princípio da impessoalidade e ao processo seletivo simplificado;
6. Contratações temporárias sem previsão legal e sem concurso
público;
7. Ausência de Concurso Público na contratação de professores.
O Sr. Elieser Rabello, ora recorrente, foi ainda condenado a ressarcir o erário municipal a quantia equivalente a 17.533,09 VRTE,
tendo em vista a irregularidade apontada como superfaturamento
na compra de gasolina e diesel.
A SecexRecursos, por meio da Instrução Técnica de Recurso
16/2017-7, fls. 162/217, opinou pelo CONHECIMENTO do recurso
para, no mérito:
NÃO ACOLHER A PRELIMINAR suscitada pelo recorrente, sugerindo-se apenas a devida correção da parte dispositiva do acórdão
recorrido, para que se faça constar expressamente a irregularidade
que ensejou o ressarcimento ao erário municipal na parte dispositiva, consoante o art. 70 da LOTCEES c/c o art. 494, I, do novo CPC;
bem como
dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, afastando parcialmente
a irregularidade tida como “Inobservância ao Princípio da Impessoalidade e ao Processo Seletivo Simplificado” no que tange à contratação do Sr. Marco Antônio Alves Brito e a mantendo quanto a
contratação do servidor Alessandro de Souza, bem como mantendo
todos os demais termos do Acórdão TC-304/2013.
Instado a ser manifestar o Ministério Público de Contas, por meio
do Parecer 01878/2017-1, de lavra do Procurador Luciano Vieira,
anuiu o entendimento da equipe técnica exarado por meio da ITR
16/2017-7.
Na 20ª Sessão Plenária, que ocorreu no dia 27 de junho do corrente ano, o Sr. Elieser Rabello realizou sustentação oral ratificando
os argumentos já trazidos em suas razões recursais, não trazendo
nenhum elemento novo.
É o relatório, passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, verifico estarem presentes as condições de admissibilidade, insertas no art. 164 da Lei Complementar 621/2012,
bem como os específicos, dispostos nos arts. 165 do citado diploma
legal c/c 405 do Regimento Interno desta Corte de Contas.
Além disso, constato que o processo apresenta-se tempestivo, conforme informação da Secretaria Geral das Sessões, fls. 1292/1293
do processo TC 5928/2008, verifico ainda que o interessado possui
legitimidade, estando, portanto, atendidos os pressupostos de admissibilidade.
Assim, CONHEÇO o presente Recurso de Reconsideração.
PRELIMINAR
Antes de adentrar no mérito recursal, verifico que em sede de preliminar de mérito, o recorrente ataca o ressarcimento da quantia
equivalente a 17.533,09 VRTE que lhe foi imposto pelo Acórdão
TC-304/2013 ao argumento de que a irregularidade que o ensejou,
qual seja a aquisição de combustível com sobrepreço, não foi mantida no referido acórdão.
O recorrente aduz que:
“a conclusão do Voto prolatado pelos Iminentes Conselheiros, [...]
NÃO JULGOU IRREGULAR A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM
SOBREPREÇO NEM DESPROVIDO DE COBERTURA CONTRATUAL”
Assim, requer seja desconsiderado o ressarcimento imposto.
Conforme salienta a equipe técnica da simples leitura da parte dispositiva do acórdão recorrido verifica-se que o mesmo foi omisso
quanto ao item “Sobrepreço na compra de gasolina e diesel” no rol
das irregularidades imputadas ao gestor. Todavia, não restam dúvidas que a parte dispositiva é clara quanto no sentido de condenar o
gestor, ora recorrente, ao ressarcimento da importância equivalente a 17.533,09 VRTE.
Ressalto porém que, na fundamentação do acórdão guerreado
consta a transcriçaõ do voto-vista proferido pelo Conselheiro Rodrigo Chamoun, bem como do voto complementar, proferido pelo Relator, por meio dos quais não restam dúvidas acerca da condenação
do recorrente pela conduta que ensejou o ressarcimento, vejamos:
VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO
FREIRE FARIAS CHAMOUN:
[...]
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II – FUNDAMENTAÇÃO - MÉRITO
[...]
II.3 – INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO NA COMPRA DE
GASOLINA E DIESEL
Base legal: art. 37, caput, e art. 70, caput, da CRFB/88, art. 65,
inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93.
Pregão: 132/07
Inicialmente, entendo que não se trata de superfaturamento, mas
sim de sobrepreço na aquisição de combustíveis por meio do contrato nº 027/2008 firmado entre a Prefeitura Municipal de Vargem
Alta e a empresa Auto Posto Moraes Ltda.
Explico:
O sobrepreço ocorre quando uma cotação de um bem ou serviço é superior ao valor praticado pelo mercado. Já o superfaturamento se verifica após a regular liquidação da despesa, ou seja,
depois da aquisição, faturamento e pagamento de um bem ou
serviço, conforme dispõe o Tribunal de Contas da União. (Acórdão
316/2006, Relator: Ubiratan Aguiar, Órgão Julgador: Plenário, Sessão 15/03/2006).
Assim, no presente caso, trata-se de indício de sobrepreço e não
superfaturamento, pos a análise se restringe em verificar se o preço pago pela aquisição de gasolina e diesel está de acordo com o
mercado.
O preço contratado pela municipalidade para o valor/litro de gasolina foi de R$ 2,85. Ocorre que, após análise da defesa apresentada
pelo responsável, a área técnica concluiu que a comparação deve
ser feita com o preço praticado na região. Assim, considerou como
preço de referência para sobrepreço o preço médio cotado pela própria Prefeitura (R$ 2,75) e não a média de preços praticados no
Estado (R$ 2,56).
Em razão disso, como foram adquiridos 116.232,57 litros de gasolina, o gasto máximo seria de R$ 319.639,57 (116.232,57 x 2,75).
Como foi pago pela prefeitura o valor de R$ 331.262,82 (trezentos e tinta e um mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e
dois centavos – Anexo 2 – fls. 90/95), chegou-se ao valor de R$
11.623,25 (6.417,08 VRTEs) que deve ser ressarcido ao erário.
Quanto à aquisição de óleo diesel, a equipe verificou que o mesmo
foi contratado por 2,09/litro e que houve a assinatura de 02 (dois)
aditivos contratuais que majoraram esses preços (inicialmente para
2,28 e posteriormente para R$ 2,33). Entretanto, além de não haver motivação para tais reajustes, existia cláusula contratual (cláusula terceira, item 3,5, fls. 325), vedando qualquer alteração nos
preços com exceção de aumentos permitidos pelo Governo Federal.
A defesa se limitou a alegar que “para se concluir pelo entendimento de estar o preço do diesel superfaturado, é necessário que haja
um parâmetro, um percentual ou uma regra lógica que determinasse o que é superfaturamento”.
Assim, na forma do Anexo II (fls. 90/95), considerando que foram
pagos valores superiores ao estipulado, posto que o aumento do
valor do diesel não possui parâmetro legal e não havia previsão
contratual, conclui-se pelo pagamento a maior de R$ 57.203,48
(31.581,45 VRTEs) passível de ressarcimento.
Desse modo, entendeu a equipe técnica pela manutenção das irregularidades, sugerindo o ressarcimento no valor total de R$
68.828,73 (37.998,52 VRTEs).
O douto Parquet acompanhou o entendimento da área técnica.
O Exmo. Relator acompanhou em parte a área técnica e o Douto
Parquet, posto que manteve a irregularidade com ressarcimento
no valor total de R$ 24.450,89, equivalente a 14.603,26 VRTE’s.
Assim, divergiu apenas no tocante ao valor do ressarcimento.
Chegou-se a esse valor, pois entendeu que “há equívoco na análise
da área técnica, pois as alegações de defesa se referem a ambos
os pordutos (gasolina e diesel) tendo que se observar a média de
preços cotados pela CPL (fls. 1069) para apuração do valor superfaturado em relação a ambos os produtos”.
Divirjo respeitosamente do Em. Relator no que tange ao valor do
ressarcimento, pois apesar dos reajustes ocorridos não terem previsão contratual, em razão do disposto no item 3.5 da cláusula terceira do contrato (“não será permitido acréscimo neste contrato,
com exceção do aumento oficial permitido pelo Governo Federal”),
deve-se considerar como preço de referência para o superfaturamento também o preço médio cotado pelao própria Prefeitura (R$
2,19), a fim de utilizar o mesmo parâmetro feito para o cálculo do
ressarcimento quanto ao pagamento da gasolina.
Assim, como foram adquiridos 370.690,59 litros de diesel, o gasto
máximo seria de R$ 811.812,39 (370.690,59 x 2,19). Como foi
pago pela prefeitura o valor de R$ 831.946,82 (oitocentos e trinta
e um mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos)6, chegou-se ao valor de R$ 20.134,43 que deve ser ressarcido ao erário.
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Diante do exposto, em obediência ao princípio da proporcionalidade
e razoabilidade, divirjo da área técnica, o MPEC e do Em. Relator,
razão pela qual mantenho a irregularidade com o ressarcimento no
valor de R$ 31.757,68 (trinta e um mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos).
--------------6
Anexo 02 – fls. 90/95
7
Equivalentes a R$ 11.623,25 + R$ 20.134,43
[...]
III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, divergindo parcialmente da Área Técnica, do
Ministério Público Especial de Contas e do Em. Relator, VOTO para
que o Colegiado adote a seguinte decisão:
[...]
IV- seja condenado o Sr. Elieser Rabello a ressarcir aos cofres municipais a importância de R$ 31.757,68 (trinta e um mil setecentos
e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos), em razão da
manutenção da irregularidade constante no item 6 (sobrepreço na
compra de gasolina e diesel);
[...]
COMPLEMENTO DE VOTO DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM
SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTONIO DA SILVA:
[...]
Ocorre que este Conselheiro Substituto mantém os termos do voto
antes prolatado, no sentido de converter o presente feito em Tomada de Contas, julgar irregulares os atos de gestão praticados
em 2008, no Município de Vargem Alta, pelo Sr. Elieser Rabello,
então Prefeito Municipal, aplicando-lhe multa pecuniária no valor
de 1.500 VRTE’s, no que não diverge do Conselheiro que pedira
vista dos autos.
Entretanto, em tendo sobrevindo pedido de vista do Eminente Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, levou-me à reflexão
o conteúdo do voto de vista apresentado, no que entedi por bem
acompanha-lo na divergência instaurada nestes autos, motivo pelo
qual apresenta-se o presente.
Nota-se que ainda que seja omissa quanto a capitulação da irregularidade, na fundamentação resta evidente que a irregularidade
foi mantida, nos termos do voto-vista proferido pelo Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, posteriormente encampado
pelo voto complementar do Conselheiro Relator e acolhido, à unaminimidade, pelo Plenário deste Tribunal.
A omissão na parte dispositiva do acórdão, configura tão somente
a ocorrência de erro material, passível de retificação a qualquer
tempo.
Conforme cita a equipe técnica, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca do tema, vejamos:
Processo: AgRg no AREsp 402188/RS AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0329572-1 Relator: Ministro SIDNEI BENETI Órgão Julgador: T3 – TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento: 22/10/2013 Data da Publicação/Fonte: DJe
14/11/2013
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS
HOMOLOGADOS PELO JUÍZO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA STJ/83. IMPROVIMENTO.
1.- A regra prescrita no art. 463, I, do CPC é clara em permitir a correção de inexatidões materiais ou retificação de
erros de cálculo a qualquer tempo, sem implicar ofensa à
coisa julgada ou à preclusão. Precedentes. Aplicação da Súmula
STJ/83.
2.- Agravo Regimental improvido. (grifo original)
=========================================
Processo: REsp 116859/RS RECURSO ESPECIAL 1996/0079465-0
Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR Órgão Julgador: T4 –
QUARTA TURMA Data do Julgamento: 08/09/1997 Data da Publicação/Fonte: DJ 17/11/1997 p. 59546
ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS.
DATA INICIAL.
1. O “erro material” da sentença, possível de retificação a
qualquer tempo, é o que resulta do evidente equívoco entre o que foi pensado pelo juiz e o consignado na sentença,
e compreende tanto a inexatidão material como o “erro de
cálculo”. Aquele provem da inexatidão na referência a algum
dado existente nos autos, inadequadamente referido, e este
erro na conta de valores ou de outras medidas numéricas.
2. Se o juiz se refere a correção monetária ou aos juros, e afirma
que devem ser contados a partir de certa data, sem que exista possibilidade de confronto com o que já foi afirmado na sentença, ou
sem evidência de erro na transposição, aquele registro é que deve
ser tido como sendo a manifestação decisória.
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Recurso não conhecido. (grifo original)
Assim, entendo que como na fundamentação do acórdão foi amplamente debatido o tema, não deixando dúvidas quanto a manutenção da irregularidade e condenação do recorrido ao ressarcimento
ao erário, bem como não houve prejuízo à defesa do gestor, pois a
irregularidade foi atacada no mérito do presente recurso, entendo
que a preliminar não deve ser acolhida.
Ademais, conforme salienta a equipe técnica não há óbice para a
retificação do erro material apontado, nos termos do artigo 70 da
Lei Orgânica do TCEES c/c artigo 494, inciso I do atual Código de
Processo Civil (equivalente ao artigo 463, inciso I, do CPC de 1973).
Por fim, entendo que a omissão deve ser sanada, para que se faça
constar expressamente a irregularidade que ensejou o ressarcimento ao erário municipal, com fulcro no art. 70 da LOTCEES c/c
art. 494, I do novo CPC.
Analisada a preliminar, passo análise do mérito recursal
Indícios de superfaturamento na compra de gasolina e diesel.
O recorrente argumenta que o valor apresentado como parâmetro
(R$ 2,75) para apuração do sobrepreço na aquisição de gasolina
está equivocado, pois teria de ser levado em consideração as variáveis apontadas no processo licitatório e que apontariam para o
preço médio de R$ 2,87.
A equipe técnica manifesta-se pela manutenção da irregularidade
tendo em vista que as alegações lançadas pelo recorrente não logram êxito em demonstrar que os aditivos contratuais celebrados
se deram em razão de autorização pelo governo federal, pois a
alegada autorização, qual seja o Decreto nº 6.446 de 02.05.2008,
pretendia justamente o contrário, ou seja, conter os preços dos
combustíveis praticados nos postos.
O Parquet de Contas ratifica o entendimento exarado pela equipe
técnica.
Conforme estou me manifestando no Processo TC 9680/2013,
apenso a este, entendo que a metodologia correta a ser utilizada
acerca da aferição do sobrepreço do diesel, deve considerar o preço médio cotado pela própria prefeitura, qual seja R$ 2,19 (dois
reais e dezenove centavos), dessa forma como foram adquiridos
370.690,59 litros de combustível diesel o gasto máximo deveria ser
811.812,39 (370.690,59 x 2,19). Como foi pago pela prefeitura o
valor de R$ 831.946.82 (oitocentos e trinta e um mil novecentos e
quarenta se seis reais e oitenta e dois centavos), assim o valor a ser
ressarcido ao erário é de R$ 20.134,43, referente ao sobrepreço no
valor pago do combustível diesel.
Dessa forma, mantenho o Acórdão guerreado no sentido de manter
a irregularidade, bem como o ressarcimento total no valor de R$
31.757,68 (trinta e um mil setecentos e cinquenta e sete
reais e sessenta e oito centavo) sendo R$ 20.134,43, referente
ao sobrepreço no valor pago do combustível diesel e R$ 11.623,25
pelo sobrepreço praticado na aquisição de gasolina.
Licitação Inadequada
Trata a irregularidade de contratação de serviços de publicidade e
propaganda na modalidade convite, em valor superior ao permitido
por lei.
Acerca dessa irregularidade o recorrente não traz nenhum argumento e/ou documento novo.
A equipe técnica e o Ministério Público de Contas opinam por manter a referida irregularidade.
Dessa forma, considerando a ausência de elementos novos entendo
que o acórdão deve ser mantido quanto a este item.
Restrição do Caráter Competitivo da Licitação
Versa a irregularidade acerca de vício na publicação do edital do
Pregão 132/2007 para aquisição de combustível, o qual foi publicado com data e objeto errados, posteriormente foi publicado errata,
contudo, foi sanado somente o erro quanto ao objeto. Além disso,
o prazo para apresentação das propostas não foi reaberto conforme
determina os §§ 3º e 4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93.
O recorrente, alega que:
Pregão 132 – Publicação de Errata sem reabrir o prazo. O Edital foi publicado em 26/12/207 [sic] e a Errata foi publicada em
28/12/2007 e a abertura em 11/01/2008.
O prazo de abertura será de 08 (oito) dias úteis, incluindo o dia da
publicação. Desta forma, a Errata foi publicada no dia 22/12/2007,
começando a correr neste dia. Assim, o prazo de abertura não precisa ser reaberto, sendo que, do interregno entre a publicação e a
data de abertura transcorreram 09 (nove) dias úteis. Assim, não é
necessária a prorrogação do prazo, pois foi respeitado o prazo nos
termos do Art. 4º, V, da Lei 10.520/02.
Diante do exposto, em respeito aos princípios da razoabilidade e
proporcionabilidade, não havia necessidade de rabrir o prazo, pois
o legislador ao dizer que era necessário reabrir o prazo em casos
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de alterações do Edital, o fez no intuito de resguardar o prazo legal
para abertura do certame.
A equipe técnica entende que as alegações do recorrente não merecem prosperar e opina pela manutenção da irregularidade. Entendimento ratificado pelo Parquet de Contas.
Pois bem.
Acerca desta irregularidade, destaco que em vários processos sob
minha relatoria tenho me manifestado reiteradamente pelo desapego ao formalismo exagerado. É claro que a Administração não pode
abrir mão de certas formalidades, a fim de proteger o interesse
público. Porém, estas formalidades não podem ser utilizadas de
forma demasiada, a forma não pode ter mais importância do que
um resultado benéfico.
Todavia no caso em tela, verifico que o Pregão 132/2007 foi inicialmente publicado no Diário Oficial do Estado em 26/12/2007, informando do procedimento licitatório com abertura em 11/01/2007 e
cujo objeto era “Aquisição de Gêneros Alimentícios” .
Posteriormente em 28/12/2017, foi publicada a errata do referido edital, no Diário Oficial do Estado, a qual retificou o objeto do
certame o qual passou a ser “Aquisição de Combustível”, contudo
manteve a data de abertuda do certame e deixou de reabrir o prazo
para apresentação de propostas.
Desta forma, entendo que a não reabertura do prazo para apresentação de prospostas restringiu a competitividade, razão pela qual
mantenho inalterado o acórdão guerreado quanto a este item.
Descumprimento do Prazo de Entrega da Carta Convite
Trata a irregularidade de descumprimento ao prazo de cinco dia
úteis entre a entrega dos convites e a abertura e julgamento do
certame, conforme estabelece o artigo 21, §§ 2º, inciso IV e 3º da
Lei nº 8.666/1993, nos procedimentos do Convite nº 09/2008 e
Convite nº 21/2008.
Em sua defesa, o recorrente tão somente reitera as justificativas
apresentadas nos autos do processo TC nº 5928/2008, não trazendo nenhum fato e/ou documento novo.
A equipe técnica opina pela manutenção da irregularidade. Entendimento ratificado pelo Parquet de Contas.
Dessa forma, considerando a ausência de elementos novos entendo
que o acórdão deve ser mantido quanto a este item.
Aquisição Irregular de Equipamento por Dispensa de Licitação
A irregularidade versa acerca da aquisição de aparelho de PABX (no
valor de R$ 12.501,00).
O Recorrente sustenta que não houve má-fé da Pregoeira e da equipe de apoio e que se trata de erro formal, incapaz de por si macular
o processo licitatório.
Fundamenta o alegado com decisões do Tribunal de Contas do Rio
de Janeiro que acerca de erros formais em procedimentos licitatórios, bem como em outros entendimentos doutrinário e jurisprudencial acerca da possibilidade de saneamento de vícios formais.
Junta cópia da Ata de Correção do Pregão Presencial nº 129/2007,
à fl. 83, por meio da qual a equipe de pregão afirma que a Ata de
Abertura e Julgamento do Pregão Presencial nº 129/2007, na verdade ocorreu em 7 de janeiro de 2008, e não em 7 de janeiro de
2007.
A equipe técnica e o Ministério Público de Contas, opinam pela manutenção da irregularidade.
Todavia, nos autos do Processo TC9680/2013 (Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas a equipe técnica em sede de Instrução Técnica de Recurso entende que no caso
em tela a nota de empenho trata-se de instrumento equivalente
para fins de substituição do instrumento contratual, na forma do
art. 62, §4º, da Lei nº 8.666/93.
Verifica a existência da Nota de Empenho nº 207/2008 (fl. 732 do
processo TC nº 5928/2009), e conclui que o acórdão deve-se manter inalterado no tocante ao presente item.
Ressalto que ainda que na fundamentação constante do Acórdão TC
304/2013 a irregularidade debatida neste tópico tenha sido afastada, na parte dispositiva do referido acórdão esta irregularidade foi
mantida, vejamos:
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC5928/2009, ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezesseis
de julho de dois mil e treze, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, que
encampou o voto-vista do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun:
[...]
2. Converter o presente processo em Tomada de Contas Especial,
julgando irregulares os atos praticados pelo Sr. Elieser Rabello, Prefeito Municipal de Vargem Alta no exercício de 2008, condenan-
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do-o a ressarcir aos cofres municipais a importância equivalente
a 17.533,09 (dezessete mil quinhentos e trinta e três vírgula zero
nove) VRTE, bem como imputando-lhe multa no valor de 1500 (mil
e quinhentos) VRTE, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro
Estadual, e, em ambos os casos, ser comprovado o recolhimento
perante o Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias, a contar da
publicação deste Acórdão, nos termos do artigo 454, inciso I, do
Regimento Interno deste Tribunal, tendo em vista as seguintes irregularidades:
a - Licitação inadequada;
b - Restrição ao caráter competitivo da licitação;
c - Descumprimento do prazo de entrega da Carta Convite;
d - Aquisição irregular de equipamento por dispensa de licitação;
e - Inobservância ao princípio da impessoalidade e ao processo
seletivo simplificado;
f - Contratações temporárias sem previsão legal e sem concurso
público;
g - Ausência de Concurso Público na contratação de professores.
(grifo nosso)
Neste sentido, a fim de evitar julgamento conflitante corroboro entendimento exarado pela equipe técnica por entender que na compra do aparelho PABX, não havia obrigação futura de assistência
técnica e por esta razão de fato a nota de empenho substitui o
instrumento contratual, conforme prevê o § 4º do art. 62, razão
pela qual reformo a decisão guerreada quanto a este item, e afasto
esta irregularidade.
Inobservância ao Princípio da Impessoalidade e ao Processo
Seletivo Simplificado
Versa a irregularidade acerca da contratação dos servidores Alessandro de Souza e Marco Antônio Alves Brito, respectivamente, sem
autorização legal e sem aprovação em processo seletivo simplificado, conforme previsão expressa na lei que autorizou a contratação.
No tocante à contratação do Sr. Alessandro de Souza, o ratifica
os argumentos já trazidos nos autos do processo TC 5928/2008
(apenso) e sustenta que:
Como já explanado, sobre a contratação so Sr. ALESSANDRO DE
SOUZA, justificou-se o seguinte: “Com a crescente demanda dos
serviços, bem como a ausência de aprovados no processo seletivo realizado anteriormente, fez-se necessária a contratação do
servidor para execução se [sic] serviços essenciais na fábrica de
artefatos, a qual presta serviços imprescindíveis à população, com
a fabricação de manilhas e blocos para a manutenção das vias do
município.
Ressalte-se que de 10 de janeiro a 10 de abril de 2008, o município
de Vargem Alta esteve em estado de emergência devido à precipitação de chuvas naquele ano, sendo que a malha viária foi em
muito danificada o que alterou e aumentou de forma significativa a
produção manilhas e bueiros como forma de solucionar o problema.
Tal fato comprova-se pela cópia dos Decretos 1378/2008, homologado pelo Decreto Estadual nº 038-S de 29 de janeiro de 2008”.
Acerca da mesma, vale complementar que em momento algum
esta foi justificada dentro do período emergencial apontado, mas
em decorrência deste. Neste caso, mesmo o período de emergência, pela precipitação de chuvas tendo sido decretado por 90 dias,
conforme Decreto 1378/2008 (que já compõe os autos) a situação
averiguada foi forçosa no sentido de contratação de mão de obra
extra para a fabricação de artefatos de cimento, principalmente
manilhas, haja vista que a contratação teve início em 04 de julho
de 2008, conforme cópia de contrato1, ocorrendo como forma de
complementar aos trabalhos, eis que em 90 dias seria impossível a
conclusão da recuperação de todas as estradas vicinais, principalmente devido a topografia altamente acidentada.
Ademais, todos os candidatos classificados no processo seletivo realizado em 2007 e vigente à época, já havia sido integralmente
convocados, não havendo lista de espera para novas convocações.
Tais fatos estão perfeitamente demonstrados na cópia do Edital de
Homologação nº 03/2007 de 03/09/20072 e Editais de Convocação
nº 04/2007 a 11/20083.
Verifico que os gestor, ora recorrido, não juntou aos autos documentos novos que justificassem a contratação do servidor Alessandro de Souza, razão pela qual entendo que a irregularidade deve
ser mantida quanto a sua contratação.
Acerca da contratação do Sr. Marco Antônio Alves Brito, o recorrente apresenta a seguinte argumentação:
Quanto ao Sr. MARCO ANTONIO ALVES BRITO, a contratação foi assim justificada: “Servidor aprovado em processo seletivo conforme
Edital de Homologação de Classificação de Processo Seletivo de 03
de setembro de 2007”. Neste caso, vale acrescentar que não houve, por parte da análise técnica, uma perfeita aferição dos fatos,
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vez que conforme se vê no Edital do Processo Seletivo em comento,
o qual amparou a contratação, o mesmo tinha caráter apenas classificatório e não eliminatório, conforme se verifica no item 4.7 do
Edital 001/20074, anexo à presente o qual transcrevemos:
“Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada a
preferência, para efeito de classificação, ao candidato de menor
idade, considerando-se o dia, mês e ano do nascimento”.
Desta forma, a classificação do referido servidor deu-se por critério
de desempate, o qual consta no mesmo edital. Esclarecemos ainda
que houve mais candidatos com pontuação “0”, os quais obedeceram a ordem de desempate já referida5.
Ressalte-se ainda que, o critério de seleção foi perfeitamente utilizado, haja vista que a impessoalidade foi estritamente observada,
pois a lista de classificação foi regiamente seguida, o que demonstra o objetivo da municipalidade em oportunizar a todos os interessados a “vaga”, mesmo que temporária.
Em anexo, segue cópia do contrato do referido servidor6, o qual
comprova que a mesma foi realizada no período de emergência do
Município, conforme se comprova pelo Decreto 1378/2008, homologado pelo Decreto Estadual nº 038-S de 29 de janeiro de 20087.
Justifica-se a vigência do contrato tendo em vista que em 90 dias
seria impossível a conclusão da recuperação de todas as estradas
vicinais, principalmente devido a topografia altamente acidentada,
sendo que 90% das estradas o Município são vicinais.
Após análise da documentação trazida, a equipe técnica, verificou
que o recorrente juntou cópia do termo de contrato de trabalho por
prazo determinado do referido servidor (fl. 118), contratado pelo
período de 18/02/2008 a 31/12/2008 e assim, sugere que seja
afastada a irregularidade quanto à contratação do servidor Marco
Antonio Alves Brito, e mantida quanto a contratação do servidor
Alessandro de Souza.
Desta forma, ante a documentação trazida corroboro entendimento
da equipe técnica para que seja afastada a irregularidade quanto à
contratação do servidor Marco Antonio Alves Brito, e mantida quanto a contratação do servidor Alessandro de Souza.
Contratações Temporárias sem Previsão Legal e sem Concurso Público
Trata-se de irregularidade mantida quanto à contratação temporária sem previsão legal para os cargos de Motorista II (transporte
escolar) e Auxiliares de Sala.
No que concerne a esta irregularidade o recorrente ratifica as justificativas já trazidas nos autos do Processo TC 5928/2009 (apenso),
acerca da contratação de motoristas e ressalta que foram contratados apenas 05 (cinco) motoristas para atender uma situação prioritária e constitucional, qual seja, de garantir o acesso a educação.
Acerca da contratação dos Auxiliares de Sala, além das justificativas já trazidas no processo inicial, TC 5928/2009 (apenso), informa
as referidas contratações ocorrem por períodos determinados para
suprir necessidade iminente, tendo em vista a aprovação de apenas
dois candidatos no concurso público realizado à época.
Sustenta ainda que tanto as contratações de motoristas quanto as
de auxiliares de sala encontram respaldo no artigo 1º, inciso VII da
Lei nº 610/2006 (fls. 142 a 143).
A equipe técnica em sua manifestação argumenta que:
“[...]o gestor efetivamente não demonstrou a existência de previsão legal para que as contratações temporárias fossem levadas a
efeito, tampouco a ocorrência de concurso público para o preenchimento dos cargos.
A Lei Municipal nº 610/2006 invocada pelo recorrente efetivamente
não rechaça a irregularidade apontada, porquanto não determina o
número de vagas para contratação, os critérios para preenchimento dos cargos, bem como a temporalidade e excepcionalidade das
contratações.
Em outras palavras, a referida norma carece de comando para
definir quais os critérios a serem utilizados para a ocorrência da
contratação temporária, quais os cargos a serem preenchidos e a
correlação com o excepcional interesse público que deve pautar as
contratações estribadas no artigo 37, IX da Constituição Federal.
Ademais, as funções desempenhadas pelos contratados são típicas
de servidores pertencentes ao quadro de cargos permanentes do
município e que, portanto, só podem ser investidos por concurso
público.
Convém citar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as necessidades que não se enquadrem estritamente no
conceito de excepcionalidade e transitoriedade não são suficientes
para legitimar a contratação a que se refere o inciso IX do art. 37
da Constituição Federal:
Ementa: 1) A contratação temporária prevista no inciso IX do art.
37 da Constituição da República não pode servir à burla da regra
constitucional que obriga a realização de concurso público para o
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provimento de cargo efetivo e de emprego público. 2) O concurso
público, posto revelar critério democrático para a escolha dos melhores a desempenharem atribuições para o Estado, na visão anglo-saxônica do merit system, já integrava a Constituição Imperial
de 1824 e deve ser persistentemente prestigiado. 3) Deveras, há
circunstâncias que compelem a Administração Pública a adotar medidas de caráter emergencial para atender a necessidades urgentes
e temporárias e que desobrigam, por permissivo constitucional, o
administrador público de realizar um concurso público para a contratação temporária. 4) A contratação temporária, consoante entendimento desta Corte, unicamente poderá ter lugar
quando: 1) existir previsão legal dos casos; 2) a contratação
for feita por tempo determinado; 3) tiver como função atender a necessidade temporária, e 4) quando a necessidade
temporária for de excepcional interesse público. 5) In casu, o
Plenário desta Corte entreviu a inconstitucionalidade de toda a Lei
nº 4.599 do Estado do Rio de Janeiro que disciplina a contratação
temporária, dado o seu caráter genérico diante da ausência de uma
delimitação precisa das hipóteses de necessidade de contratação
temporária. Restou ressalvada a posição vencida do relator, no sentido de que apenas o art. 3º da norma objurgada conteria preceito
inconstitucional, posto dúbio e dotado de trecho capaz de originar
uma compreensão imprecisa, inválida e demasiado genérica, no
sentido de que a própria norma por si só estaria criando os cargos
necessários à realização da atividade, o que é juridicamente inviável, uma vez que referida providência dependeria de lei específica
a ser aprovada diante de uma superveniente necessidade, nos termos do que previsto no art. 61, §1º, II, alínea “a”, da Constituição
da República. 6) É inconstitucional a lei que, de forma vaga,
admite a contratação temporária para as atividades de educação pública, saúde pública, sistema penitenciário e assistência à infância e à adolescência, sem que haja demonstração da necessidade temporária subjacente. 7) A realização
de contratação temporária pela Administração Pública nem sempre
é ofensiva à salutar exigência constitucional do concurso público,
máxime porque ela poderá ocorrer em hipóteses em que não há
qualquer vacância de cargo efetivo e com o escopo, verbi gratia,
de atendimento de necessidades temporárias até que o ocupante
do cargo efetivo a ele retorne. Contudo, a contratação destinada
a suprir uma necessidade temporária que exsurge da vacância do
cargo efetivo há de durar apenas o tempo necessário para a realização do próximo concurso público, ressoando como razoável o prazo
de 12 meses. 8) A hermenêutica consequencialista indicia que a
eventual declaração de inconstitucionalidade da lei fluminense com
efeitos ex tunc faria exsurgir um vácuo jurídico no ordenamento
estadual, inviabilizando, ainda que temporariamente, a manutenção de qualquer tipo de contratação temporária, o que carrearia
um periculum in mora inverso daquele que leis como essa, preventivas, destinadas às tragédias abruptas da natureza e às epidemias
procuram minimizar, violando o princípio da proporcionalidade – razoabilidade. 9) Ex positis, e ressalvada a posição do relator, julgou-se procedente a ação declarando-se a inconstitucionalidade da Lei
Estadual do Rio de Janeiro nº 4.599, de 27 de setembro de 2005.
10) Reconhecida a necessidade de modulação temporal dos efeitos
da declaração de inconstitucionalidade para preservar os contratos
celebrados até a data desta sessão (28/05/2014), improrrogáveis
após 12 (doze) meses a partir do termo a quo acima. [grifo nosso]
(ADI 3649, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
28/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014
PUBLIC 30-10-2014)
Nesse contexto, corroboro entendimento acima delineado e entendo que o Acórdão deve ser mantido inalterado quanto a esta irregularidade.
Ausência de Concurso Público na Contratação de Professores
Trata a irregularidade de contratação de professores sem concurso
público, acerca dessa irregularidade a equipe de auditoria apurou
que o Município mantinha um quadro de 231 professores, sendo
118 efetivos e 113 contratados. E segundo a Secretaria Municipal
de Educação, 52 professores estiveram afastados de suas funções
em 2008. Contudo, foi apurado pela equipe de auditoria que por
meio do Edital de Processo Seletivo nº 01/2007 foram contratados
temporariamente 151 professores.
O recorrente, ratifica os argumentos já apresentados e ressalta que
as referidas contratações encontram respaldo na legislação municipal e que o preceito constitucional de direito à educação prescinde
sobre a forma de seu provimento, sendo o município o responsável
pela educação básica dos cidadãos, que compreende desde a educação infantil, até a conclusão do ensino fundamental.
A equipe técnica por sua vez manifesta-se pela manuntenção da
irregularidade, sob o seguinte argumento:
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Muito embora as alegações do recorrente já tenham sido devidamente analisadas e rechaçadas pela Instrução Técnica Conclusiva,
convém reforçar que, novamente, o gestor não logrou êxito em
demonstrar a regularidade quanto a contratação temporária de professores.
Mais uma vez, o recorrente não justifica a contratação de 151 professores, se apenas 52 profissionais estavam afastados de suas
funções, bem como se, conforme ele próprio alega, o concurso público realizado pela municipalidade em 2006 ainda se encontrava
vigente à época da contratação, embora o quantitativo do cadastro
de reserva fosse insuficiente para a composição das vagas.
Ao analisar os dados apresentados pelo recorrente por meio da tabela às fls. 30-36 dos autos, que supostamente justifica as contratações, surgem outros indicativos da ocorrência da irregularidade
em comento, senão vejamos alguns deles:
- Houve a contratação de diversos profissionais em designação
temporária para atuarem em escolas que estavam em processo de
fechamento ou que foram desativadas.
- Houve diversas contratações sem a previsão de vagas, uma vez
que os titulares estavam afastados para tratamento de saúde, em
licença maternidade, férias, trato de interesses particulares ou
exercendo cargo de direção.
- Justifica a contratação de KELLY DE OLIVEIRA RAMOS COSME
para atuar na Creche Agnes Yung em substituição a MARA CÉLIA
PEDRUZZI FÁVERO, afastada em licença para tratamente de saúde. Porém, a servidora supostamente afastada para tratamento de
saúde também foi contratada em designação temporária para atuar
na referida creche em desdobramento de turma.
Ademais, registra-se que inexiste nos autos qualquer documento
hábil a comprovar a legalidade das contratações temporárias, tampouco as providências adotadas pelo gestor para que fosse realizado novo concurso público.
Sendo assim, pelas razões expostas, opina-se pela manutenção da
irregularidade.
Pois bem.
Conforme informa a equipe técnica foram contratados 151 professores, para “substituir” em caráter provisório 57 professores afastados para tratamento de saúde, em licença maternidade, férias,
trato de interesses particulares ou exercendo cargo de direção.
Destaco ainda que segundo a equipe técnica houve a contratação
de diversos profissionais em designação temporária para atuarem
em escolas que estavam em processo de fechamento ou que foram
desativadas.
Ademais, o gestor não comprovou a necessidade da contratação
temporária a qual deve ser realizada em caráter de excecional interesse público. Assim, entendo que o acórdão deve ser mantido
inalterado quanto a esta irregularidade.
Por fim, registro que o Sr. Eliser Rabello, em sua defesa oral não
trouxe elementos novos, ratificando apenas os argumentos trazidos
em suas razões recursais.
DECISÃO
Pelo exposto, após análise jurídica dos autos, corroborando parcialmente o entendimento da área técnica e do Ministério Público
de Contas, VOTO pelo conhecimento do presente recurso e
quanto ao mérito dar-lhe provimento parcial para:
REJEITAR A PRELIMINAR;
SANEAR a omissão, para que se faça constar expressamente a irregularidade que ensejou o ressarcimento ao erário municipal, com
fulcro no art. 70 da LOTCEES c/c art. 494, I do novo CPC, qual
seja: Indícios de superfaturamento na compra de gasolina
e diesel.
2. REFORMAR o Acordão TC 304/2013 e, portanto AFASTAR a
irregularidade:
2.
Aquisição irregular de equipamento por dispensa de licitação;
3. Inobservância ao princípio da impessoalidade e ao processo
seletivo simplificado - o acordão deve ser reformado para afastar a
irregularidade quanto ao servidor Marco Antonio Alves Brito
3. MANTER o acórdão guerreado e por consequência as irregularidades:
4. Indícios de superfaturamento na compra de gasolina e diesel.
5. Licitação inadequada;
6. Restrição ao caráter competitivo da licitação;
7. Descumprimento do prazo de entrega da Carta Convite;
8. Inobservância ao princípio da impessoalidade e ao processo
seletivo simplificado;
9. Contratações temporárias sem previsão legal e sem concurso
público;
10. Ausência de Concurso Público na contratação de professores.
Dê-se ciência ao interessado;
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1835/2014,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de
julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Conhecer do presente recurso e, quanto ao mérito, dar-lhe
provimento parcial;
2. Rejeitar a preliminar;
3. Sanear a omissão, para que se faça constar expressamente
a irregularidade que ensejou o ressarcimento ao erário municipal,
com fulcro no art. 70 da LOTCEES c/c o art. 494, I, do novo CPC,
qual seja: Indícios de superfaturamento na compra de gasolina e diesel;
3. Reformar, parcialmente, o Acordão TC-304/2013 e, portanto,
afastar as irregularidades:
3.1 Aquisição irregular de equipamento por dispensa de licitação;
3.2 Inobservância ao princípio da impessoalidade e ao processo
seletivo simplificado - o acordão deve ser reformado para afastar a
irregularidade quanto ao servidor Marco Antonio Alves Brito.
4. Manter o acórdão guerreado no que tange às seguintes irregularidades:
4.1 Indícios de superfaturamento na compra de gasolina e diesel.
4.2 Licitação inadequada;
4.3 Restrição ao caráter competitivo da licitação;
4.4 Descumprimento do prazo de entrega da Carta Convite;
4.5 Inobservância ao princípio da impessoalidade e ao processo
seletivo simplificado;
4.6 Contratações temporárias sem previsão legal e sem concurso
público;
4.7 Ausência de Concurso Público na contratação de professores.
5. Dar ciência ao interessado;
6. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de julgamento os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto
Taufner, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, 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, 25 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-931/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-2970/2013 (APENSO: TC- 2072/2013)
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - HENRIQUE GEAQUINTO HERKENHOFF
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2012 – REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual da
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social –
SESP, sob a responsabilidade do Sr. Henrique Geaquinto Herkenhoff, referente ao exercício de 2012.
No Relatório Técnico Contábil – RTC 251/2013 (fls. 116/132) a
área técnica apontou indícios de irregularidades, originando a Instrução Técnica Inicial 923/2013 (fls. 133/137) para a citação
do responsável.
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Em atenção ao Termo de Citação 2415/2013 (fl. 141), o gestor encaminhou os documentos e justificativas (fls. 145/372), as
quais foram devidamente analisadas pela 2ª Controladoria Técnica,
que elaborou a Instrução Contábil Conclusiva ICC nº 21/2014
(fls. 376/381), recomendando o julgamento pela irregularidade a
prestação de contas referente ao exercício de 2012.
Consta em apenso o Processo TC 2072/2013 que trata do Relatório de Auditoria Ordinária RAO 43/2013, onde foi verificada
a presença de indícios de irregularidades, o que ensejou a citação
dos responsáveis relacionados através da Instrução Técnica Inicial ITI 601/2013 (fls. 373/427) constante deste processo (TC
2072/2013), culminando na Decisão Preliminar TC 82/2013,
fls. 446 também deste processo, onde o Conselheiro Relator decidiu
por CITAR os responsáveis acima relacionados, para que apresentassem justificativas e/ou defesas em face das pretensas irregularidades a cada um imputadas, elencadas na Instrução Técnica
Inicial supramencionada.
Através da Instrução Técnica Conclusiva - ITC 01317/2017-1,
(fls. 385/457), o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
– NEC, opinou pela irregularidade das contas apresentadas pelo
gestor, nos seguintes termos:
3. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, relativos às contas, à frente da SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no exercício 2012, de responsabilidade
do senhor Henrique Geaquinto Herkenhoff –, chega-se às seguintes
conclusões:
3.1.1 Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros, concluiu
a então 2ª Controladoria Técnica, através da Instrução Contábil
Conclusiva ICC 21/2014 (fls. 376/381), pela sua IRREGULARIDADE, haja vista a manutenção da seguinte irregularidade:
3.1.1.1 Divergência de R$ 2.135.839,03 entre o saldo contábil demonstrado no Balanço Patrimonial e o saldo físico
demonstrado na Declaração de Inventário Anual de Bens
Móveis.
Base Legal: arts. 85, 89 e 94 a 96 da Lei Federal nº 4.320/1964;
arts. 22 a 31 do Decreto Estadual nº 1.110-R, de 12/12/2002; art.
101 da Resolução TCE-ES nº 182/2002.
Responsável: Henrique Geaquinto Herkenhoff (ex-Secretário de
Estado da Segurança Pública e Defesa Social).
3.1.2 Com relação ao Proc. TC 2072/2013, em apenso, que trata
do Relatório de Auditoria Ordinária RAO 43/2013, levando em
conta as análises aqui procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pela manutenção dos seguintes indícios de irregularidade:
3.1.2.1 – Gastos com publicidade em desatendimento aos
princípios constitucionais administrativos, especialmente, o
interesse público, acarretando dano ao erário.
• Base Legal: art. 37, §1º, da Constituição Federal, e art. 32,
caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo (princípios da
eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação).
• Responsáveis: A4 Publicidade e Marketing Ltda. (Agência de Publicidade contratada); Henrique Geaquinto Herkenhoff (Secretário
de Estado da Segurança Pública e Defesa Social); Maria de Lourdes
Butter Vasques Amim (Coordenadora da Assessoria de Comunicação da SESP – responsável pelos subitens 2.2.1.1 e 2.2.1.2) e José
Cláudio Cruz Figueiredo (Coordenador da Assessoria de Comunicação da SESP – responsável pelos subitens 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5,
2.2.1.6 e 2.2.1.7
• Ressarcimento: R$ 1.231.784,96, equivalente 545.303,0059
VRTE, sendo este montante de forma solidária entre a empresa A4
Publicidade e Marketing Ltda e o Sr. Henrique Geaquinto Herkenhoff; o montante de R$ 905.091,96, equivalente a 400.678,19 VRTE,
para o responsável José Cláudio Cruz Figueiredo, de forma solidária
com a empresa A4 Publicidade e Marketing Ltda e o Sr. Henrique
Geaquinto Herkenhoff; e o montante de R$ 326.693,00, equivalente a 144.624,82 VRTE, para a responsável Maria de Lourdes Butter
Vasques Amim, de forma solidária com a empresa A4 Publicidade e
Marketing Ltda e o Sr. Henrique Geaquinto Herkenhoff.
3.1.2.2 – Aceitação de orçamento de empresa atuante em
ramo de atividade incompatível com o objeto da licitação
para formação do preço médio utilizado como valor máximo
admitido na licitação.
• Base Legal: art. 3º, inc. III, da Lei Federal nº 10.520/2002 c/c
art. 40, inc. X, da Lei Federal nº 8.666/1993.
• Responsáveis: Mayana Mega Itaborahy (Assessora Especial da
SESP/ Membro da Equipe de Apoio ao Pregão Eletrônico)
3.2 Deste modo, e diante do preceituado no art. 319, § 1º, incisos
I ao IV, da Res. TC 261/13 , conclui-se opinando por:
3.2.1. Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as con-
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tas da senhora Sônia Maria Barbosa de Araújo e do senhor Wanderlei Antônio Marinato, pelo afastamento do indicativo contido no item
2.1.1 desta ITC, com fundamento no art. 84, I da LC 621/2012;
3.2.2. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares
as contas do senhor Henrique Geaquinto Herkenhoff – Ex-Secretário de Segurança Pública do Estado, em razão do cometimento
de infração que causou dano injustificado ao erário, dispostas nos itens 3.1.1.1 e 2.1.2 desta ITC e dos subitens 2.2.1.1 a
2.2.1.7 da ITI, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a R$ 1.231.784,96 (equivalente a 545.303,01 VRTE) ao
erário municipal, de forma solidária com a empresa A4 Publicidade
e Marketing Ltda, com o Sr. José Cláudio Cruz Figueiredo e com
a Sra. Maria de Lourdes Butter Vasques Amim, na forma do item
3.1.2.1, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda, pela aplicação
de multa proporcional ao dano, conforme art. 95 da LC 32/93;
3.2.3. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares
as contas do senhor José Cláudio Cruz Figueiredo, em razão
do cometimento de infração que causou dano injustificado ao
erário, dispostas nos subitens 2.2.1.3 a 2.2.1.7 desta Instrução
Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento do valor equivalente a R$ 905.091,96, equivalente a 400.678,19
VRTE, de forma solidária com o Sr. Henrique Geaquinto Herkenhoff, com a empresa A4 Publicidade e Marketing Ltda, e com a
Sra. Maria de Lourdes Butter Vasques Amim, na forma do item
3.1.2.1, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda, pela aplicação
de multa proporcional ao dano, conforme art. 95 da LC 32/93;
3.2.5. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares
as contas da senhora Maria de Lourdes Butter Vasques Amim, em
razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário, dispostas no Item 2.1.2 desta ITC e subitens 2.2.1.1
e 2.2.1.2 da ITI, condenando-a ao ressarcimento do valor
equivalente a R$ 326.693,00, equivalente a 144.624,82
VRTE, de forma solidária com o Sr. Henrique Geaquinto Herkenhoff, com a empresa A4 Publicidade e Marketing Ltda, e com o
Sr. José Cláudio Cruz Figueiredo, na forma do item 3.1.2.1, com
amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, opinando ainda, pela aplicação de multa
proporcional ao dano, conforme art. 95 da LC 32/93;
3.2.6. Rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela empresa contratada A4 Publicidade e Marketing Ltda, e condená-la em ressarcimento ao erário, pelo cometimento de infrações
que causaram dano injustificado ao erário, presentificados nos itens
2.1.2 desta ITC e subitens de 2.2.1.1 a 2.2.1.7 da ITI, no valor
total de R$ 1.231.784,96 (equivalente a 545.303,01 VRTE),
em solidariedade com o Sr. Henrique Geaquinto Herkenhoff, com
o Sr. José Cláudio Cruz Figueiredo, e com a Sra. Maria de Lourdes
Butter Vasques Amim, na forma do item 3.1.2.1, sugerindo também, a aplicação de multa proporcional ao dano, conforme art. 95
da LC 32/93;
3.2.6. Acolher as justificativas e julgar regulares as contas dos
Srs. Ten Cel. Nylton Rodrigues Ribeiro Filho, Maj. PM Mauro
Acelino Gegenheimer, Ten PM Leide Laura Costa, Ten Cel.
PM Laércio Oliveira; Cap. PM Rony Natale Pereira; Wanderley Antônio Marinato, Marta Saviatto e Diana Maria Silveira Batista, haja vista o afastamento do indício de irregularidade
contido no item 2.1.3. desta ITC, com fulcro no art. 84, I da LC
621/2012.
3.2.7. Acolher as justificativas da empresa Multlimpe Conservadora de Serviços Ltda, haja vista o afastamento do indício
de irregularidade contido no item 2.1.3. desta ITC.
3.2.7. Rejeitar as razões de justificativa da Sra. Mayana Mega
Itaborahy, em razão da irregularidade disposta no item 2.1.4 desta ITC, devendo, contudo, ter suas contas julgadas regulares com
ressalva, com fulcro no art. 84, II da LC 621/2012.
3.2.8. Em razão das irregularidades aqui reconhecidas, sugere-se
DETERMINAR à SESP que:
- Quanto aos processos de pagamento de despesas com publicidade:
• que determine a juntada do Plano de Mídia contendo a definição
dos veículos e o porquê de sua escolha, as metas de cobertura e
frequência, a programação da veiculação, o formato das peças e
a distribuição da verba disponível entre os veículos selecionados;
• que determine a juntada do material necessário à identificação do
conteúdo detalhado das peças publicitárias divulgadas em emissoras de rádio e televisão aos processos de pagamento, quando de
tratar de criação e produção de responsabilidade de outros órgãos
estaduais, não acessíveis naquela Secretaria.
- Quanto à elaboração de pesquisas de preço:
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• Que determine à Comissão Permanente de Licitação que observe
o ramo de atividade das empresas que apresentam orçamentos
para composição do preço médio.
• Que sejam considerados, na pesquisa de preços para fixação do
valor máximo a ser pago pelos itens em futuro certame, contratos
vigentes em outros órgãos, cujo objeto seja compatível com o seu.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Luís Henrique Anastácio da
Silva elaborou o parecer PPJC 02439/2017-2 e manifestou-se de
acordo com o Núcleo de Estudos e Conclusivas – NEC, concluindo
nos seguintes termos:
Isto posto, o Ministério Público de Contas pugna:
seja a presente prestação de contas julgada IRREGULAR, com fulcro no art. 84, III, “c” e “d” da Lei Complementar nº. 621/2012,
aplicando-se multa pecuniária aos responsáveis, na forma dos
artigos 87, IV, e 135, incisos I e II, do indigitado estatuto legal,
em razão da manutenção das irregularidades constantes dos itens
3.1.1.1 e 3.1.2.2;
sejam formados autos apartados, nos termos do art. 281 do RITCEES, mediante a juntada de cópias pertinentes, objetivando o exame
dos indícios de irregularidades quanto aos gastos com publicidade
em desatendimento aos princípios constitucionais administrativos,
o respectivo dano causado ao erário e a possível responsabilização
de outros gestores;
sejam expedidas determinações à SESP, conforme sugeridas às fls.
456/457.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
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.
II.1 – Quanto à Prestação de Contas
Quanto às irregularidades decorrentes da PCA, passo a expor as
razões que formaram meu convencimento.
II.1.1 Divergência de R$ 2.135.839,03 entre o saldo contábil demonstrado no Balanço Patrimonial e o saldo físico demonstrado na Declaração de Inventário Anual de Bens Móveis.
Base Legal: arts. 85, 89 e 94 a 96 da Lei Federal 4.320/1964; arts.
22 a 31 do Decreto Estadual nº 1.110-R, de 12/12/2002; art. 101
da Resolução TCE-ES nº 182/2002.
Responsável: Henrique Geaquinto Herkenhoff (ex-Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social).
Da Instrução Contábil Conclusiva 21/2014
A SESP foi citada pela divergência de R$ 2.135.839,03 a maior no
inventário físico de Bens Patrimoniais Móveis.
Com a apresentação à fl. 163, de novo inventário ajustado de Bens
Patrimoniais Móveis, verifica-se que a divergência aumentou para
R$ 4.176.767,28.
Ante o exposto, fica mantida a irregularidade, na medida que as demonstrações contábeis apresentadas constituem infração à norma
legal de natureza contábil e patrimonial.
Pois bem.
Assiste razão à área técnica quanto ao não cumprimento dos artigos 85, 89, 94, 95 e 96 da Lei 4320/64 e da divergência do inventário dos bens móveis com o Balanço Patrimonial.
Entretanto, entendo por bem divergir da conclusão pela irregularidade, pois a Secretaria do Tesouro Nacional aprovou na forma do
Anexo à Portaria STN 548, de 24 de setembro de 2015, o Plano
de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP,
definidos nos artigos 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e que, este Tribunal acompanhou a STN através da Instrução Normativa 36/2016,
que ampliou os prazos conforme art. 1º, inciso II, a saber:
II - dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP, definidos
no MCASP, nos prazos estabelecidos de forma gradual, dispostos
no anexo único desta Instrução Normativa, em conformidade com
Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais PIPCP, anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.
Assim, considerando que a referida IN 36/2016, em seu anexo
único, nos itens 7, 8, 9 e 17 apresentam os novos prazos para
o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis,
imóveis; de infraestrutura, cultural e estoques, respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor
recuperável, nos prazos entre 2016 a 2021 para a implantação dos
sistemas e registros contábeis, relevo a divergência mantida entre
os registros contábeis e o inventário de bens móveis no exercício
de 2012, visto que se encontram dentro do prazo para os referidos
ajustes.
Diante do exposto, embora entenda pela manutenção da irregula-
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ridade, esta não tem o condão de macular as contas em análise.
Decido, ainda, encaminhar determinação ao gestor atual que
atente para os prazos da Instrução Normativa 36/2016 quanto à
preparação de sistemas e outras providências de implantação e a
obrigatoriedade dos registros contábeis e encaminhe os inventários
dos bens patrimoniais na próxima prestação de contas.
II.2 – QUANTO AO RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA PROCESSO TC 2072/2013 - APENSO
Relativamente ao Relatório de Auditoria, divirjo da Área Técnica
unicamente quanto à irregularidade constante do item 2.1.2, que
foi mantida pelo Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas
e passo ora a fundamentar.
ITC – Item 2.1.2 – Gastos com publicidade em desatendimento aos princípios constitucionais administrativos, especialmente, o interesse público, acarretando dano ao erário.
• Base Legal: art. 37, §1º, da CRFB/88 e art. 32, caput, da CEES
(princípios da eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação).
A peça acusatória inicial – ITI nº 601/2013 apontou como irregularidade a contratação de serviços de publicidade dissociados do
comando contido no art. 37, §1º da CRFB/88, sob a alegação de
que “o conteúdo educativo, informativo ou de orientação social,
previsto na regra constitucional há de ter como alvo a utilidade e o
proveito da comunidade.”
Argumentou-se, ainda, que “ações promovidas sob a alegação de
prestação de contas da gestão, portanto de cunho informativo, mas
que na prática apresentam gastos, de forma desnecessária e onerosa” [...] “resultaram em prejuízo ao patrimônio público estadual”.
Os responsáveis identificados apresentaram suas razões de justificativa a tempo e modo, opondo-se quanto à integralidade dos
apontamentos feitos pela Área Técnica e, submetidos os autos ao
NEC, este manteve a irregularidade.
A ITI é específica ao identificar as peças publicitárias que entende
não estarem revestidas de interesse público, o que restou corroborado na ITC. Trata-se das seguintes peças:
anúncio de ½ (meia) página, veiculado em doze principais jornais
do Estado, no dia da formatura da turma de escrivães, dando ciência à população de que 75 novos escrivães estavam aptos a servir
a sociedade capixaba;
criação, montagem e veiculação da fotografia oficial dos 89 novos
delegados da Polícia Civil, no dia de sua formatura, em anúncios
de página inteira nos jornais de grande circulação estadual e de ½
(meia) página em jornais do interior, veiculados em trinta e dois
jornais do Estado, dando ciência à população da melhoria do aparato de recursos humanos da polícia civil;
criação, montagem e veiculação da fotografia oficial dos 600 novos
soldados da Policia Militar, que ingressaram nos quadros da corporação em 2011, em anúncios de página dupla em vinte e dois
jornais e revistas do Estado, objetivando dar ciência do incremento
do efetivo policial para a Operação Verão;
criação, montagem e veiculação da fotografia oficial dos 106 novos
agentes da Polícia Civil, que ingressaram nos quadros da corporação em 2012. Trata-se de anúncio de página inteira em doze jornais
e revistas do Estado, informando a população sobre o aumento do
efetivo policial;
criação, montagem e veiculação da fotografia oficial dos 320 novos
investigadores da Polícia Civil, divulgado em anúncios de ½ (meia)
página e página inteira, em dezesseis jornais e revistas do Estado, objetivando informar à população o aumento do efetivo e as
atividades desses investigadores, que é a elucidação de crimes e
efetuação de prisões de delinquentes;
criação, montagem e veiculação de anúncio, página inteira, nos
dois jornais impressos de maior circulação no Estado, em homenagem aos 100 anos de fundação do Departamento de Identificação
da Polícia Civil, o qual envolve o serviço de Perícia Papiloscópica da
Superintendência da Polícia Técnico Científica;
veiculação de anúncios, vídeo, spot e outdoor, relativos à programação de aniversário dos 100 anos do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado, através de placas de outdoor, jornais e emissoras de
rádio e televisão da Grande Vitória e interior do Estado.
Quanto à contratação de servidores, entendeu a Área Técnica que,
“a rigor, por exigência legal, já fora amplamente divulgada quando
da elaboração e divulgação do respectivo concurso público” e, relativamente às homenagens aos centenários das instituições, entendeu que estas foram exageradas e que implicaram em desperdício
de recursos, já que se fossem publicadas em tamanho menor e em
menos veículos de comunicação, o interesse público estaria atingido da mesma forma.
Divirjo, respeitosamente, da Área Técnica, por entender que os
fatos apresentados na ITI não constituem qualquer irregularidade
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e que a interpretação que conferiram ao dispositivo constitucional
invocado, não se coaduna com as manifestações da doutrina e jurisprudência sobre a matéria.
Cumpre analisar se a propaganda veiculada consiste em publicidade institucional, assim entendida a que é autorizada pelo § 1º do
art. 37 da Constituição da República, que assim estabelece:
Art.37.................................................................................
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo
ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
Outra não há de ser a interpretação do citado dispositivo, senão a
de que a propaganda institucional autorizada é aquela que possui
caráter educativo, informativo ou de orientação social, nunca a propaganda promocional dos agentes políticos e públicos.
Impende destacar que a proibição não é, em sua essência, que
se despenda recursos com publicidade institucional, mas sim proibir que a veiculação dessa publicidade contenha símbolos ou outra
forma de manifestação capaz de identificar os agentes públicos e
políticos que realizaram a obra ou o serviço público divulgado.
Nesse sentido ensina Alexandre de Moraes:
Não poderão as autoridades públicas utilizar-se de seus nomes,
de seus símbolos ou imagens para, no bojo de alguma atividade
publicitária, patrocinada por dinheiro público, obterem ou simplesmente pretenderem obter promoção pessoal, devendo a matéria veiculada pela mídia ter caráter eminentemente objetivo para
que atinja sua finalidade constitucional de educar, informar
ou orientar, e não sirva, simplesmente, como autêntico marketing político (cf. in Direito Constitucional, 23ª ed., Atlas, São Paulo,
2008, pp. 359/360). (Gn)
O art. 2º da Lei nº 12.232/2010 considera como serviços de publicidade, o conjunto de atividades realizadas integradamente que
tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a
concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos
veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover
a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias
ou informar o público em geral.
O saudoso Profº Carlos Pinto Coelho Motta foi um estudioso do
assunto “publicidade institucional”, deixando como legado uma detalhada análise da Lei nº 12.232/2010, cujo trecho publicado em
www.zenite.com.br mostra-se oportuno transcrever o seguinte trecho:
[...]
Publicidade Institucional. A Publicidade Institucional é a que
se destina a divulgar atos, ações, programas, obras, serviços, campanhas, metas e resultados dos órgãos e entidades
do Poder Executivo Federal, com o objetivo de atender ao princípio
da publicidade, de valorizar e fortalecer as instituições públicas, de
estimular a participação da sociedade no debate, no controle e na
formulação de políticas públicas e de promover o Brasil no exterior.
[...]
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE – QUESTÕES EM
ANÁLISE. Revista Zênite ILC - Ed. 210 - Agosto de 2011, disponível
em www.zenite.com.br. Acesso em 06 de julho de 2017. (Gn)
Nessa esteira, conforme transcrito anteriormente, as peças publicadas pela SESP apresentam conteúdo condizente com o espírito do
dispositivo constitucional, não havendo menção a nomes ou a determinados agentes públicos ou políticos capazes de estabelecer alguma conexão pessoal entre estes e o próprio objeto de divulgação.
Este também é o entendimento da jurisprudência:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INFORMATIVO MUNICIPAL. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO DA PUBLICAÇÃO. PROMOÇÃO PESSOAL. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DAS IRREGULARIDADES COMO ATOS DE IMPROBIDADE.
REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou Ação Civil Pública contra Cláudio Augusto Siqueira, ex-prefeito
do Município de Cabo Verde, por ato de improbidade administrativa
previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992, em virtude da violação do
princípio da impessoalidade, uma vez que editou a revista “Cabo
Verde administrativa 2005/2012 sempre com você - Publicação Institucional da Prefeitura Municipal de Cabo Verde - Dezembro de
2010”, relativa à publicidade de obras, serviços e outras realizações
da administração municipal, com intuito de promoção pessoal. [...]
4. Quanto à existência do elemento subjetivo o v. acórdão recorrido
consignou: “Entendo, assim, que a publicação em tela pautou-
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-se em acontecimentos verdadeiros, em projetos exeqüíveis
e de uma forma impessoal, razão pela qual não há cogitar-se
de abuso ou improbidade administrativa, restando, por isso,
incensurável a conduta”. Acrescentou: “o exame dos documentos trazidos às fls. 21/42-TJ, contudo, revela que o Embargado não
agiu de forma maliciosa visando a auto promoção, a desrespeitar
a norma esculpida pelo art. 37, § 1º da CF/88. Ademais, imaginar
que a Administração Pública tenha o dever de tornar públicos seus
atos - que são de interesse da população - e pretender que essa
comunicação com a sociedade se dê sem a sua identificação (como
se os destinatários já não soubessem de quem se trata) ofende
ao postulado da razoabilidade e da proporcionalidade” [...]REsp
1513658/MG Recurso Especial 2015/0026819-2, Relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda turma, DJe 14/10/2016
(G.n.)
Rechaço, portanto, a argumentação da Área Técnica de que seria
desnecessário informar à população a contratação e o efetivo exercício de novos policiais civis e militares, vez que tal divulgação já
teria sido feita amplamente quando da elaboração e divulgação do
respectivo concurso público.
Ora, qual é o alcance das publicações no Diário Oficial? Afora as
pessoas diretamente interessadas na divulgação do resultado de
concursos públicos, poucos tem o acesso a esse tipo de publicação.
Nem mesmo a população com mais cultura e de maior renda tem
acesso ao Diário Oficial, quanto mais a população menos favorecida
e os cidadãos que moram no interior do Estado.
Fosse o Diário Oficial um veículo de alcance das massas, não seria
exigido na Lei de Licitações e Contratos, a divulgação dos certames
em jornais de grande circulação, ex vi art. 21, III, a Lei 8666/93,
in verbis:
Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora
realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:
I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita
por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, ainda,
quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com
recursos federais ou garantidas por instituições federais;
II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se
tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da
Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal;
III - EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO E TAMBÉM, SE HOUVER, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO
MUNICÍPIO OU NA REGIÃO onde será realizada a obra, prestado
o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a
Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros
meios de divulgação para ampliar a área de competição.
(Gn)
Da mesma forma, relativamente às duas publicações objurgadas
pela Área Técnica, sobre a comemoração do Centenário da Polícia
Técnica e do Corpo de Bombeiros, não vislumbro qualquer desvio
de finalidade pública em referidas veiculações na mídia.
Trata-se de instituições fundamentais e que devem, de fato, ser
exaltadas pelos serviços prestados à população, desde que se assegure a não vinculação de nomes, símbolos ou imagens de agentes
públicos ou políticos no bojo dessas atividades publicitárias, patrocinadas por dinheiro público, como de fato não se observou nas
peças publicitárias colacionadas aos autos.
Há que se registrar que o contrato administrativo em questão, firmado entre a SESP e a empresa A4, pautou-se nas regras da Lei
12.232/2010, normativo que teve sua edição, objetivando afastar
as irregularidades normalmente verificadas em contratações dessa
natureza, conforme explica Carlos Pinto Coelho Motta:
(...), por ocasião de sua transformação em norma jurídica, recebeu
manifestações positivas de várias autoridades, em razão de inovações consideradas ‘saneadoras’ das disfunções, e mesmo
abusos, que haviam sido detectados e debatidos em Comissão Parlamentar de Inquérito, envolvendo a contratação de
agências de propaganda e marketing pelo Poder Público.
(...)
O desígnio de combater as irregularidades nas contratações de
agências de propaganda traduziu-se em um texto de grande alcance institucional, corporificando normas gerais que abrangem todas
as esferas do Poder Público.
Segundo informações da assessoria de imprensa, o rigor nas licitações públicas há muito constitui reivindicação do setor de publicidade. Por ocasião da sanção da lei, organizações como o Fórum
Permanente da Indústria da Comunicação (ForCom) e o Conselho
da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP) veicularam sua apreciação sobre o referido diploma legal:
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“A Lei é mais uma demonstração de que a publicidade brasileira,
além de brilhante, é digna, tem personalidade forte o e sabe lugar
pelo seu modelo próprio, mesmo em um mundo globalizado n qual
se tornou rotina a arrogância da padronização.”
A leitura da Lei em epígrafe revela a preocupação do legislador em proporcionar maior segurança jurídica ao agente da
Administração Pública que contrata uma agência de publicidade;
e, reciprocamente, oferecer melhores condições ao contratado, executor dos serviços, na colaboração com o Poder Público.
(MOTTA, 2010, p. 57-58.) (Grifamos.)
Sistema S – Contratação de serviços de publicidade – Aplicabilidade
da Lei nº 12.232/10 – Considerações. Revista Zênite – Informativo
de Licitações e Contratos (ILC), Curitiba: Zênite, n. 274, p. 1255,
dez. 2016, seção Perguntas e Respostas.
Nesse aspecto, não houve indicação pela Área Técnica de violação dessa legislação, sendo certo que os apontamentos quanto à
questão do Plano de Mídia, ou seja, o formato e os veículos em que
seriam divulgadas as peças publicitárias, estes estão na seara da
discricionariedade do Administrador, com a assessoria de empresa
especializada, no caso, a Agência de Publicidade, bem retratada na
Lei 12.232/2010 e na Lei anterior 4680/65.
Ademais, vislumbro dos documentos constantes do próprio Relatório de Auditoria, que cada peça publicitária contou com uma Comunicação Interna da Assessoria de Comunicação da SESP, com
a justificativa do interesse púbico na divulgação, além do fato de
que todas as justificativas apresentadas isoladamente pelos responsáveis convergem para a ampla discussão acerca do Plano de
Mídia, com participação de profissionais especializados da SESP, da
SECOM e da Agência contratada.
Quanto à alegação da área técnica de desnecessidade dessa publicidade implementada, frente a outras necessidades do Estado,
entendo que tal decisão encontra-se na seara da discricionariedade
do gestor, cabendo somente a este, averiguar a conveniência e a
oportunidade da publicidade a ser contratada, desde que obedeça
aos preceitos constitucionais e legais que regem a matéria, conforme já manifestaram os tribunais:
Reexame necessário. Ação popular com pedido liminar. Pedido de
anulação da licitação e de todos os atos posteriores relacionados.
Alegação de irregularidade no processo licitatório, pela exigência de
habilitação prévia no cadastro de licitantes; pelo intuito de promoção pessoal da propaganda; e pela imoralidade e desnecessidade
de destinação da verba para a realização de publicidade institucional, quando outros setores mais importante do estado estão carentes de destinação de verbas públicas. Ilegalidade na exigência de
habilitação prévia na licitação na modalidade de concorrência, que
por si só, não enseja na nulidade do certame. Intuito de promoção
pessoal não caracterizado, isso porque não foi possível a análise
no caso em concreto, já que a propaganda não foi realizada. Destinação da verba para publicidade esta veiculada ao mérito
administrativo, cuja oportunidade e conveniência da decisão
não cumpre ao Poder Judiciário verificar. Reexame necessário conhecido, sentença mantida na íntegra, pelos próprios
fundamentos. Reexame Necessário N° 1299299-5, Tribunal De
Justiça Do Estado Do Paraná, De 07/04/2015, Relatora: Juíza Cristiane Santos Leite (em subst. ao Des. Guido Döbeli)
(Gn)
Por fim, ouso dizer que é natural que a propaganda oficial do Governo traga certo prestígio para o administrador da ocasião, mas não
se pode negar que tal desiderato é corolário do próprio princípio da
publicidade.
Deve-se, e isto sim, coibir os exageros, os abusos na utilização
da propaganda institucional, como forma de promoção pessoal dos
agentes públicos e políticos e, no caso concreto destes autos, não
se vislumbra qualquer ofensa à norma constitucional, ou propaganda pessoal do Secretário, razão pela qual afasto a irregularidade.
III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo
inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), divirjo parcialmente do entendimento técnico e
ministerial e VOTO:
Com relação ao Proc. TC 2970/2013, por JULGAR REGULARES
COM RESSALVA as contas da SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no exercício 2012, de responsabilidade do senhor Henrique Geaquinto Herkenhoff, nos termos
do art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 86 do mesmo diploma legal.
4. Com relação ao Proc. TC 2072/2013, em apenso, que trata do
Relatório de Auditoria Ordinária RAO 43/2013, nos termos do art.
207, §3º da Resolução TC 261/2013 (RITCEES), VOTO:
11. Por ACOLHER as justificativas da Sra. Sônia Maria Barbosa
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de Araújo e Sr. Wanderlei Antônio Marinato, afastando o indicativo
contido no item 2.1.1 da ITC;
12. Por ACOLHER as justificativas apresentadas por A4 Publicidade e Marketing Ltda. (Agência de Publicidade contratada); Henrique
Geaquinto Herkenhoff (Secretário de Estado da Segurança Pública
e Defesa Social); Maria de Lourdes Butter Vasques Amim (Coordenadora da Assessoria de Comunicação da SESP e José Cláudio Cruz
Figueiredo (Coordenador da Assessoria de Comunicação da SESP,
afastando o indicativo de irregularidade contido no item 2.1.2 da
ITC;
13. Por ACOLHER as justificativas dos Srs. Ten Cel. Nylton Rodrigues Ribeiro Filho, Maj. PM Mauro Acelino Gegenheimer, Ten PM Leide Laura Costa, Ten Cel. PM Laércio Oliveira; Cap. PM Rony Natale
Pereira; Wanderley Antônio Marinato, Marta Saviatto e Diana Maria
Silveira Batista, haja vista o afastamento do indício de irregularidade contido no item 2.1.3. da ITC;
14. Por ACOLHER as justificativas da empresa Multlimpe Conservadora de Serviços Ltda., haja vista o afastamento do indício de
irregularidade contido no item 2.1.3. da ITC.
15. Por REJEITAR as razões de justificativa da Sra. Mayana Mega
Itaborahy, em razão da irregularidade disposta no item 2.1.4 da
ITC, deixando, contudo, de aplicar penalidade, ante ao baixo grau
de reprovabilidade da conduta, encaminhando-se determinação à
SESP.
Com base no inciso IV do art. 207 do RITCEES, por DETERMINAR
à SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL que quanto à elaboração de pesquisas de preço, a Comissão
Permanente de Licitação observe o ramo de atividade das empresas que apresentam orçamentos para composição do preço médio
e que sejam considerados, na pesquisa de preços para fixação do
valor máximo a ser pago pelos itens em futuro certame, contratos
vigentes em outros órgãos, cujo objeto seja compatível com o seu.
3.4 Com base no art. 86, da LC 621/2012, DETERMINAR à SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL que
atente para os prazos da Instrução Normativa TCEES nº 36/2016,
quanto à preparação de sistemas e outras providências de implantação e a obrigatoriedade dos registros contábeis e encaminhe os
inventários dos bens patrimoniais na próxima prestação de contas.
Dê-se ciência aos interessados e, após as formalidades legais, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2970/2013,
ACORDAM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco de
julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do voto
do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Chamoun:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual da
Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, sob responsabilidade do senhor Henrique Geaquinto Herkenhoff, relativa
ao exercício 2012, nos termos do art. 84, inciso II da Lei Complementar 621/2012, dando-lhe a devida quitação, nos termos do art.
86 do mesmo diploma legal, com relação ao Proc. TC 2970/2013;
2. Com relação ao Proc. TC 2072/2013, em apenso, que trata
do Relatório de Auditoria Ordinária 43/2013, nos termos do art.
207, §3º da Resolução TC 261/2013:
2.1 Acolher as justificativas da senhora Sônia Maria Barbosa de
Araújo e senhor Wanderlei Antônio Marinato, afastando o indicativo
contido no item 2.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva;
2.2 Acolher as justificativas apresentadas por A4 Publicidade e
Marketing Ltda.; Henrique Geaquinto Herkenhoff; Maria de Lourdes
Butter Vasques Amim e José Cláudio Cruz Figueiredo, afastando
o indicativo de irregularidade contido no item 2.1.2 da Instrução
Técnica Conclusiva;
2.3 Acolher as justificativas dos senhores Ten Cel. Nylton Rodrigues Ribeiro Filho, Maj. PM Mauro Acelino Gegenheimer, Ten PM Leide Laura Costa, Ten Cel. PM Laércio Oliveira; Cap. PM Rony Natale
Pereira; Wanderley Antônio Marinato, Marta Saviatto e Diana Maria
Silveira Batista, haja vista o afastamento do indício de irregularidade contido no item 2.1.3. da Instrução Técnica Conclusiva;
2.4 Acolher as justificativas da empresa Multlimpe Conservadora
de Serviços Ltda., haja vista o afastamento do indício de irregularidade contido no item 2.1.3. da Instrução Técnica Conclusiva;
2.5 Rejeitar as razões de justificativa da senhora Mayana Mega
Itaborahy, em razão da irregularidade disposta no item 2.1.4 da
Instrução Técnica Conclusiva, deixando, contudo, de aplicar penalidade, ante ao baixo grau de reprovabilidade da conduta, encaminhando-se determinação à SESP;
3. Determinar à Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social que quanto à elaboração de pesquisas de preço, a Comissão Permanente de Licitação observe o ramo de atividade das
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empresas que apresentam orçamentos para composição do preço
médio e que sejam considerados, na pesquisa de preços para fixação do valor máximo a ser pago pelos itens em futuro certame,
contratos vigentes em outros órgãos, cujo objeto seja compatível
com o seu, com base no inciso IV do art. 207 do Regimento Interno;
4. Determinar à Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social que atente para os prazos da Instrução Normativa TCEES
36/2016, quanto à preparação de sistemas e outras providências
de implantação e a obrigatoriedade dos registros contábeis e encaminhe os inventários dos bens patrimoniais na próxima prestação
de contas, com base no art. 86, da Lei Complementar 621/2012;
5. Dar ciência aos interessados;
6. Arquivar os 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, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 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, 25 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

PARECER CONSULTA
PUBLICAÇÃO do inteiro teor de Parecer Consulta.
PARECER/CONSULTA TC-014/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO -TC-363/2016
JURISDICIONADO -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA
ASSUNTO -CONSULTA
CONSULENTE -ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA
EMENTA: 1) A FRUIÇÃO DAS FÉRIAS E O PAGAMENTO DO
TERÇO CONSTITUCIONAL, MESMO DE PERÍODO AQUISITIVO OBTIDO JUNTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM, DEVEM OCORRER
JUNTO AO CESSIONÁRIO, POIS SE DEVE DAR PREVALÊNCIA
AO MOMENTO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA, QUE ESTABELECE UMA CORRESPONDÊNCIA TEMPORAL ENTRE O GOZO E A PAGA DE SEU TERÇO,
INDEPENDENTEMENTE DO FATO GERADOR DO DIREITO – 2)
O PERÍODO AQUISITIVO NÃO DEVE SER INTERROMPIDO NO
ÓRGÃO DE ORIGEM. PODE O SERVIDOR SE VALER DE PERÍODOS FRACIONADOS ADQUIRIDOS NO ÓRGÃO CEDENTE
PARA OBTENÇÃO DE NOVO PERÍODO AQUISITIVO JUNTO AO
CESSIONÁRIO, BEM COMO TRANSPORTAR OS OBTIDOS NO
CESSIONÁRIO PARA O ÓRGÃO DE ORIGEM – 3) QUEM ESTIVER SE APROPRIANDO DA FORÇA LABORAL DO SERVIDOR
DEVERÁ ARCAR COM O PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. TODAS AS OCORRÊNCIAS RELATIVAS ÀS FÉRIAS
DEVEM SER COMUNICADAS PELO CESSIONÁRIO AO CEDENTE – 4) NÃO SE REGENDO POR NORMAS DE NATUREZA COGENTE, O TEMA PROPICIA AOS ÓRGÃOS CELEBRANTES, DESDE QUE NÃO CONTRARIADA A LEGISLAÇÃO DE CADA QUAL,
EDITAREM NORMAS GENÉRICAS E IMPESSOAIS ESTABELECENDO CRITÉRIOS OUTROS – 5) ARQUIVAR.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-363/2016,
em que o diretor presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra, Sr. Alexandre Camilo Fernandes Viana,
formula consulta a este Tribunal questionando o seguinte:
1 - Para período aquisitivo completado anteriormente ao início da
cessão quem será o órgão responsável pelo pagamento de 1/3 de
férias? E como ocorrerá o gozo de férias relativas a esse período?
2 - O período aquisitivo de férias do servidor deve ser interrompido
no órgão de origem?
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3 - Na hipótese de não haver interrupção do período aquisitivo no
órgão cedente quem é responsável pelo pagamento do valor referente a 1/3 de férias que envolva parte de período aquisitivo trabalhado no órgão cedente?
Considerando que é da competência deste Tribunal decidir sobre
consulta que lhe seja formulada na forma estabelecida pelo Regimento Interno, conforme artigo 1º, inciso XXIV, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012:
A EXMA. SRA. RELATORA, CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO
MÁRCIA JACCOUD FREITAS:
Trata-se de Consulta formulada pelo Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra/ES – IPS, Sr. Alexandre Camilo Fernandes Vianna, solicitando
orientações sobre os seguintes questionamentos:
Para período aquisitivo completado anteriormente ao início da cessão quem será o órgão responsável pelo pagamento de 1/3 de férias? E como ocorrerá o gozo de férias relativas a esse período?
O período aquisitivo de férias do servidor deve ser interrompido no
órgão de origem?
Na hipótese de não haver interrupção do período aquisitivo no órgão cedente quem é responsável pelo pagamento do valor referente a 1/3 de férias que envolva parte de período aquisitivo trabalhado no órgão cedente?
Na Orientação Técnica de Consulta n. 06/2016 (f. 13/16), a
área técnica opina pelo CONHECIMENTO da presente consulta,
posto que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, e
pelo encaminhamento dos autos ao Núcleo de Jurisprudência e Súmula, a fim de apurar a existência de prejulgados ou de decisões
reiteradas sobre a matéria, conforme previsto no art. 235, § 1º, da
Resolução TC 261/2013.
Manifesta-se o Núcleo de Jurisprudência e Súmula às fls. 19/20,
por meio do Estudo Técnico de Jurisprudência n.º 03/2016,
informando que este Tribunal de Contas não tem deliberação sobre
o tema.
Torna a se manifestar a área técnica às fls. 22/31, por meio da
Instrução Técnica de Consulta 08/2016, propondo o conhecimento
da presente consulta e, no mérito, responder ao consulente nos
termos da referida Instrução Técnica.
O Ministério Público de Contas, em Parecer da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (f. 35/36), acompanhou
integralmente o corpo técnico.
É o relatório.
O art. 122 da Lei Complementar n. 621/2012 elenca as autoridades
legitimadas a formular Consultas a esta Corte, bem como as formalidades indispensáveis ao recebimento da proposta:
Art. 122. O Plenário decidirá sobre consultas quanto às dúvidas
suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe
forem formuladas pelas seguintes autoridades:
(...)
VII - Diretor presidente de autarquia, fundação pública, empresa
estatal e de sociedade de economia mista cujo controle societário
pertença ao Estado ou aos Municípios.
§ 1º A consulta deverá conter as seguintes formalidades:
I - ser subscrita por autoridade legitimada;
II - referir-se à matéria de competência do Tribunal de Contas;
III - conter indicação precisa da dúvida ou controvérsia suscitada;
IV - não se referir apenas a caso concreto;
V - estar instruída com parecer do órgão de assistência técnica e/ou jurídica da autoridade consulente. (grifamos)
§ 2º Além dos requisitos objetivos, o conhecimento da consulta
dependerá da relevância jurídica, econômica, social ou da repercussão da matéria no âmbito da administração pública, com conteúdo
que possa ter reflexos sobre a administração direta e indireta do
Estado ou dos Municípios.
§ 3º Cumulativamente aos requisitos dos §§ 1º e 2º, os legitimados
dos incisos V, VI e VII do caput deste artigo deverão demonstrar a
pertinência temática da consulta às respectivas áreas de atribuição
das instituições que representam.
(...)
A análise dos autos revela que todos os requisitos exigidos pela Lei
Complementar 621/2012 foram atendidos.
No mérito, em síntese, a Instrução Técnica de Consulta
08/2016 (fls. 22/31) responde os questionamentos do consulente
nos seguintes termos, partindo da premissa de não existir norma
legal ou convencional sobre o tema:
As diretrizes da cessão são traçadas de acordo com os interesses
das partes envolvidas e o convênio é o documento adequado para
celebrar o termo de cessão. Assim, o instituto da cessão há de estar
previsto primeiramente em lei do órgão cedente. Não regulamen-
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tando a norma todas as relações oriundas das relações de trabalho
entre cedente, cessionário e servidor, é legítimo que o convênio o
faça, na forma consensualizada pelas partes, observadas as premissas que as leis de cada órgão estabelecerem (Parecer Consulta
TC 33/2000).
Não havendo disposição legal a respeito, os celebrantes dos termos
de cessão podem editar normas genéricas e impessoais sobre a
repartição dos ônus dos aspectos relativos ao gozo de férias e ao
pagamento de seu adicional.
Seja para ocupar cargo em comissão, função gratificada, ou qualquer outra finalidade na administração, o servidor cedido no regime
que estabelece ônus para o cessionário, à míngua de norma legal
ou convencional, deve perceber seu 1/3 de férias no órgão em que
se encontre no momento da fruição das mesmas.
Assim, pouco importa onde se deu o período aquisitivo, sendo devido ao servidor o acréscimo que porventura receba em razão do
cargo ou função que exerce, quando previsto em lei tal aumento
nas remunerações dos servidores cedidos.
De acordo com o previsto no art. 6º da Constituição Federal, entende-se que o legislador quis estabelecer uma contemporaneidade
entre o gozo de férias e o pagamento de seu terço. No instituto da
cessão, em que há uma relação de vínculo temporário com o órgão cessionário, o período de fruição, circunstancialmente, poderá
ocorrer no momento em que o objeto do convênio esteja em curso,
mesmo em relação a tempo obtido (período aquisitivo) junto ao
cedente.
Dessa forma, conclui-se que o terço constitucional será pago na
oportunidade do efetivo gozo e o pagador será aquele que mantiver
vínculo direto com o servidor neste momento. Independentemente
do vínculo a ser estabelecido com o cessionário (cargo em comissão, função gratificada ou outra qualquer) o gozo das férias deve
respeitar o estatuído na legislação do cessionário, efetivo patrão do
servidor momentaneamente.
Quanto ao primeiro questionamento do consulente :
Para período aquisitivo completado anteriormente ao início
da cessão quem será o órgão responsável pelo pagamento
de 1/3 de férias? E como ocorrerá o gozo de férias relativas
a esse período?
Partindo da premissa de inexistência de lei local e/ou convênio que
disponha sobre o tema, responde a área técnica no sentido de que
tanto a fruição quanto a paga devem recair sobre órgão para o qual
o servidor cedido esteja prestando sua atividade laboral, mesmo
que a aquisição do direito tenha se dado no cedente.
Quanto ao segundo questionamento:
- O período aquisitivo de férias do servidor deve ser interrompido no órgão de origem?
Responde a área técnica que, partindo-se da mesma premissa acima, se houver tempo remanescente do servidor no órgão cedente,
este poderá transportá-lo para o concessionário a fim de conquistar
novo período aquisitivo e fruir as férias nos termos previstos na
legislação deste, sobrepondo-se o direito ao gozo de férias ao novo
vínculo estabelecido com o concessionário. Sendo temporária, a
cessão não deve nem pode trazer prejuízo ao servidor. Isto porque
o gozo de férias atende a reclames de natureza quase sanitária.
Visa a impedir que a fadiga do servidor resulte na diminuição de
sua capacidade laboral.
Se a legislação do cessionário compelir seus servidores ao gozo de
férias após o acúmulo de determinado período aquisitivo, deverá ser observada, e o tempo remanescente porventura existente e
trazido do órgão cedente, computado para tais fins no órgão cessionário. E, não sendo caso de gozo forçado de férias por imposição
legal das normas do cessionário, o período adquirido neste poderá
se transportar para o cedente em caso de ruptura do convênio a
qualquer título.
Assim, em razão da prevalência do direito social ao gozo de férias, o período aquisitivo no órgão cedente não se interrompe com
a formação de um novo vínculo precário, sendo lícito ao servidor
transportar tempo adquirido e não fruído (observado o disposto na
legislação do concessionário) para computação no cedente, se for
o caso.
Quanto ao terceiro questionamento:
3 - Na hipótese de não haver interrupção do período aquisitivo no órgão cedente quem é responsável pelo pagamento do
valor referente a 1/3 de férias que envolva parte de período
aquisitivo trabalhado no órgão cedente?
Conforme respondido ao primeiro questionamento, partindo-se das
mesmas premissas, o pagamento competirá ao órgão em que o
servidor estiver efetivamente laborando por ocasião do gozo das
férias.
Todas as ocorrências relativas ao gozo das férias e ao pagamento
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de seu terço, quando competirem ao cessionário, devem ser comunicadas ao cedente (detentor do vínculo de natureza não precária
com o servidor).
Por fim, observa a área técnica que não se encontrando o tema no
âmbito do domínio de normas de ordem pública, é perfeitamente
possível se convencionar de forma diversa a distribuição dos ônus
aqui tratados. Para tanto, devem os órgãos celebrantes editarem
normas de forma genérica e impessoal e, ato contínuo, adotarem
o critério nelas fixado como parâmetro para fins de proveito das
férias e a consequente percepção de seu adicional, mesmo para
os convênios já em curso, desde que não contrariem a legislação
vigente.
O representante do Ministério Público de Contas, Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira, se manifesta às fls. 35/36, anuindo aos
argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução Técnica de
Consulta ITC 8/2016, da SecexRecursos.
Face ao exposto acima, proponho voto para que esta Corte responda ao consulente nos termos da Instrução Técnica de Consulta
08/2016.
VOTO
Ante o exposto, com fundamento no art. 122 da Lei Complementar
n. 621/2012, acompanhando a Área Técnica e o Ministério Público
de Contas, VOTO pelo CONHECIMENTO da Consulta formulada
pelo Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Serra/ES – IPS, Sr. Alexandre Camilo Fernandes
Vianna, por estarem atendidos os requisitos de admissibilidade.
No mérito, acolhendo a conclusão constante da Instrução Técnica
de Consulta 08/2016, da SecexRecursos, proponho VOTO para
que esta Corte responda ao consulente nos seguintes termos:
No mérito, têm-se as seguintes conclusões, à míngua de norma e
de estipulação no convênio que celebrou a cessão:
1.A fruição das férias e o pagamento do terço constitucional, mesmo de período aquisitivo obtido junto ao órgão de origem, devem
ocorrer junto ao cessionário, pois se deve dar prevalência ao momento da hipótese de incidência constitucionalmente prevista, que
estabelece uma correspondência temporal entre o gozo e a paga de
seu terço, independentemente do fato gerador do direito.
O gozo ocorrerá nos termos estabelecidos pela legislação do órgão
em que se encontrar o servidor por ocasião do exercício desse direito.
2.O período aquisitivo não deve ser interrompido no órgão de origem. Pode o servidor, inclusive, se valer de períodos fracionados
adquiridos no órgão cedente para obtenção de novo período aquisitivo junto ao cessionário, bem como transportar os obtidos no
cessionário para o órgão de origem em eventual ruptura do vínculo
a qualquer título.
3.Como já respondido no item “1”, quem estiver se apropriando da
força laboral do servidor deverá arcar com o pagamento do terço
constitucional, no momento da fruição das férias, independentemente de onde este tenha completado seu período aquisitivo. Todas as ocorrências relativas às férias devem ser comunicadas pelo
cessionário ao cedente.
Faz-se a ressalva de que o tema, não se regendo por normas de
natureza cogente, propicia aos órgãos celebrantes, desde que não
contrariada a legislação de cada qual, editarem normas genéricas
e impessoais estabelecendo critérios outros, que não os dispostos
nos itens acima, e, ato contínuo, possam ser aplicados aos termos
de cessão futuros e àqueles já em curso.
Comunique-se o consulente.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
PARECER CONSULTA
RESOLVEM 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, conhecer da consulta, com fundamento no art. 122 da Lei Complementar Estadual n.
621/2012, e, no mérito, respondê-la nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas:
1. A fruição das férias e o pagamento do terço constitucional, mesmo de período aquisitivo obtido junto ao órgão de origem, devem
ocorrer junto ao cessionário, pois se deve dar prevalência ao momento da hipótese de incidência constitucionalmente prevista, que
estabelece uma correspondência temporal entre o gozo e a paga de
seu terço, independentemente do fato gerador do direito;
O gozo ocorrerá nos termos estabelecidos pela legislação do órgão
em que se encontrar o servidor por ocasião do exercício desse direito.
2. O período aquisitivo não deve ser interrompido no órgão de origem. Pode o servidor, inclusive, se valer de períodos fracionados
adquiridos no órgão cedente para obtenção de novo período aquisitivo junto ao cessionário, bem como transportar os obtidos no
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cessionário para o órgão de origem em eventual ruptura do vínculo
a qualquer título;
3. Como já respondido no item “1”, quem estiver se apropriando da
força laboral do servidor deverá arcar com o pagamento do terço
constitucional, no momento da fruição das férias, independentemente de onde este tenha completado seu período aquisitivo. Todas as ocorrências relativas às férias devem ser comunicadas pelo
cessionário ao cedente;
4. Faz-se a ressalva de que o tema, não se regendo por normas de
natureza cogente, propicia aos órgãos celebrantes, desde que não
contrariada a legislação de cada qual, editarem normas genéricas
e impessoais estabelecendo critérios outros, que não os dispostos
nos itens acima, e, ato contínuo, possam ser aplicados aos termos
de cessão futuros e àqueles já em curso;
5. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária de deliberação o senhor conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, a senhora conselheira
em substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio 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, 18 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 EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral
das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O
inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-069/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-3899/2015 (APENSOS: TC-580/2014 E 582/2014)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD
ADVOGADO - PEDRO JOSINO CORDEIRO
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 –REJEIÇÃO – DETERMINAÇÃO – DETERMINAÇÃO À SEGEX - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
1 - RELATÓRIO
Tratam os presentes autos da Prestação de Contas Anual - Prefeito,
relativa ao exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de Anchieta,
sob a responsabilidade do Senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad – Prefeito Municipal.
A Prestação de Contas em análise foi encaminhada tempestivamente pelo Sr. Marcus Vinicius Doelinger Assad, em 31 de março de
2015, estando, portanto, dentro do prazo regimental, nos termos
do art. 123 da Resolução TC 261/13.
A 5ª Secretaria de Controle Externo elaborou o Relatório Técnico
Contábil – RTC 450/2015 (fls. 31-68), onde apontou indícios de
irregularidade acerca dos seguintes fatos passiveis de citação:
4.1. Abertura de credito adicional especial sem indicação de lei autorizativa;
5.1. Desconformidades entre os saldos evidenciados no balanço financeiro e os apresentados nos demais demonstrativos;
7.1.1. Política pública na contratação de pessoal em desacordo com
a constituição;
7.4.1. Ausência de demonstração do atendimento a lei 101/00
quanto à compensação da renuncia de receita;
10.a). Registro da provisão matemática previdenciária não efetuado no anexo 16 (monitoramento).
Após foi feita a Instrução Técnica Inicial – ITI nº 2261/2015, fls.
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69, onde o corpo técnico sugeriu a citação do Sr. Marcus Vinicius
Doelinger Assad, prefeito municipal, para que apresentasse as justificativas que julgasse necessárias a fim de afastar os apontamentos encontrados.
Após, o relator à época ao analisar os autos, acompanhou o entendimento da 5ª Secretaria de Controle Externo, para citar o responsável, conforme DECM 2135/2015, fls. 71.
O responsável foi devidamente citado, conforme Termo de Citação
2258/2015 apresentando dentro do prazo suas justificativas e documentos, conforme fls. 79-114.
Os autos então foram remetidos a Secretaria de Controle Externo
de Contas – SecexContas, que ao analisar as justificativas opinou
pela rejeição da prestação de contas anual em exame, por meio da
Manifestação Técnica – MT nº 00442/2016 (fls. 120-143) e em decorrência da existência de matéria da seara jurídica encaminhou os
autos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas.
Recebidos os autos no Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, este elaborou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC
nº 1611/2016, fls. 146-157, onde sugeriu pela rejeição das contas
em exame.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas,
este se manifestou por parecer, fls. 161, de lavra do Eminente Procurador de Contas Dr. Luís Henrique Anastácio da Silva, anuindo ao
posicionamento da área técnica.
É o relatório. Passo à análise das contas.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
da Prefeitura Municipal de Anchieta, referente ao exercício de
2014, sob a responsabilidade do Senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad, portanto, estamos a apreciar as “Contas de Governo”.
A Carta Magna estabeleceu, em seu artigo 71, as normas federais
relativas à “fiscalização” de competências do Tribunal de Contas
da União, fazendo distinção entre apreciar e emitir parecer prévio
sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo
Legislativo (art. 71, I) e a de julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário (art. 71, II). Tais normas são aplicadas
também aos Tribunais de Contas dos Estados, conforme dispõe o
artigo 75, do mesmo diploma legal.
Verifico que o feito encontra-se devidamente instruído. Observaram-se todos os trâmites legais e regimentais, havendo, assim, aptidão para análise do mérito em atendimento aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Nesse sentido, passo a apreciar a prestação de contas em questão,
para fins de emissão de parecer prévio, objetivando dar embasamento ao Poder Legislativo Municipal, competente a proceder com
o julgamento das contas.
Como se trata de uma Prestação de Contas Anual o corpo técnico
desta Corte de Contas em sua Manifestação Técnica 442/2016 (fls.
121 a 143) analisou as contas da Prefeitura Municipal de Anchieta
no exercício de 2014, de maneira detalhada.
Houve respeito a todos os itens avaliados na GESTÃO FISCAL: limites de gasto com pessoal, dívida pública consolidada, operações de
créditos e concessão de garantias.
Na GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO também houve respeito aos índices: na manutenção de desenvolvimento do ensino foram aplicados 37,21% (o mínimo é 25%) da receita de impostos
e transferências, sendo que nos recursos originados do FUNDEB o
percentual de aplicação no pagamento de profissionais do magistério chegou a 93,84% (o mínimo é 60%). Na aplicação de recursos
em ações e serviços públicos de saúde o percentual foi de 21,60%
(o mínimo é de 15%). O Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB emitiu parecer pela aprovação com ressalva e o
Conselho de Acompanhamento e Controle Social da Saúde emitiu
parecer favorável.
Entretanto, no tocante ao parecer do Conselho Municipal de Saúde
somente foi enviado o referente ao 3º quadrimestre de 2014, sendo
que a Manifestação Técnica sugere:
Por tal razão, opinamos por determinar ao gestor, ou quem vier a
substituí-lo, que nas próximas prestações de contas encaminhe os
relatórios de análise das prestações de contas efetuadas pelo Conselho Municipal de Saúde em todos os trimestres do exercício a que
se referirem as contas
Foi também constatado que os valores repassados ao Poder Legislativo Municipal foram abaixo do limite máximo de 7% da receita
tributária e transferências recebidas do exercício anterior.
Mesmo com o respeito a todos os índices aqui apresentados, o corpo técnico deste Tribunal observou a presença de inconsistências
na Prestação de Contas sub examine, que merecem destaque neste
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voto:
Abertura de crédito adicional especial sem indicação de lei
autorizativa (item 4.1);
Ficou verificado pelo corpo técnico que a relação de créditos adicionais encaminhados, junto à prestação contas, indica que houve a abertura de créditos adicionais especiais, que totalizam
R$ 328.334,02, tendo como lei autorizativa a própria LOA, Lei
892/2013. Deve os créditos adicionais especiais ser precedidos de
lei autorizativa, condição que não foi verificado na análise técnica,
conforme prevê o art. 42 da Lei 4320/64.
O defendente alegou que diferente do ora verificado, as autorizações de abertura de crédito especial se deram por meio das Leis
913/2014, 954/2014 e 972/2014, respectivamente nos valores de
R$ 300.000,00, R$ 910.700,90 e R$ 20.000,00, perfazendo um
total de R$ 1.230.700,90. Entretanto, faz a ressalva que do valor
total aberto, somente foram utilizados R$ 328.334,01.
Ante a defesa apresentada e a verificação de haver lei autorizativa
que não fosse a Lei Orçamentaria Anual, acompanho a Área Técnica
e afasto o presente indicativo de irregularidade.
Desconformidades entre os saldos evidenciados no balanço financeiro e os apresentados nos demais demonstrativos
(item 5.1);
Foi constatado que os saldos evidenciados no balanço financeiro,
especialmente na receita e despesa, não estariam em conformidade
com aqueles evidenciados no balanço orçamentário (BALORC) e balancete da execução orçamentária da despesa e da receita (BALEXO), o que torna os demonstrativos contábeis inconsistentes, afetando a fidedignidade da situação orçamentária e financeira evidenciada, em desacordo com as normas brasileiras de contabilidade.
Aduziu o defendente que a inconsistência apontada deu-se devido
à falha no sistema contábil utilizado pelo município. Informa que
em contato com a empresa responsável pelo sistema, foi apontada
a deficiência encontrada, tendo sido o mesmo alvo de correção.
Acrescenta que a diferença encontrada entre a receita e despesa do
anexo 13 e os demais anexos ocorreu porque o vínculo 2.401.0001
da UG 301 não estava com o código do SICONF digitado. Esclarece
que após incluir o código, os valores ficaram corretos.
Foram enviados novos anexos 12 e 13 retificando as divergências
referentes às receitas e despesas orçamentárias, porém quanto às
divergências relacionadas com as receitas e despesas extras orçamentárias, não foram apresentados documentos demonstrando
a retificação. A área técnica baseando-se na citação realizada já
ao final do exercício de 2015 sugeriu que tal item seja objeto de
análise, a partir do exercício de 2016, a fim de checar se as contas
citadas continuam apresentando divergências.
Diante disso, acolho o opinamento da área técnica e afasto esse
indicativo de irregularidade para o exercício de 2014.
Política pública na contratação de pessoal em desacordo
com a constituição (item 7.1.1);
Apontou a área técnica que um dos objetos da política pública realizada pela prefeitura foram as contratações temporárias em detrimento à admissão de servidores efetivos, por meio de concurso
público. Verificou-se que a contratação se deu em desacordo com o
regramento constitucional.
Em seus esclarecimentos, o Sr. Marcos Vinicius Doelinger Assad
informou que não há política pública de contratação temporária,
apenas realiza tais contratações por ser a maneira mais eficiente,
econômica e adequada à Administração Pública, para o momento.
Argumentou também que tal matéria foge do escopo dos processos
de prestação de contas, na medida em que configura ato de gestão,
segundo precedente desta Corte (processo TC 1019/2009).
Afirmou ainda o responsável que não poderia onerar de forma permanente os Cofres Públicos, expandindo o plano de cargos e admissão de novos servidores efetivos, sob pena de vir a incorrer em
Responsabilidade Fiscal nos casos de queda da arrecadação municipal e ainda, da impossibilidade de cumprir com as obrigações salariais, visto que o caráter estável do servidor público e consequente
impossibilidade de dispensa.
Em que pese os fundamentos apresentados pela Área Técnica,
quanto a possibilidade de se analisar esse tema em Prestação de
Contas Anual de Prefeitos, divirjo de tal posicionamento, pelas razões que seguem.
A questão levantada pela área técnica sobre contratação se configuram como ato de gestão, além de ser possível irregularidade de
ordem técnico-jurídica. Assim, não deve ser inserida nesta prestação de contas, considerando que o objeto de análise predominante
em contas de governo restringe-se a averiguar o cumprimento do
orçamento público, dos planos de governo, programas governamentais e cumprimento dos limites de gastos máximo com pessoal
e mínimos com educação e saúde.
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Nesse sentido, válido transcrever as palavras de J.R Caldas Furtado:
“Tratando-se de exame de contas de governo, o que deve ser focalizado não são os atos administrativos vistos isoladamente, mas
a conduta do administrador no exercício das funções políticas de
planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas
idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO E LOA),
que foram propostas pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e
aprovadas, com ou sem alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem
importância as formalidades legais em favor do exame da eficácia, eficiência e efetividade das ações governamentais. Importa a
avaliação do desempenho do Chefe do Executivo, que se reflete no
resultado da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
Por essa razão, ao prestar auxilio ao órgão julgador (Parlamento) a
Instituição de Contas deve instruir o processo informando sobre a
harmonia entre os programas previstos na lei orçamentária, o plano
plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, bem como sobre o
cumprimento de tais programas quanto a legalidade, legitimidade,
economicidade e alcance das metas estabelecidas”. (grifo nosso)
Insta frisar ainda a peculiaridade do presente processo, refletida no
argumento do gestor relacionado com a realidade local. Estou me
referindo ao fato do gestor alegar que a admissão excessiva de servidores efetivos poderia comprometer em muito a receita municipal
com gastos permanentes.
E também o gestor cita a tragédia da Samarco, algo público e notório, e que está reduzindo drasticamente a receita do Município
de Anchieta. Quando parte dos gastos com pessoal é relacionada
a gastos com comissionados e contratados temporariamente fica
mais fácil para a redução desse tipo de despesa para não ferir a Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Tendo em vista estes argumentos, entendo que a questão deve ser
analisada levando em contas a sua peculiar, não podendo ser ignorados os fatores relacionados à realidade local. Assim, caso devesse
ser analisada neste processo a suposta irregularidade, penso que
em uma análise exauriente poderia se concluir pela manutenção da
irregularidade, porém, no campo da ressalva, diante da realidade
local, cujas receitas municipais foram afetadas fortemente em razão da tragédia ambiental já mencionada.
Diante disso, não sendo matéria afeta a atos que expressam os
resultados da atuação governamental no exercício, bem como não
reflete a situação das finanças do ente público, não cabe analisá-la
em sede de prestação de contas anual, razão pela qual afasto esta
irregularidade.
Ausência de demonstração do atendimento a lei 101/00
quanto à compensação da renuncia de receita (item 7.4.1);
O Município de Anchieta concedeu anistia de multa e juros de mora
relativos ao IPTU e ao ISSQN, bem como prorrogou os seus efeitos
e não tomou as medidas necessárias de compensação da renúncia
de receita.
É importante registrar que o art. 14 § 1º da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) prescreve que:
A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
Muito embora a anistia não atinja diretamente o tributo, pois ela
perdoa parcial ou totalmente as multas e juros de mora e não o
valor principal, a LRF a considera expressamente como renúncia
de receita.
E havendo renúncia de receita deverá ser observado o art. 14, I e
II da LRF, a seguir citado:
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo
12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição.
Em suas alegações de defesa, o justificante confirmou que foi autorizada anistia dos juros de mora e multas referentes ao IPTU e
ISSQN, e a prorrogação de seus efeitos, amparado no entendimento que tal benefício resultaria em estimulo para o contribuinte pro-
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mover a quitação de seus débitos com a fazenda pública municipal,
melhorando as receitas correntes. Entretanto, ausentou de prestar
esclarecimentos de quais foram às medidas de compensação adotadas, conforme exigência da LRF.
Segundo determina a LRF, a compensação da renúncia de receita deve ser realizada por meio de medidas de compensação, isto
é, com aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas,
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.
Desta forma, alegar genericamente de que a anistia iria aumentar
o recebimento de dívida ativa, não configura aumento de receita e
não é uma das medidas compensatórias previstas na LRF. Diante
disso, fica caracterizado a não ocorrência de medidas compensatórias para fazer frente à renúncia de receita.
Além disso, independente da LRF, a anistia é algo que somente
deve ser utilizado em último caso e, é claro, com as medidas compensatórias necessárias. O uso indiscriminado da anistia pode aumentar a inadimplência dos contribuintes, pois é uma forma de
privilegiar aquele que paga atrasado, que terá perdão de multas e
juros, em detrimento daquele que paga os seus tributos religiosamente em dia.
Diante de todos os elementos aqui contidos, acompanho a área
técnica e mantenho a irregularidade apontada.
Registro da provisão matemática previdenciária, não efetuada no anexo 16 (monitoramento) (item 10.a).
Consta do Balanço Patrimonial, rubrica Provisões ao Longo Prazo,
um valor registrado de R$ 33.178.276,29, em conformidade com o
evidenciado também no IPAS. Entretanto, o que motivou a citação
em 2011 foi a ausência de registro no Anexo 16, o que persiste,
conforme se observa do arquivo DEMDIF.
Em suas justificativas alegou o responsável que relativamente ao
Instituto de Previdência, não há exigência da emissão do Anexo 16,
uma vez que o mesmo não possui Dívida Fundada, restando tão
somente a contabilização das Provisões Matemáticas.
Assim diz o art. 98 da Lei 4.320/64, in litteris,
Art. 98. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos.
Conforme a leitura do texto legal vê-se que trata de conceito de
dívida fundada e que este não abrange o provisionamento, de modo
que o defendente logrou êxito em sua alegação, e por consequência
afasto o indicativo de irregularidade, acompanhando o entendimento da Área Técnica.
3 – DECISÃO
Ante todo o exposto, divergindo parcialmente da Área Técnica e
Ministério Público de Contas, VOTO para que seja emitido PARECER PRÉVIO, com fulcro no artigo 76, “caput”, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, recomendando ao Legislativo Municipal
a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal de Anchieta,
sob a responsabilidade do Sr. Marcos Vinicius Doelinger Assad,
relativas ao exercício de 2014, na forma do art. 132, I, do Regimento Interno deste Tribunal.
VOTO, ainda, para que seja DETERMINADO ao atual gestor que
nas próximas prestações de contas encaminhe os relatórios de análise das prestações de contas efetuadas pelo Conselho Municipal de
Saúde em todos os trimestres do exercício a que se referirem as
contas.
Encaminhar os autos do processo a Segex para estudar a possibilidade ou não de propor a inclusão do tema Contratação Temporária
em instrução normativa que defina o escopo da análise da PCA.
Dê-se ciência ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
VOTO VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO:
Solicitei vista deste processo de prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Anchieta, referente ao exercício financeiro
de 2014, sob a responsabilidade do Senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad, Prefeito Municipal.
Da cognição processual, com apontamento de indícios de irregularidades e formação do contraditório, resultou a Instrução Técnica
Conclusiva ITC 1611/2016 (f. 146 - 157), cujas conclusões foram
pela manutenção das irregularidades apontadas nos itens 3.1.1.1
e 3.1.1.2 e pela rejeição das contas. As irregularidades são as
seguintes:
Política pública na contratação de pessoal em desacordo com a
Constituição Federal (3.1.1.2 da ITC 1611/2016 e 7.1.1 da Manifestação Técnica 442/2016);
Ausência de demonstração de atendimento à Lei Complementar
101/2000 quanto à compensação de renúncia de receita (3.1.1.1
da ITC 1611/2016 e 7.4.1 da Manifestação Técnica 442/2016).
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O Ministério Público de Contas acolhe a ITC 1611/2016.
O Conselheiro Relator Domingos Augusto Taufner, apresenta seu
voto (f. 167-178), divergindo parcialmente da área técnica e do
Ministério Público de Contas, pelo afastamento do item 1 acima
- Política pública na contratação de pessoal em desacordo com a
Constituição Federal – com proposta de voto pela rejeição das contas do Prefeito em razão da manutenção do item 2 (3.1.1.1 da ITC
1611/2016 e 7.4.1 da Manifestação Técnica 442/2016).
Com pedido de vista vieram os autos a este Gabinete.
É o relatório
2. FUNDAMENTAÇÃO
Minha divergência em relação ao voto do Conselheiro Relator diz
respeito ao item 1 (7.1.1) afastado, eis que todos os demais itens
foram analisados na Manifestação Técnica 442/2016 da Secex Contas (f. 120 – 143) e na Instrução Técnica Conclusiva ITC 1611/2016
do NEC, quando foram afastados os indícios de irregularidade constantes dos itens 4.1, 5.1 e 10.a da Instrução Técnica Inicial ITI
2261/2015.
Com relação a este item, o Conselheiro Relator divergiu da área
técnica quanto à possibilidade de se analisar o tema da política
pública na contratação de pessoal em processo de prestação de
contas anual.
Argumenta o Relator que se trata de ato de gestão, de ordem técnico jurídica, que não deve ser inserida na prestação de contas, cujo
objeto de análise restringe-se a averiguar o cumprimento do orçamento público, dos planos de governo, programas governamentais
e cumprimento dos limites de gastos máximo com pessoal e mínimo com educação e saúde. Assim, considerando que os atos não
refletem as situação das finanças do ente público, conclui que não
cabe analisá-la em sede de prestação de contas.
Razões deste voto vista:
O ponto a se discutir diz respeito à possibilidade de ser incluída na
análise da prestação de contas, política pública sobre contratação
de pessoal.
A Instrução Técnica Conclusiva contém análise de mérito sobre as
contratações temporárias, feitas com inobservância à regra constitucional, ou seja, não foram firmados por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
e sim para atender à necessidade permanente, em que não foi realizado concurso público.
Ocorre, no entanto, que o Conselheiro Relator afastou a irregularidade por entender que não é possível sua análise em processo de
prestação.
Nesse sentido é que divirjo do voto do Relator, com base na robusta
fundamentação contida na ITC 1611/2016, como se transcreve:
2.1 - Política Pública Na Contratação De Pessoal Em Desacordo Com A Constituição Da República (Item 7.1.1 do RTC
450/15)
Base legal:

Art. 37, IX da Constituição da República de
1988
Marcos Vinicius Doelinger Assad

Responsável:
[...]
No caso, primeiro, há que ser enfrentada a questão da adequação
da matéria ao escopo do processo de Prestação de Contas Anual.
Em seguida, caso superado esse ponto, será enfrentado o mérito
da existência e da adequação da política pública de contratação de
pessoal no Município.
Antes ainda, faça-se um esclarecimento. O responsável menciona
o processo TC 1019/2009 no intuito de indicar um feito em que
esta corte decidiu que a matéria de políticas públicas na contratação de pessoal deve ser tratada em processos referentes a atos de
gestão. Trata-se de Auditoria Ordinária, na qual o tema de contratações temporárias foi apontado como irregularidade. Ainda não há
acórdão nesse feito. Em todo caso, o fato de haver irregularidades
relativas à contratação temporária no processo TC 1019/2009 não
implicou um pronunciamento desta Corte no sentido de que tal matéria não é afeta à Prestação de Contas, como entende o responsável, sobretudo porque as perspectivas das imputações diferem.
No que tange à possibilidade de se examinar esse tema na Prestação de Contas Anual (PCA), tem-se que o escopo dessa espécie de
processo é definido por normas internas desta Corte, tais como a
Res. TC 273/2014. Essa resolução enumera em seus incisos uma
série de matérias a serem apreciadas na PCA. Tais matérias, por
sua vez, não excluem outras, como se verifica do art. 4º, caput,
Res. TC 273/2014, abaixo reproduzido:
Art. 4º - A análise das contas prestadas pelos chefes do poder executivo municipal observará, além das disposições contidas nos
capítulos II e III, do título IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, o seguinte escopo:
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I - Resultados da execução orçamentária, financeira e patrimonial;
II – Autorização orçamentária e abertura de créditos adicionais;
III - Limites de despesas com pessoal;
IV - Repasses ao Poder Legislativo Municipal;
V - Dívida consolidada do município;
VI - Montante global das operações de crédito;
VII - Comprometimento anual com amortizações, juros e demais
encargos da dívida consolidada, inclusive relativos aos valores a
desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar;
VIII - Garantias concedidas pelo município;
IX - Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária;
X – Aumento das despesas com pessoal nos cento e oitenta dias
anteriores ao final do mandato do titular do Poder;
XI - Obrigações contraídas pelo titular do Poder nos dois últimos
quadrimestres do seu mandato;
XII - Aplicação do mínimo de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino;
XIII - Destinação mínima de 60% (sessenta por cento) dos recursos
do FUNDEB ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício;
XIV – Aplicação do mínimo de recursos em ações e serviços públicos de saúde;
XV - Cumprimento de recomendações e/ou determinações impostas pelo Tribunal de Contas em decisões proferidas nos processos
de contas de exercícios anteriores;
XVI - Parecer emitido pelo conselho de fiscalização do FUNDEB e
sua repercussão sobre as contas objeto de apreciação;
XVII - Parecer emitido pelo conselho de fiscalização dos recursos
destinados às ações e serviços públicos de saúde e sua repercussão
sobre as contas objeto de apreciação.
XVIII - Renúncia de receita;
De acordo com o dispositivo acima transcrito, os assuntos descritos
nos incisos devem ser examinados ao lado dos assuntos mencionados no Regimento Interno. Este, por sua vez, estabelece que,
dentre outros tópicos, a PCA tratará da observância dos princípios
que regem a Administração Pública, como se confere do dispositivo
abaixo transcrito:
Art. 124. O parecer prévio do Tribunal consistirá em apreciação geral e fundamentada da gestão orçamentária, patrimonial, financeira e fiscal havida no exercício, devendo
demonstrar se o balanço geral representa adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município em 31 de
dezembro, se as operações estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade aplicados à Administração Pública, bem
como a observância dos princípios constitucionais e legais
que regem a Administração Pública, concluindo pela aprovação,
aprovação com ressalvas ou rejeição das contas.
Parágrafo único. O parecer prévio previsto no caput conterá registros sobre a observância às normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos orçamentos do Município e nas demais
operações realizadas com recursos públicos municipais, em especial quanto ao que estabelece a lei orçamentária anual.
No presente caso, a irregularidade se refere à realização de concurso público e à contratação temporária por parte da Administração.
Trata-se de temas previstos na Constituição Federal e na Constituição Estadual, de maneira que podem ser apreciados em sede de
PCA. A propósito, registre-se que esse tema foi abordado também
em outros processos dessa natureza (TC 3608/2015 e 3893/2015).
No entanto, é de se observar que a perspectiva dessa espécie de
irregularidade nas PCA difere daquela dos processos de gestão.
Nestes, verifica-se a contratação temporária ou a não realização de
concurso público num caso específico e pontual, como os agentes
de saúde. Nos processos de prestação de contas, essa espécie de
irregularidade somente aparecerá se ela for demasiado recorrente
no exercício em diversas áreas, revelando uma política pública nesse sentido.
A respeito do uso do termo “políticas públicas” neste feito, necessário registrar um comentário. A expressão “políticas públicas” é
comumente associada a ações governamentais na esfera social.
Assim, tem-se a política de combate à violência doméstica contra
a mulher por meio de propagandas de conscientização. Contudo,
as políticas públicas não se limitam a essa espécie de postura do
governo. De acordo com Celina Souza,
Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública. Mead (1995) a define como um campo dentro do
estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões
públicas e Lynn (1980), como um conjunto de ações do governo
que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo
veio: política pública é a soma das atividades dos governos, que
agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a
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vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. A definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões
e análises sobre política pública implicam responder às seguintes
questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz.
Tomando a definição de Dye, tem-se que política pública é o que
o governo escolhe fazer ou não fazer. Nesse sentido, a forma de
se preencher os quadros profissionais dos órgãos ou entes é uma
política pública, na medida em que o governo escolhe se fará concursos ou não.
Acresça-se a isso, que, dentre os tipos de política pública, há aquele
que enfatiza seu ciclo, conforme lição de Celina Souza:
O ciclo da política pública
Esta tipologia vê a política pública como um ciclo deliberativo, formado por vários estágios e constituindo um processo dinâmico e de
aprendizado. O ciclo da política pública é constituído dos seguintes
estágios: definição de agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, implementação e avaliação.
No ciclo da política pública, o governo identifica questões na Administração e estabelece suas posturas, por meio da escolha de uma
determinada opção dentre as várias que se apresentam. Muitas vezes – e no caso brasileiro, isso é uma constante –, o direito elege
as questões que comporão a agenda administrativa e a forma pela
qual enfrentá-la. Nesse sentido, Diogo R. Coutinho:
Mesmo assim, o Welfare State brasileiro, com muitas limitações
e vícios, assumiu a missão de adotar uma ampla gama de medidas jurídicas administrativas, incorrer em significativos gastos,
eleger prioridades com limitações de informação, articular programas, avaliar seus resultados e promover ajustes por intermédio de
políticas públicas simultâneas e inter-setoriais. Boa parte de seus
objetivos foram reafirmados e constitucionalizados em 1988 e regulamentados sob a forma de leis, decretos e outras espécies de
normas jurídicas.
[...]
Por conta disso, seja de forma instrumental, como medium, seja
para definir os “pontos de chegada” ou objetivos das políticas e
situá-las no ordenamento, seja para prover arranjos institucionais
ou para construir canais de accountability e participação, o direito
permeia intensamente as políticas públicas em todas as suas fases
ou ciclos: na identificação do problema (que pode ser ele próprio
um gargalo jurídico), na definição da agenda para enfrentá-lo, na
concepção de propostas, na implementação das ações e na análise
e avaliação dos programas.
Portanto, na definição de políticas públicas, os agentes devem observar as prescrições do direito acerca da matéria.
Fixadas essas premissas (adequação da PCA para tratar do tema
e existência de política pública de contratação), passa-se à análise
do mérito.
Em relação à política pública de contratação de pessoal, a Constituição Federal tratou o tema de maneira cogente. De acordo com
o art. 37, II, CF, a regra é que o pessoal seja admitido por meio de
concurso público; as contratações temporárias somente podem ser
feitas na forma do art. 37, IX, CF. A propósito, é característica da
CF eleger políticas públicas das quais não pode descurar o agente
administrativo. Dentre essas políticas (policies), tem-se a contratação de pessoal.
A respeito do caráter impositivo das diretrizes constitucionais acerca das políticas públicas, confira-se Diogo R. Coutinho:
Assim, enxergar o direito como objetivo de políticas públicas sugere, em primeiro lugar, que se reconheça que o arcabouço jurídico
tenha a característica de formalizar metas e indicar os “pontos de
chegada” das políticas públicas. O direito, nesse sentido, pode
ser entendido como uma diretriz normativa (prescritiva) que
delimita, ainda que de forma geral e sem determinação prévia de meios, o que deve ser perseguido em termos de ação
governamental. Ele é, nessa acepção, uma bússola cujo norte são
os objetivos dados politicamente, de acordo com os limites de uma
ordem jurídica. Exemplos disso seriam, no caso brasileiro, as normas contidas na Constituição de 1988 que determinam que o pobreza e a marginalização devem ser erradicadas, as desigualdades
sociais e regionais reduzidas (art. 3°, III), a autonomia tecnológica
incentivada (art. 219) e o meio ambiente preservado (art. 225).
Ao formalizar uma decisão política e/ou técnica sob a forma
de um programa de ação governamental, o direito agrega-lhe traços cogentes (isto é, vinculantes, não facultativos),
distinguindo-a de uma mera intenção, recomendação ou
proposta de ação cuja adoção seja facultativa. Dito de outra
forma, o direito dá à política pública seu caráter oficial, revestindo-a
de formalidade e cristalizando objetivos que traduzem embates de
interesses por meio de uma solenidade que lhe é própria. E ao se-
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rem juridicamente moldadas, as políticas públicas passam, a priori
e/ou a posteriori pelos crivos de constitucionalidade e de legalidade, que as situam como válidas ou não em relação ao conjunto
normativo mais amplo. (g.n.)
Desse modo, diante de uma necessidade permanente de serviços,
o administrador não pode escolher livremente entre fazer contratos
temporários ou admitir servidores efetivos, por meio de concurso
público. O âmbito de escolha do administrador, nessa seara, restringe-se à maneira como será realizada essa política prescrita pela
CF, isto é, como irá realizar o concurso público ou o processo seletivo, conforme o caso.
No caso de Anchieta, o responsável afirma que admitir servidores
efetivos implicaria um comprometimento significativo de sua receita
e que, diante de uma queda brusca na arrecadação, seu orçamento
ficaria comprometido e ele descumpriria a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Nesse ponto, transcreva-se trecho de sua defesa:
Admitindo uma situação hipotética, em que um Município, fiel ao
entendimento dos Auditores, alterasse seu Plano de Cargos e passasse a admitir como Efetivos todos aqueles que viessem a prestar serviços de caráter permanente como por exemplo, motoristas,
técnicos contábeis, auxiliares de informática, médicos e enfermeiros etc, com um elevado comprometimento de sua Receita para
Custeio de Pessoal.
Supondo que houvesse uma queda brusca e dramática na arrecadação, a Administração estaria diante de um quadro de difícil, senão
impossível, solução, uma vez que não teria como dispensar esses
Servidores.
Abandonando a hipótese, o quadro acima descrito aplica-se integralmente ao Município de Anchieta, ante o desastre havido com a
empresa SAMARCO, a qual representa, em termos de arrecadação
de tributos uma queda acentuada da Receita Municipal.
Caso o Município tivesse adotado a interpretação dada pelos Auditores e, promovida a alteração no Plano de Cargos, investido todos
os “temporários”, pela via do Concurso Público como servidores efetivos, estaria agora em uma situação catastrófica.
A totalidade da arrecadação municipal estaria comprometida com
o pagamento da folha de pessoal – que não poderia ser reduzida.
Felizmente, graças à “política de contratação”, questionada pelo Auditores a redução da máquina administrativa a patamares mínimos
– ainda que com prejuízo, que se espera temporário, à qualidade
do serviço prestado à comunidade – permitiu que a Administração
Municipal continuasse a operar dentro dos parcos recursos que ainda restaram.
O excerto acima transcrito é bastante revelador. O primeiro ponto a
se destacar é no sentido de o responsável reconhecer que as contratações temporárias foram feitas com inobservância à regra constitucional. Isto é, segundo sua defesa, os contratos temporários não
foram firmados por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público. Os contratos temporários foram realizados para atender à necessidade permanente, mas
não foi realizado concurso público porque, em eventual queda de
arrecadação, os servidores não poderiam ser dispensados.
3 – DISPOSITIVO
3.1 Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais
legais, com fulcro no artigo 82 e seu parágrafo 1º da Resolução
261/2012 VOTO, de acordo com a Instrução Técnica Conclusiva
1611/2016 e manifestação do Ministério Público de Contas, divergindo parcialmente do Relator, por que esta Corte de Contas emita
parecer prévio pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal
de Anchieta relativas ao exercício de 2014, de responsabilidade do
Senhor Marcus Vinicius Doelinger Assad, na forma do artigo 80 da
LC 621/2012, em razão da manutenção das seguintes irregularidades:
3.1.1.1 - Ausência de Demonstração do Atendimento à Lei
101/00 Quanto à Compensação da Renúncia de Receita
(Item 7.4.1 do RTC 450/15);
3.1.1.2 - Política Pública na Contratação de Pessoal em Desacordo com a Constituição da República (item 7.1.1 do RTC
450/2015).
NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA DISCUSSÃO PROCESSUAL:
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO - A única divergência é que o relator afasta a irregularidade referente à contratação temporária na PCA, mantendo,
contudo, a rejeição. E o Dr. Ranna pediu, em voto-vista: “inclui a
irregularidade afastada”. Concedo a palavra ao conselheiro Sergio
Borges para se manifestar.
O SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES - Presidente, analisamos o processo, em nosso gabinete, e decidimos
acompanhar o relator, conselheiro Domingos Taufner, acatando a
proposta do conselheiro Rodrigo Chamoun, que seja encaminhada
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à Segex proposta para que nas próximas prestações de contas sejam analisadas a lei dos limites de gasto com pessoal, a forma de
contratação de pessoal. E, com isso, a análise da composição desse
limite.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER - Concordo com essa sugestão feita, mas proponho uma modificação.
Encaminhamos à Segex para fazer esse estudo, não já determinando que inclua. Para fazer um estudo sobre isso para realmente
fazer uma prestação de contas equilibrada, compatível. E avaliar se
realmente caberia alterar para colocar expressamente na instrução
normativa, ou não, esse assunto. Então, nesse ponto, concordo de
encaminhar à Segex para fazer esse estudo. (final)
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3899/2015,
RESOLVEM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco
de julho de dois mil e dezessete, por maioria, nos termos do voto
do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Recomendar ao Legislativo Municipal a rejeição das contas da
Prefeitura Municipal de Anchieta, sob a responsabilidade do senhor
Marcos Vinicius Doelinger Assad, relativas ao exercício de 2014, na
forma do art. 132 do Regimento Interno deste Tribunal;
2. Determinar ao atual gestor que nas próximas prestações de
contas encaminhe os relatórios de análise das prestações de contas
efetuadas pelo Conselho Municipal de Saúde em todos os trimestres
do exercício a que se referirem as contas;
3. Encaminhar os autos do processo a Segex para estudar a possibilidade ou não de propor a inclusão do tema Contratação Temporária em instrução normativa que defina o escopo da análise da
Prestação de Contas Anual.
4. Dar ciência ao interessado;
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Parcialmente vencidos o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo e o conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti que
acompanharam a Área Técnica e o Ministério Público de Contas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Domingos Augusto
Taufner, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, Sérgio Manoel Nader Borges, e os 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, 25 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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
Lido na sessão do dia: 12/09/2017
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
PARECER PRÉVIO TC-070/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO - TC-10375/2016 (APENSO: TC-3345/2014)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
ASSUNTO - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
INTERESSADO - JOSE ALCURE DE OLIVEIRA
RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2013
–APROVAÇÃO COM RESSALVA – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR –
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – MANTER APROVAÇÃO COM RESSALVA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1 – RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso de Reconsideração de julgamento de
Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Ibatiba/ES,
referente ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do Sr. José
Alcure de Oliveira, aviado pelo Ministério Público Especial de Contas.
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Insurge-se o Parque de Contas em face do julgamento deste Plenário, quando decidiu pela emissão de parecer prévio recomendando
ao Poder Legislativo de Ibatiba/ES a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do Sr. José Alcure de Oliveira (Parecer Prévio nº.
043/2016).
Assim, dessa decisão foi interposto recurso de reconsideração pugnando, ao final, pela rejeição das contas referentes ao exercício
financeiro de 2013, razão pela qual, inicialmente, foi o gestor notificado para apresentação de contrarrazões, quedando-se o mesmo
inerte.
A seguir, foram os autos remetidos à área técnica para nova manifestação, tendo sido originada a Manifestação Técnica nº. 0523/2017,
através da qual conclui-se no sentido de serem acolhidas as razoes
de recurso para, ao final, recomendar a REJEIÇÃO das contas referentes ao exercício de 2013.
Novamente submetido ao conhecimento do Ministério Público Especial de Contas, este, por meio de cota, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento do mesmo para
reformar o Parecer Prévio TC nº. 043/2016.
É o relatório.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
Em síntese, insurge-se o Parquet de Contas em face da decisão Plenária que deu origem ao Parecer Prévio TC nº. 043/2016, no qual
recomendou-se ao Poder Legislativo do Município de Ibatiba/ES a
aprovação, com ressalvas, das contas do exercício financeiro do ano
de 2013 do Sr. José Alcure de Oliveira, então Prefeito Municipal.
Alega o Ministério Público Especial de Contas ser impossível desconsiderar ter o Município aplicado o montante de 59,96% (cinquenta
e nove vírgula noventa e seis por cento) do montante referente aos
recursos do FUNDEB para pagamento dos profissionais do magistério, enquanto o texto constitucional exige que o percentual mínimo
a ser utilizado seria o de 60% (sessenta por cento).
Tenho, entretanto, que não assiste razão ao órgão ministerial, em
que pese a manifestação elaborada pela área técnica, após a interposição de recurso de reconsideração, caminhar no mesmo sentido.
De fato, o caso em tela aponta pela existência de um déficit no percentual aplicado para o pagamento dos profissionais do magistério
a partir dos recursos oriundos do FUNDEB para o exercício de 2013
o que, via de regra, exigiria a rejeição das contas do gestor, bem
como a consequente aplicação de multa pecuniária, nos moldes do
artigo 88, da Lei Complemente Estadual n° 621/2012.
Ocorre que o caso concreto deve ser tratado sob a égide do direito
como um todo e não somente sob o comando de uma regra aplicada isoladamente.
Melhor explicando, tem-se que uma análise mais detalhada do sistema jurídico impõe a atenção a vários tipos de normas, que não
decorrem pura, simples e exclusivamente da lei em sentido estrito,
mas também de princípios que preenchem esse sistema, integrando-o e exercendo a sua função normativa, já reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria.
Vale dizer, os princípios também são normas e, por isso mesmo,
devem ser aplicadas no caso concreto juntamente com as regras já
estabelecidas em leis e outros diplomas normativos, moldando-as e
lhes dando o devido suporte.
Essa breve consideração guarda a devida pertinência na medida em
que, admitida a inegável necessidade de atenção e respeito à dinâmica jurídica de subsunção dos fatos às regras já previamente estabelecidas, cabe aos princípios gerais de direito, assim como aqueles
outros que são inerentes a ramos específicos do direito – como o
é o direito financeiro e o direito administrativo – elidir excessos e
também pequenos deslizes, caracterizados pelo seu caráter irrisório
e insignificante.
No presente caso, o gestor, muito embora tenha praticamente cumprido com a totalidade das normas constitucionais e legais a serem observados no exercício da gestão do dinheiro público junto à
Prefeitura do Município de Ibatiba/ES, deixou de alcançar o limite
constitucional previsto no art. 60, XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que estabelece a aplicação de proporção
não inferior a 60% (sessenta por cento) ao pagamento dos profissionais do magistério.
Da leitura dos autos, percebe-se que o montante não aplicado, qual
seja 0,04% (zero vírgula zero quatro por cento), corresponderia
ao total de R$ 4.880,88 (quatro mil oitocentos e oitenta reais e
oitenta e oito centavos), diante de um orçamento aplicado de R$
6.895.024,88 (seis milhões oitocentos e noventa e cinco mil e vinte
e quatro reais e oitenta e oito centavos).
Indubitavelmente trata-se de um valor irrisório e insignificante o
que justifica a aplicação do princípio da proporcionalidade a fim de
não se cometer injustiça, nem tampouco demonstrar uma incompatibilidade da força da reação deste Tribunal de Contas frente ao
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baixo grau de lesividade do comportamento censurado.
Sobre isso, segundo salienta a doutrina jurídica, “a proporcionalidade é um aspecto da razoabilidade voltado à aferição da justa
medida da reação administrativa diante da situação concreta”, e é
justamente em virtude desse parâmetro de proporcionalidade que
se torna forçoso o julgamento pela aprovação com ressalvas das
contas apresentadas pelo Sr. José Alcure de Oliveira, deixando-se
de lado nas hipóteses de baixo grau de lesividade o julgamento pela
irregularidade das contas do respectivo gestor, como aqui ocorre.
Ademais, com o intuito de demonstrar que se trata de tema anteriormente abordado e estudado, observa-se que a aplicação do
princípio da proporcionalidade autoriza a aplicação do princípio da
insignificância no caso sub examine, conforme posicionamento do
Tribunal de Contas da União – TCU. Vejamos:
“Tomada de Contas Especial. Recursos federais transferidos pelo
extinto Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente à Prefeitura Municipal de Parnaguá/PI. Rejeição de defesa processada
em oportunidade anterior. Apresentação de novos elementos de defesa. Comprovação dos gastos mediante recibo. Prática prevista na
norma reguladora (IN/STN nº 10/87, vigente à época). Aplicação
de recursos no mercado financeiro. Valores revertidos em prol do
convênio. Pouca materialidade da quantia passível de restituição
ao erário. Aplicação do princípio da insignificância e da economia
processual. Regularidade, ressalvas e quitação ao responsável.”
(Acórdão 36/2000 - Primeira Câmara; Grupo II - CLASSE II - 1ª
Câmara; Processo 549.006/1993-1; Responsável: Onofre Antunes
Mascarenhas (ex-Prefeito, CPF nº 008.723.003-82).).
“Tomada de Contas Especial. Irregularidade na utilização de recursos repassados à Prefeitura de Imperatriz/MA. Citação. Revelia.
Desvio de recursos. Irregularidade das contas. Princípio da insignificância jurídica: de minimis non curat praetor. Desnecessidade
de envio ao Ministério Público por ser de pequeno valor o prejuízo
causado. Condenação em débito. Fixação de prazo para recolhimento do valor reclamado. Autorização de cobrança executiva, caso
haja necessidade. (Acórdão 396/1998 - Primeira Câmara; Grupo I
- CLASSE II - 1ª Câmara; Interessado: Ministério do Bem-Estar Social (extinto). Responsáveis: Davi Alves Silva (ex-Prefeito), Lindalva Pinheiro de Melo (ex-Secretária de Trabalho e Desenvolvimento
Comunitário), Antônio Martins dos Santos e Jessé Simão de Melo.).”
No mesmo sentido já posicionou esta Corte de Contas através do
Processo TC 1315/2011 e do Processo TC 2127/2012, razão pela
qual conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão proferida por meio do voto do outrora relator,
Conselheiro em Substituição Marco Antônio da Silva, cujo teor deu
origem ao Parecer Prévio TC nº. 043/2016.
3 – DECISÃO
Face ao exposto, em desacordo com a Área Técnica e com o Ministério Público de Contas, VOTO nos seguintes termos:
1) NEGAR PROVIMENTO ao recurso de reconsideração interposto
pelo Ministério Público Especial de Contas em face da decisão proferida com base no voto do outrora relator, Conselheiro em Substituição Marco Antônio da Silva, cujo teor deu origem ao Parecer Prévio
TC nº. 043/2016 RECOMENDANDO, ao Poder Legislativo do Município de Ibatiba, a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do Sr.
José Alcure de Oliveira, referente ao exercício financeiro de 2013.
Após a confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos ao ilustre representante do Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012. Após certificado
o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos, com
fulcro no art. 207, III, da Resolução TC n° 261/2013.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-10375/2016,
RESOLVEM os Srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia vinte e cinco
de julho de dois mil e dezessete, por maioria, pelo voto de desempate do presidente, conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, que
acompanhou o voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges:
1. Negar provimento ao presente recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas em face da decisão proferida com base no voto do outrora relator, Conselheiro
em Substituição Marco Antônio da Silva, cujo teor deu origem ao
Parecer Prévio TC 043/2016, recomendando ao Poder Legislativo
do Município de Ibatiba, a aprovação com ressalvas das contas do
senhor José Alcure de Oliveira, referente ao exercício de 2013;
2. Remeter os autos ao ilustre representante do Ministério Público
de Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da Lei Complementar 621/2012;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado, com fulcro no art.
207, III, da Resolução TC 261/2013.
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Vencidos os senhores conselheiros Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, Sebastião Carlos Ranna de Macedo e o senhor conselheiro
em substituição João Luiz Cotta Lovatti que acompanharam a Área
Técnica e o Ministério Público Especial de Contas.
Composição Plenária
Presentes à sessão plenária da apreciação os senhores conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Sérgio Manoel Nader
Borges, relator, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, e os 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, 25 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
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
Lido na sessão do dia: 12/09/2017
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
PARECER PRÉVIO TC- 090/2017 - PLENÁRIO
PROCESSO
Apensos

- TC-6290/2016
TC-621/2012-9 (Plano Plurianual)
TC-942/2016-1 (Relatório de Gestão
Fiscal) TC 1212/2015-5 (Lei de
Diretrizes Orçamentárias), TC1662/2016-2 (Relatório Consolidado
de Gestão Fiscal) TC- 2017/2016-2
(Controle Externo – Fiscalização –
Auditoria) TC- 2397/2015-1 (Lei
Orçamentária Anual) TC-3424/20165 (Controle Externo – Fiscalização
– Levantamento) TC-3532/20162 (Prestação de Contas Anual de
Governador) TC-4955/2015-8
(Relatório Resumido de Execução
Orçamentária) TC-6408/2015-3
(Relatório Resumido de Execução
Orçamentária) TC-6409/2015-8
(Relatório Resumido de Execução
Orçamentária) TC-8706/2015-6
(Relatório Resumido de Execução
Orçamentária) TC-12171/2015-2
(Relatório de Gestão Fiscal) TC12172/2015-7 (Relatório Resumido
de Execução Orçamentária) TC13421/2015-4 (Relatório Resumido de
Execução Orçamentária)
JURSIDICIONADO - GOVERNO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
- RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
RECORRENTE
- PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES
EXERCÍCIO
- 2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2015 – APROVAÇÃO – RECOMENDAÇÕES – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DO GOVERNADOR – EXERCÍCIO DE 2015 – CONHECIMENTO PARCIAL – PROVIMENTO PARCIAL.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração de interesse do Exmo. Sr
Governador Paulo César Hartung Gomes, interposto em face do Parecer Prévio TC-053/2016-Plenário, constante do processo TC nº
3532/2016 em apenso, que recomendou à Assembleia Legislativa
do Estado do Espírito Santo, a APROVAÇÃO das contas do Governo
do Estado, relativamente ao exercício de 2015, bem como expediu
determinações ao Poder Executivo e recomendações aos três Pode-
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res Estaduais, ao Ministério Público Estadual e ao próprio Tribunal
de Contas do Estado.
O recorrente pretende a reforma do Parecer Prévio, excluindo-se as
determinações e recomendações nele contidas, concernentes aos
seguintes tópicos:
2. Determinar ao Governo do Estado do Espírito Santo:
2.1 QUANTO AO BALANÇO GERAL DO ESTADO:
[...]
2.1.2 – Que, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), tome as providências necessárias com vistas à preparação e
à integração do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas
do Espírito Santo (SIGEFES) e o Sistema de Informações Tributárias (SIT), para garantir a geração de informações fidedignas,
que permitam a adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais
aplicáveis aos registros dos créditos inscritos em dívida ativa para
a prestação de contas anual do governador do exercício de 2017 e
seguintes (Base Legal: Lei 4.320/64, artigos 83, 85, 89 e 94, Resolução CFC 750/93 e MCASP - 6ª Edição);
2.1.3 – Que apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, cronograma
abordando as providências a serem adotadas com vistas ao cumprimento da preparação e integração do Sistema Integrado de Gestão
das Finanças Públicas do Espírito Santo (SIGEFES) e o Sistema de
Informações Tributárias (SIT);
2.2 QUANTO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA:
2.2.1 – Que providencie a efetivação da unicidade da unidade gestora do RPPS, a partir de 2017, nos moldes do §20 do artigo 40 da
Constituição Federal e do art. 2º da Lei Complementar Estadual
nº. 282/2004, por conta das gestões segregadas que estão sendo
realizadas por parte do Ministério Público e do Tribunal de Justiça,
por conta de ações judiciais e da Lei Complementar Estadual nº.
797/2015; (art. 40, § 20 da Constituição Federal);
2.2.2 – Que apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, por meio
de comissão interinstitucional, um cronograma abordando as providências a serem adotadas com vistas ao cumprimento da efetivação da unicidade da unidade gestora do RPPS, nos moldes do § 20
do artigo 40 da Constituição Federal e do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº. 282/2004);
[...]
2.2.9 – Que revise os procedimentos estabelecidos no Decreto Estadual nº. 2.158-R, de 12/11/2008, com vistas a não mais permitir
o registro contábil da cobertura de insuficiências financeiras de forma distinta pelo Poder Executivo e pelos demais Poderes e órgãos,
com supedâneo no Decreto Estadual nº. 2.158-R, de 12/11/2008,
e em desacordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, com o
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e com
Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF);
[...]
2.2.11 – Que, juntamente com o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (IPAJM), viabilize estudos sobre a necessidade de alteração na Lei Complementar nº.
282/2004, com vistas a incluir a obrigatoriedade de envio e/ou
compartilhamento online por parte de todos os Poderes e órgãos
do Estado de informações de seus segurados e dependentes com o
ES-Previdência e de recadastramento obrigatório de todos os seus
segurados ativos, inativos, pensionistas e de seus respectivos dependentes previdenciários (art. 40, caput e § 20 da Constituição
Federal);
[...]
2.2.13 – Que, juntamente com o Gestor do RPPS (IPAJM) e o atuário, viabilizem a participação dos representantes dos conselhos nas
reuniões de eleição das escolhas das hipóteses financeiras e atuariais que direcionaram a realização da avaliação atuarial do exercício de 2016 e seguintes, e também realizem a divulgação imediata
das atas destas reuniões e de todos os estudos atuariais completos
do ES-Previdência no portal eletrônico do IPAJM, tendo em vista o
cumprimento do inciso VI do art. 1º da Lei Federal nº. 9.717/98;
[...]
2.3 QUANTO À AVALIAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO:
2.3.1 – Que adote as medidas necessárias para que os responsáveis
pela elaboração do relatório emitido pelo Órgão Central do Sistema
de Controle Interno observem à obrigatoriedade de avaliar todos
os procedimentos de controle, elencados na forma do Anexo 11 da
Instrução Normativa TC nº 28/2013 (alterada pela IN 33/2014),
por ocasião do envio ao TCEES das futuras prestações de contas;
2.3.2 – Que adote as medidas necessárias para que, por ocasião do
envio ao TCEES das futuras prestações de contas, os responsáveis
pela elaboração do Parecer Conclusivo que acompanha o Relatório
do Órgão Central de Controle Interno, contenha opinião conclusiva
sobre as demonstrações contábeis e as demais peças que integram
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a prestação de contas sobre exame, na forma defendida pelo item
5 do Anexo 11 da Instrução Normativa TC nº 28/2013 (alterada
pela IN 33/2014);
[...]
3. Recomendar:
3.3.1 – ao Governo do Estado do Espírito Santo:
3.3.1.1 QUANTO AO BALANÇO GERAL DO ESTADO:
[...]
3.3.1.1.3 – Que, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), realize os eventos contábeis das transferências de recursos
ao Fundo Financeiro sem que os efeitos das transferências transitem pela execução orçamentária, conforme orienta a 6ª Edição do
MCASP, aprovado pela Portaria STN 700/14 e observe a determinação de nº 8, contida no capítulo 4 (Gestão Previdenciária) deste
relatório (Base Legal: Portaria MPS 509/2013, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 6ª. Edição; NBCT SP 16.5);
[...]
3.3.1.1.8 – Que, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), realize estudo pormenorizado do índice de recuperabilidade
do crédito inscrito e dos critérios de classificação de créditos que
espelhem sua real possibilidade de recuperação, levando em consideração o tipo de crédito (tributário ou não tributário), o prazo
decorrido desde sua constituição e o andamento das ações de cobrança (extrajudicial ou judicial), com vistas a permitir a adequada
evidenciação do ajuste de perdas da Dívida Ativa no exercício de
2016 e seguintes (Base Legal: Resolução CFC 750/93, NBCT 16,
MCASP - 6ª. Edição);
[...]
3.3.1.1.10 – Que, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda
(SEFAZ), tome as providências necessárias para avaliação e cálculo
da probabilidade de perda nas demandas judiciais - pelo menos
naquelas em grau de recurso -, especialmente aquelas relativas aos
precatórios da trimestralidade, com vistas a permitir o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação de provisões e de passivos
contingente nas demonstrações contábeis que comporão a próxima
prestação de contas anual do Governador e seguintes (Base Legal:
Resolução CFC 750/93; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público – 6ª. Edição; NBC T SP 16.5 e NBC TG 25(R1));
[...]
3.3.1.1.19 – Que, por meio da Procuradoria Geral do Estado (PGE),
tome as providências necessárias para acompanhar e orientar a
Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) na avaliação e cálculo
da probabilidade de perda nas demandas judiciais, pelo menos naquelas em grau de recurso, e especialmente naquelas relativas aos
precatórios da trimestralidade, com vistas a permitir o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação de provisões e passivos contingentes pela Secretaria de Estado da Fazenda nas demonstrações
contábeis do exercício de 2016 e seguintes (Base Legal: Resolução
CFC 750/93; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público –
6ª Edição; NBC T SP 16.5 e NBC TG 25(R1));
[...]
3.3.1.1.21 – Que, por meio da Secretaria de Estado de Governo
(SEG), em conjunto com o Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Estado do Espírito Santo (IPAJM), a Secretaria de Estado de Planejamento (SEP) e a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), tomem as providências necessárias para que o orçamento e
a contabilidade estadual reflitam com fidedignidade a natureza dos
recursos repassados ao fundo financeiro para cobertura do déficit,
e observe a determinação contida no item 3.2.3.9 deste dispositivo
(Base Legal: Portaria MPS 509/2013, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 6ª. Edição; NBCT SP 16.5);
[...]
3.3.1.2 QUANTO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA:
3.3.1.2.1 – Que elabore e encaminhe juntamente com a sua próxima prestação de contas, estudo de viabilidade orçamentária, financeira e de projeção do cumprimento do limite de gastos com
pessoal, e demais obrigações, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que se possa analisar a necessidade de tomada
de medidas, a curto e médio prazo, casos esse limite não possa ser
mantido dentro dos patamares legais, especialmente nos exercícios
em que os valores a serem aportados ao Fundo Financeiro cheguem
em seu pico máximo, cuja projeção aponta para os exercícios de
2030 e seguintes;
[...]
Definida a relatoria nos moldes regimentais, conforme sorteio realizado no dia 30/08/2016 (31ª sessão ordinária de 2016 – Plenário),
foi instituída a Comissão Técnica, nos termos da Portaria N nº 76,
de 22 de novembro de 2016, publicada no Diário Eletrônico deste
Tribunal em 23/11/2016.
Após análise das razões recursais, a Comissão Técnica propõe que
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seja dado provimento parcial ao recurso interposto, nos moldes do
Relatório Técnico 00519/2016-6 (fls. 32/94), cujas considerações
finais é importante transcrever:
III. CONSIDERAÇÕES FINAIS
III. 1. Quanto à ADMISSIBILIDADE do recurso, opina-se:
a) pelo NÃO CONHECIMENTO das razões recursais apresentadas
com o objetivo de excluir do Parecer Prévio TC-053/2016 as recomendações nele contidas, ante a ausência do binômio utilidade/
necessidade;
b) pelo CONHECIMENTO das razões recursais apresentadas em face
das determinações contidas no Parecer Prévio TC-053/2016, por
estarem presentes todos os pressupostos recursais.
III.2. Quanto ao MÉRITO recursal, opina-se:
III.2.1. Quanto à determinação dos itens 2.1.2 e 2.1.3:
- pela sua manutenção.
III.2.2. Quanto à determinação dos itens 2.2.1 e 2.2.2:
III.2.2.1. Em relação aos servidores do Poder Judiciário do Estado
do Espírito Santo, pela manutenção das determinações;
III.2.2.2. Em relação aos membros do Poder Judiciário do Estado
do Espírito Santo:
a) pela apreciação, por via incidental, da inconstitucionalidade da
Lei Complementar Estadual nº 797/2015, por afrontar preceito insculpido no artigo 40, § 20 da Constituição Federal, observando-se
as disposições legais e regimentais cabíveis, para negar sua exequibilidade;
b) pela arguição do incidente de inconstitucionalidade acima sugerido nos autos do processo TC nº 1713/2016, que trata de fiscalização por cooperação técnica com o TCU no IPAJM, por ser aquele os
autos nos quais a norma em epígrafe é prejudicial à causa principal,
sendo esta a condição necessária para o exercício do controle difuso
de constitucionalidade por este Tribunal de Contas;
c) pelo sobrestamento das determinações em relação aos membros do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, enquanto
este Tribunal não se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
Lei Complementar Estadual nº 797/2015, pela via incidental acima
sugerida.
III.2.2.3. Em relação aos membros do Ministério Público do Estado
do Espírito Santo:
a) pela exclusão das determinações, tendo em vista a decisão
judicial proferida liminarmente nos autos da ADI nº 002202807.2016.8.08.0000, que suspendeu a eficácia do artigo 77 da Lei
Complementar Estadual nº 282/2004, ainda sem data para julgamento definitivo, conforme consulta realizada no portal eletrônico
do TJES;
b) pela expedição das referidas determinações como recomendações ao Governo do Estado e ao Ministério Público do Estado do
Espírito Santo;
c) que seja dado tratamento de unidade gestora previdenciária ao
setor do MPEES responsável pela prática das atividades típicas do
IPAJM que vem sendo exercidas no âmbito daquele órgão ministerial por força da decisão judicial acima mencionada, para fins de
verificação de regularidade todos os atos praticados.
III.2.3. Quanto à determinação do item 2.2.9:
- pela sua manutenção
III.2.4. Quanto à determinação do item 2.2.11:
a) pela exclusão da determinação do Parecer Prévio TC-053/2016,
tendo em vista que a imposição de alteração da Lei Complementar
Estadual nº 282/2004 pertence à seara da discricionariedade administrativa.;
b) pela expedição da referida determinação como recomendação ao
Governo do Estado do Espírito Santo e ao IPAJM;
c) pela expedição de determinação nos autos do processo TC nº
1713/2016 para que o Governo do Estado juntamente com o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito
Santo – IPAJM adotem medidas para tornar obrigatório o envio e/
ou compartilhamento online por parte de todos os Poderes e órgãos
do Estado de informações de seus segurados e dependentes com o
ES-Previdência, bem como o recadastramento obrigatório de todos
os seus segurados ativos, inativos, pensionistas e de seus respectivos dependentes, nos termos da Constituição Federal e da Lei
Federal nº 9.717/98.
III.2.5. Quanto à determinação do item 2.2.13:
- pela sua manutenção.
III.2.6. Quanto à determinação dos itens 2.3.1 e 2.3.2
- pela sua manutenção.
III.3. Conclusão
Ante todo o exposto, opina-se seja parcialmente conhecido o recurso para que, no mérito, seja-lhe dado parcial provimento nos
termos consubstanciados neste Relatório.
Seguindo-se os trâmites regimentais, os autos passaram pela aná-
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lise da Secex/Recursos, que se manifestou no mesmo sentido do
Relatório Técnico 00519/2016-6, consoante se depreende da Manifestação Técnica nº 01298/2016-4, às fls. 96/99.
Instado a se pronunciar, o Ministério Público de Contas, em parecer
da lavra do Em. Procurador Geral, Dr. Luciano Vieira, alinhando-se
aos argumentos fáticos e jurídicos constantes no Relatório Técnico 00519/2016-6 e Manifestação Técnica nº 01298/2016-4, opinou
pelo conhecimento e provimento parcial do recurso em tela.
Adiante, foi apresentada defesa oral em favor do recorrente, na
2ª Sessão Plenária Especial, ocorrida em 16/05/2017, conforme
as notas taquigráficas juntadas aos autos por meio do Despacho
23463/2017 da Secretaria-Geral das Sessões, as quais foram submetidas à Comissão Técnica juntamente com a documentação protocolizada em 23/03/2017, denominada “Razões complementares
para a reconsideração do item 2.2.5 do parecer prévio”.
Manifestou-se a Comissão Técnica, por intermédio do Relatório Técnico 443/2017-5, concluindo seus trabalhos nos seguintes termos:
III. CONSIDERAÇÕES FINAIS
III. 1. Quanto à ADMISSIBILIDADE das ‘RAZÕES COMPLEMENTARES’, opina-se:
a) pelo NÃO CONHECIMENTO das razões complementares apresentadas com o objetivo de excluir do Parecer Prévio TC-053/2016 a
determinação contida no item 2.2.5, ante a ocorrência da preclusão
consumativa;
b) pelo aproveitamento das razões complementares apresentadas,
se possível, como elemento de defesa processo de monitoramento,
a ser exercido por este Tribunal em autos próprios, quanto ao cumprimento da referida determinação.
III. 2. Quanto à ADMISSIBILIDADE do recurso, reitera-se o opinamento emitido no Relatório Técnico de Recurso 519/2016, qual
seja:
a) pelo NÃO CONHECIMENTO das razões recursais apresentadas
com o objetivo de excluir do Parecer Prévio TC-053/2016 as recomendações nele contidas, ante a ausência do binômio utilidade/
necessidade;
b) pelo CONHECIMENTO das razões recursais apresentadas em face
das determinações contidas no Parecer Prévio TC-053/2016, por
estarem presentes todos os pressupostos recursais.
III.3. Quanto ao MÉRITO recursal, após a análise da SUSTENTAÇÃO
ORAL, opina-se:
III.3.1. Quanto à determinação dos itens 2.1.2 e 2.1.3:
- pela sua manutenção.
III.3.2. Quanto à determinação dos itens 2.2.1 e 2.2.2:
III.3.2.1. Em relação aos servidores do Poder Judiciário do Estado
do Espírito Santo, pela manutenção das determinações;
III.3.2.2. Em relação aos membros do Poder Judiciário do Estado
do Espírito Santo:
a) pela apreciação, por via incidental, da inconstitucionalidade da
Lei Complementar Estadual nº 797/2015, por afrontar preceito insculpido no artigo 40, § 20 da Constituição Federal, observando-se
as disposições legais e regimentais cabíveis, para negar sua exequibilidade;
b) pela arguição do incidente de inconstitucionalidade acima sugerido nos autos do processo TC nº 1713/2016, que trata de fiscalização por cooperação técnica com o TCU no IPAJM, por ser aquele os
autos nos quais a norma em epígrafe é prejudicial à causa principal,
sendo esta a condição necessária para o exercício do controle difuso
de constitucionalidade por este Tribunal de Contas;
c) pelo sobrestamento das determinações em relação aos membros
do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, enquanto este Tribunal de Contas não se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
Lei Complementar Estadual nº 797/2015, pela via incidental acima
sugerida.
III.3.2.3. Em relação aos membros do Ministério Público do Estado
do Espírito Santo:
a) pela exclusão das determinações, tendo em vista a ADI nº
0022028-07.2016.8.08.0000, na qual ainda não consta decisão definitiva de mérito quanto à constitucionalidade do artigo 77 da Lei
Complementar Estadual nº 282/2004, ainda sem data para julgamento definitivo, conforme consulta realizada no portal eletrônico
do TJES, bem como tendo em vista a ausência de decisão definitiva
nos autos da Suspensão de Liminar SL 1044 que tramita no STF;
b) pela expedição das referidas determinações como recomendações ao Governo do Estado e ao Ministério Público do Estado do
Espírito Santo;
c) que seja dado tratamento de unidade gestora previdenciária ao
setor do MPEES responsável pela prática das atividades típicas do
IPAJM que vem sendo exercidas no âmbito daquele órgão ministerial por força da decisão judicial acima mencionada, para fins de
verificação de regularidade todos os atos praticados.
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III.3.3. Quanto à determinação do item 2.2.9:
- pela sua manutenção.
III.3.4. Quanto à determinação do item 2.2.11:
a) pela exclusão da determinação do Parecer Prévio TC-053/2016,
tendo em vista que a imposição de alteração da Lei Complementar
Estadual nº 282/2004 pertence à seara da discricionariedade administrativa.;
b) pela expedição da referida determinação como recomendação ao
Governo do Estado do Espírito Santo e ao IPAJM;
c) pela expedição de determinação nos autos do processo TC nº
1713/2016 para que o Governo do Estado juntamente com o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito
Santo – IPAJM adotem medidas para tornar obrigatório o envio e/
ou compartilhamento online por parte de todos os Poderes e órgãos
do Estado de informações de seus segurados e dependentes com o
ES-Previdência, bem como o recadastramento obrigatório de todos
os seus segurados ativos, inativos, pensionistas e de seus respectivos dependentes, nos termos da Constituição Federal e da Lei
Federal nº 9.717/98.
III.3.5. Quanto à determinação do item 2.2.13:
- pela sua manutenção.
III.3.6. Quanto à determinação dos itens 2.3.1 e 2.3.2
- pela sua manutenção.
III.4. Conclusão
Ante todo o exposto, opina-se seja parcialmente conhecido o recurso para que, no mérito, seja-lhe dado parcial provimento nos termos consubstanciados no Relatório Técnico de Recurso 519/2016,
bem como neste Relatório.
É o breve relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
II.1 DO CONHECIMENTO DO RECURSO
O expediente em questão é próprio e tempestivo, eis que há previsão legal e que foi interposto em 26/08/2016, dentro do prazo
previsto no art. 62, III c/c art. 66, IV e art. 164, da Lei Orgânica
do Tribunal.
Entretanto, observo que apenas há interesse recursal em parte das
razões apresentadas pelo Recorrente, já que não houve sucumbência no tocante às “Recomendações” proferidas no parecer prévio
objurgado.
Há que se ratificar que as “Recomendações” constantes do Parecer Prévio não vinculam o gestor, possuindo caráter meramente
de orientação, incapazes de alcançar a esfera jurídica do jurisdicionado, a quem cabe avaliar a conveniência e oportunidade de
adotá-las.
Nesse contexto, as “Recomendações” não ensejam modificação nos
termos propostos, já que não se revelam compulsórias ao destinatário, razão pela qual não validam o pressuposto de admissibilidade
denominado interesse recursal, revelando óbice intransponível a
seu conhecimento.
Acompanhando, pois, a Área Técnica e o MPEC, não conheço do
Recurso de Reconsideração interposto quanto às “Recomendações”
constantes do Parecer Prévio TC-053/2016-Plenário.
Relativamente aos demais itens impugnados na peça de resistência, conheço do Recurso de Reconsideração, na forma regimental e
passo a analisar as razões expendidas pelo Recorrente.
II.2 DO MÉRITO
As razões recursais demonstram o inconformismo do Recorrente
quanto a algumas determinações endereçadas ao Governo do Estado. Passo a abordá-las em cotejo às conclusões colacionadas pela
Comissão Técnica deste Tribunal.
Quanto às Determinações
Determinações constantes dos Itens 2.1.2 e 2.1.3 do Parecer Prévio
053/2016-Plenário
Inicialmente, inauguro divergência em relação à proposta técnica,
quanto à manutenção da determinação contida no item 2.1 do Parecer Prévio TC-053/2016-Plenário, que trata do Balanço Geral do
Estado.
Analisando-se as razões recursais e os comandos das próprias determinações, verifica-se que há incompatibilidade de cumprimento
do prazo da determinação para acertar efetivamente a integração
dos Sistemas (SIGEFES e SIT) até a prestação de contas anual do
governador do exercício de 2017, constante do subitem 2.1.2, considerando-se que na sequência, no subitem 2.1.3, determina-se ao
jurisdicionado, o encaminhamento de cronograma prevendo as providências com vistas ao cumprimento da preparação e integração
do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito
Santo (SIGEFES) e o Sistema de Informações Tributárias (SIT), no
prazo de 90 (noventa) dias.
Sob esse prisma, cotejando os itens 2.1.2 e 2.1.3, constata-se claramente uma contradição entre os momentos de cumprimento da
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preparação e integração dos sistemas SIGEFES e SIT.
De fato, subsistem comandos que devem ser adotados em sequência. Primeiramente, deve o jurisdicionado promover a elaboração
e encaminhamento de um cronograma das providências a serem
adotadas (item 2.1.3), para posteriormente, baseados nesse cronograma, promover a implementação do sistema integrado (item
2.1.2), o que, todavia, não foi levado em consideração quando da
estipulação dos prazos constantes nesses tópicos.
Nessa linha, esclarecida a incompatibilidade no cumprimento dos
prazos determinados, divirjo da área técnica e afasto o comando
vertido no item 2.1.2, mantendo-se, contudo o que dispõe o item
2.1.3 do parecer prévio original.
Determinações constantes dos Itens 2.2.1 e 2.2.2 do Parecer Prévio
053/2016-Plenário, em relação aos membros do MPES
Da mesma forma, passo a fundamentar as razões pelas quais divirjo da proposta técnica quanto ao afastamento das determinações
constantes dos itens 2.2.1 e 2.2.2 do Parecer Prévio TC-053/2016,
em relação aos membros do Ministério Público Estadual.
Tenho firme entendimento de que é inaplicável a regra da unidade
gestora única, já que restou evidenciado pela área técnica que o
IPAJM – Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro,
não arrecada e não gere as receitas previdenciárias, bem como não
elabora a folha ou realiza o pagamento dos benefícios previdenciários relativos aos membros do Órgão Ministerial, em total dissonância da regra estabelecida pelo artigo 40, § 20, da Constituição
da República.
O Recorrente assevera não ser possível o cumprimento da determinação espraiada por este Tribunal, quanto aos membros do MPES,
tendo em vista a existência de decisão liminar concedida pela Justiça Estadual na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 002202807.2016.8.08.0000, suspendendo a eficácia do seguinte artigo 77
da Lei Complementar Estadual nº 282/2004:
Art. 77 - Em obediência ao disposto no artigo 40, § 20 da Constituição Federal, com a redação introduzida pela Emenda Constitucional nº 41/03, que estabelece a existência de uma única unidade
gestora do regime próprio de previdência de cada ente estatal, os
procedimentos de conhecimento, concessão, fixação de proventos
e pagamento de benefícios previdenciários, dos segurados do Regime Próprio do Estado serão absorvidos pelo IPAJM no prazo de 60
(sessenta) dias, contados da publicação desta Lei Complementar.
Embora o Recorrente reconheça a regra constitucional que impõe
a unicidade da unidade gestora do Regime Próprio de Previdência
Social, argumenta ser inviável o cumprimento da determinação,
diante da suspensão da eficácia do mencionado dispositivo legal.
A Área Técnica encampou as razões do Recorrente e, considerando
o comando contido na liminar concedida pelo Judiciário, propôs a
exclusão das determinações, convolando-as em recomendações.
Importa esclarecer que a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pretende que seja declarado inconstitucional, o art. 77 da Lei
Complementar Estadual nº 282/2004, sob o argumento de que este
dispositivo estaria impondo aos membros inativos do Ministério Público Estadual, a vinculação ao órgão de previdência oficial do Estado – IPAJM, em possível desacordo com as normas constitucionais
estaduais de reprodução obrigatória referentes à autonomia funcional e administrativa do Ministério Público.
Alega-se em referida ação judicial a paridade constitucional que
os membros do Ministério Público detêm em relação aos membros
do Poder Judiciário (magistrados), objetivando-se, especialmente,
preservar a autonomia financeira e institucional garantida pelo art.
127, § 2º da CRF/88 e art. 115 da Constituição Estadual.
Pois bem.
Consultando o andamento processual da ação de inconstitucionalidade mencionada, constatou-se que o Supremo Tribunal Federal,
objetivando dar cumprimento ao art. 40, §20, da Carta Magna, e
harmonizar a ordem social com a ordem financeira, decidiu suspender a liminar concedida pelo TJES, conferindo vigência ao art. 77
da LC 282/2004, sobretudo, para evitar lesão à economia pública,
como bem salientou o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, naqueles autos, in verbis:
Se a criação de uma só entidade mais bem atende aos princípios
constitucionais da eficiência, da finalidade e da economicidade, uma
vez que, ao mesmo tempo, reduz e evita superfetação de custos de
administração e aumenta a própria sustentabilidade da entidade,
porquanto abrange maior quantidade de participantes e, com isso,
enseja maior poder econômico e de negociação, ganhos de escala
em investimentos financeiros e maior equilíbrio atuarial, a decisão
impugnada impede a obtenção de tais benefícios, com prejuízos às
finanças públicas.
Assim, os efeitos da liminar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0022028-07.2016.8.08.0000 foram suspensos pelo
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STF, conforme SL 1044/ES, cujo julgamento foi realizado no dia
15/12/2016 e a Decisão datada de 22/12/2016, com publicação no
Diário Oficial da Justiça de 01/02/2017, retornando a eficácia do
artigo 77 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.
Portanto, ante a suspensão da liminar em que se respaldou o Recorrente e a consequente vigência do dispositivo legal contido no art.
77 da LC nº 2828/2004, não vislumbro óbice para o cumprimento
da determinação contida no Parecer Prévio TC-053/2016, no que
diz respeito aos Membros do Ministério Público do Estado do ES.
Nesse sentido, divergindo da área técnica, rejeito o Recurso de Reconsideração, no particular, e mantenho irretocável o Parecer Prévio
TC-053/2016, no tocante às determinações tratadas nos itens 2.2.1
e 2.2.2, relativamente ao Ministério Público Estadual.
Itens 2.2.1 e 2.2.2 do Parecer Prévio TC-053/2016, em relação aos
membros do Poder Judiciário
Relativamente às alterações constantes no item III.2.2.2 (alíneas
‘a’, ‘b’ e ‘c’) do Relatório Técnico 519/2016, que se reportam aos
itens 2.2.1 e 2.2.2 do Parecer Prévio TC-053/2016, e que dizem
respeito à não aplicação da regra da unidade gestora única do Regime Próprio de Previdência pelos membros do Poder Judiciário, faço
as seguintes observações:
O óbice para o cumprimento da determinação acima disposta, conforme alegado pelo Recorrente, tem fundamento na Lei Complementar Estadual nº 797/2015, que dá nova redação ao artigo 147
da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, na qual foi expressamente determinado que a elaboração, o processamento e o pagamento dos benefícios previdenciários aos magistrados na inatividade, fossem realizados pelo próprio Poder Judiciário.
Entretanto, a Lei Complementar Estadual nº 797/2015, invocada
pelo Recorrente, somente ampara os magistrados, consoante a redação do artigo 1º, que alterou a redação do § 7º, do artigo 147, da
Lei Complementar Estadual nº 234/2002, conforme se transcreve:
Art. 1º O §7º do artigo 147 da Lei Complementar nº 234, de
18.4.2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 147. Omissis
[...]
§7º Na inatividade, os Magistrados conservarão o direito ao título e
às prerrogativas e vantagens do cargo que exercerem, em igualdade de tratamento e condições com os que se encontrem em atividade, mantendo-se a elaboração, o processamento e o pagamento no
âmbito do Poder Judiciário, nos termos do artigo 40 da Constituição
Federal, artigo 39 da Constituição Estadual, artigo 64 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e artigo 21 desta Lei Complementar,
permanecendo os demais vínculos, os registros contábeis e orçamentários com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo – IPAJM.”
[Grifei]
Nessa seara, imperioso observar que a norma não faz qualquer
menção aos servidores do Judiciário, mas tão somente aos membros daquele Poder, razão pela qual a responsabilidade pela arrecadação e gestão das receitas previdenciárias e pelo respectivo pagamento dos benefícios relativos aos servidores do Poder Judiciário
deve ser do IPAJM, em observância à regra da unicidade da unidade
gestora do RPPS, prescrita na Constituição da República.
Nesse contexto, merecem prosperar os argumentos apresentados
no presente recurso, vez que, realmente, não cabe ao Poder Executivo deixar de aplicar uma Lei Estadual que se encontra em plena
vigência, afastando-se no caso concreto a determinação direcionada aos membros do Poder Judiciário do Estado, mantendo-as somente em relação aos servidores do Poder Judiciário do Estado.
Nesta vertente, acolho as alegações jurídicas que embasaram o
pedido do Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo
– IPAJM, na ação de suspensão de liminar – SL 1044/ES, no que
diz respeito à obrigatoriamente de vinculação ao Regime Próprio de
Previdência do Estado dos membros do Ministério Público, que se
aplica na espécie aos membros do Poder Judiciário, na condição de
segurados:
considerando-se que aos membros do Ministério Público se aplicam
as regras insertas no artigo 40, CF/88, para fins de aposentadoria,
bem como que é de competência do Estado a criação de um gestor
único do regime próprio de previdência, e que, por opção legislativa
estadual, tal gestor é o IPAJM – autarquia criada/ transformada
para essa finalidade - não restam dúvidas de que deve o Ministério
Público, como toda e qualquer entidade submetida ao citado regime, se submeter à administração daquele Instituto no que concerne aos benefícios previdenciários (fls. 13 da petição inicial).
Foi ponderado, ainda pelo IPAJM naqueles autos, que a afronta à
unicidade da unidade gestora do Regime Próprio de Previdência
Social impede: i) o desenvolvimento eficiente e especializado do
serviço atinente aos benefícios previdenciários; ii) o controle cen-
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tralizado dos gastos públicos; iii) a análise, fiscalização e cobrança
de contribuições previdenciárias; iv) a gestão eficiente dos fundos
financeiro e previdenciário, responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários; e v) o controle e a programação atuarial e
financeira do sistema (fls. 13-14 da petição inicial).
Nessas condições, considerando que a presente hipótese remonta
potencialidade economicamente lesiva e, sobretudo, pelo interesse
público relevante legalmente assegurado, relativamente aos membros do Poder Judiciário Estadual, entendo que a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 797/2015 não pode fugir
da apreciação deste Tribunal, devendo ser arguida nos autos do
processo TC nº 1713/2016, que trata de fiscalização por cooperação técnica com o TCU no IPAJM, pela via incidental, da forma
proposta pela área técnica (III.2.2.2 alínea ‘‘b’ e ‘c’ do Relatório
Técnico 519/2016).
Em virtude do exposto, entendo pertinentes as alterações propostas nas determinações contidas nos itens 2.2.1 e 2.2.2 do Parecer
Prévio TC-053/2016, em relação aos membros do Poder Judiciário
do Estado do Espírito Santo, conforme os termos do Relatório Técnico – itens III.2.2.1. e III.2.2.2 (alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’), que seguem
transcritos:
III.2.2. Quanto à determinação dos itens 2.2.1 e 2.2.2:
III.2.2.1. Em relação aos servidores do Poder Judiciário do Estado
do Espírito Santo, pela manutenção das determinações;
III.2.2.2. Em relação aos membros do Poder Judiciário do Estado
do Espírito Santo:
a) pela apreciação, por via incidental, da inconstitucionalidade da
Lei Complementar Estadual nº 797/2015, por afrontar preceito insculpido no artigo 40, § 20 da Constituição Federal, observando-se
as disposições legais e regimentais cabíveis, para negar sua exequibilidade;
b) pela arguição do incidente de inconstitucionalidade acima sugerido nos autos do processo TC nº 1713/2016, que trata de fiscalização por cooperação técnica com o TCU no IPAJM, por ser aquele os
autos nos quais a norma em epígrafe é prejudicial à causa principal,
sendo esta a condição necessária para o exercício do controle difuso
de constitucionalidade por este Tribunal de Contas;
c) pelo sobrestamento das determinações em relação aos membros do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, enquanto
este Tribunal não se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
Lei Complementar Estadual nº 797/2015, pela via incidental acima
sugerida.
Item 2.2.9 do Parecer Prévio TC-053/2016
Relativamente à matéria tratada no item 2.2.9, vislumbro que se
obriga ao Estado a revisão dos procedimentos estabelecidos no Decreto Estadual nº. 2.158-R, de 12/11/2008, com vistas a não mais
permitir o registro contábil da cobertura de insuficiências financeiras de forma distinta pelo Poder Executivo e pelos demais Poderes e Órgãos, com supedâneo no Decreto Estadual nº. 2.158-R, de
12/11/2008.
Tal item de determinação foi levantado pela defesa na sustentação
oral, cujos trechos extraídos das notas taquigráficas, devem ser
destacados:
[...] E já entrando aqui quanto às razões trazidas no Recurso de
Reconsideração, são impugnadas algumas determinações e algumas recomendações. Vou começar pela determinação que traz o
impacto também direto sobre as finanças públicas estaduais. Refiro-me à determinação do item 2.2.9, do Parecer Prévio, que trata
da discussão que está havendo sobre a possibilidade ou não do
Governo do Estado considerar como despesa com manutenção e
desenvolvimento de ensino os aportes realizados para o Regime
Próprio de Previdência Social, ou seja, o pagamento aos inativos
da educação. Basicamente a questão diz respeito a isso. E a determinação deste egrégio Tribunal de Contas, no Parecer Prévio,
é que o Estado se abstenha de contabilizar esses aportes como
despesas com educação para fins de atingir o limite obrigatório de
realização de despesa. Esse título é determinado pelo artigo 212 da
Constituição Federal. O primeiro ponto importante a ser destacado
nessa matéria é que os registros contábeis atualmente adotados
pelo Estado estão em conformidade com a Resolução deste Tribunal
de Contas nº 238/2012, conforme seu artigo 21, § 4º. Ou seja, há
previsão expressa nessa Resolução, nesse ato normativo do Tribunal de Contas prevendo a possibilidade dessas despesas com os
inativos da educação serem contabilizadas com despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. [g.n.]
Imperioso primeiramente esclarecer que o Pedido de Reexame,
constante nos autos TC 5038/2016, trata do mesmo assunto referenciado neste item, e foi interposto em razão da determinação
constante do voto nº 786/2016, de relatoria do Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, exarada no processo que ana-
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lisa o Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO 6º
Bimestre de 2015 da Governadoria do Estado - Poder Executivo
(TC 941/2016), e que foi acompanhado pelo Plenário, gerando a
Decisão Plenária TC 1420/2016, cuja matéria assim foi consignada:
3.2 que, até a implementação da determinação contida na Decisão
TC-126/2015 – Plenário (a ser observada na próxima Lei Orçamentária Anual) promova, para fins fiscais, as adequações necessárias
nos demonstrativos que compõe o Relatório Resumido de Execução
Orçamentária, no decorrer do exercício de 2016, em observância
à Nota Técnica da STN nº 633/2011 e ao Manual de Contabilidade
Aplicado ao Setor Público – 6º edição, quanto ao registro do aporte
para cobertura de déficit financeiro do RPPS, constando os referidos
ajustes em notas explicativas.
Contudo, a matéria em questão deve ser apreciada sob a luz do comando contido na Decisão TC 2138/2016 (TC 5038/2016), na qual
este Tribunal julgou o Pedido de Reexame em face da determinação
contida na Decisão Plenária TC 1420/2016, conferindo-lhe efeito
suspensivo.
Nesta vertente, a questão foi muito bem explicitada pela Conselheira Relatora do Pedido de Reexame, que fez constar de seu voto
naqueles autos:
[...] esta Corte emitiu dois comandos diferentes para o mesmo
jurisdicionado: o primeiro, no âmbito do Relatório Resumido de
Execução Orçamentária, reveste-se da obrigatoriedade de alterar
o registro contábil do aporte à previdência; o segundo, proferido
nas Contas de Governo, apresenta o mesmo teor, mas tem caráter
recomendatório, além de reconhecer a questão normativa como um
obstáculo a ser transposto (necessidade de revisão do Decreto n.
2.158-R/2008).
A área técnica, em face da defesa oral, mantém a determinação
contida neste item, sob os seguintes argumentos:
Em que se pesem as razões sustentadas pela defesa com o objetivo
de demonstrar a constitucionalidade da Resolução TC nº 238/2012,
objeto de Ação Direta de Constitucionalidade – ADI 5691 em trâmite no STF, não se revela adequado antecipar a análise a ser perpetrada por aquela Corte Constitucional nestes autos processuais,
tendo em vista a sua competência originária para exercer o controle
de constitucionalidade em face do referido ato normativo.
Quanto à alegação de que o Governo do Estado adota o modo de
contabilização que vai ao encontro da orientação contida na Resolução TC nº 238/2012 e que não se revela razoável exigir-lhe conduta
diversa em momento posterior, convém aclarar que a referida Resolução, aprovada em 15 de maio de 2012, é aplicada na verificação
do cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, que trata
dos limites de aplicação com ensino. Inclusive, a temática “contabilização” sequer é tratada no referido normativo.
Não se questiona o fato de o Executivo Estadual adotar a metodologia prevista quanto ao cômputo de limite estabelecido pela Resolução TC nº 238/2012, porquanto o objetivo da determinação
recorrida é, na verdade, que os registros contábeis realizados na
fase da execução da despesa estejam em conformidade com as
Normas Brasileiras de Contabilidade e pelo Manual de Contabilidade
aplicado ao Setor Público.
Até mesmo porque, a Resolução TC nº 238/2012 guarda estreita
sintonia com as normas estabelecidas pelo MCASP e pela STN, conforme se depreende das suas considerações iniciais, não fazendo
sentido estabelecer normas contrárias àquelas preceituadas naqueles órgãos.
Com efeito, a Resolução TC nº 238/2012 permite que o Estado do
Espírito Santo considere, para fins de cômputo do limite de aplicação do ensino, valores que não estão elencados na Lei Federal nº
11.194/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais
da educação – FUNDEB ou na Lei nº 9.304/1996 – Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, consoante a redação do §4º do artigo 21 abaixo transcrita:
Art. 21 Os recursos disponíveis nas contas citadas nos art. 8º, 9º,
11, 12, 15 e 16, desta Resolução, deverão ser aplicados diretamente na manutenção e no desenvolvimento do ensino, conforme
especificado no art. 70, respeitadas as vedações impostas pelo art.
71, ambos da Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional.
[...]
§ 4º As despesas com contribuição complementar destinadas a cobrir déficit financeiro do RPPS, estabelecidas na lei complementar
estadual 282/2004, no tocante aos inativos e pensionistas originário da educação, custeados com os recursos de que trata o caput do
artigo 21, serão consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos desta Resolução. (grifo nosso)
Percebe-se que a Resolução TC nº 238/2012 dispõe que certas des-
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pesas serão consideradas, e não que certas despesas devem ser
contabilizadas, a teor do dispositivo acima transcrito.
Portanto, a determinação recorrida tem como fundamento o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, que na
Parte III trata dos Procedimentos Contábeis Específicos aplicados à
União, Estados, Distrito Federal e municípios, nos termos da Portaria STN nº 700/2014, que, por sua vez, estipula os procedimentos contábeis a serem adotados na contabilização do aporte para
cobertura de déficit financeiro (item 4.4.5. Cobertura de Déficits
Previdenciários do MCASP):
4.4.5 Cobertura de Déficits Previdenciários
Os déficits previdenciários correspondem a insuficiências projetadas ou imediatas para o pagamento de benefícios previdenciários.
Os déficits podem ser atuariais, quando representam valores necessários ao equilíbrio financeiro futuro do regime, ou financeiros,
quando correspondem a insuficiências financeiras presentes para o
pagamento dos benefícios previdenciários de cada mês. De acordo
com o §1º do art. 2º da Lei nº 9.717/1998, os entes são responsáveis pela cobertura dos déficits financeiros. De acordo com os
arts. 18 a 20 da Portaria MPS nº 403/2008, caso o ente possua
déficit atuarial deverá apresentar plano de amortização que poderá
consistir no estabelecimento de alíquota de contribuição suplementar, ou em aportes periódicos para cobertura do déficit atuarial.
Alternativamente, poderá equacionar o déficit atuarial por meio da
segregação de massas.
Conforme já consignado no Relatório Técnico de Recurso 519/2016,
não se pode olvidar que a Lei Federal nº 4.320/64 é um dos fundamentos do Manual em comento, sendo que este representa o
esforço da União em aprimorar os critérios de reconhecimento de
despesas e receitas orçamentárias, instituir instrumento eficiente
de orientação comum aos gestores nos três níveis de governo mediante consolidação de conceitos, regras e procedimentos de reconhecimento e apropriação das receitas e despesas orçamentárias,
bem como elaborar demonstrativos de estatísticas de finanças públicas em consonância com os padrões e regras estabelecidas nos
acordos e convênios internacionais de que a União for parte.
Ante o exposto, considerando que as razões sustentadas pela defesa durante a 2ª Sessão Especial do Plenário não apresenta argumento hábil a alterar o anterior entendimento desta Comissão
Técnica para que seja afastada a determinação contida no item
2.2.9 do Parecer Prévio TC-053/2016, opina-se pela sua manutenção, nos termos consignados no Relatório Técnico 519/2016. (g.n.)
Inicialmente, foi acertadamente assinalado pela Comissão Técnica
que este Tribunal não deve se manifestar sobre o tema, ante a Ação
Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5691, face à Resolução TC nº
238/2012, em trâmite no STF, “tendo em vista a sua competência
originária para exercer o controle de constitucionalidade em face do
referido ato normativo”.
Todavia, adiante, a referida Comissão Técnica manifesta que a contabilização da conta do aporte financeiro, da forma exigida pelo
Tribunal ao Executivo Estadual, não interfere no cumprimento da
Resolução TC nº 238/2012, que ora se submete a apreciação de
inconstitucionalidade pelo STF e, desta forma, o julgamento da ADI
não se mostra fator impeditivo ao cumprimento da determinação de
registro contábil da forma exigida por esta Corte.
Segundo a área técnica, perante o Tribunal de Contas, o Estado poderia acertar o registro contábil destas transferências para o RPPS,
de forma extraorçamentaria e, através de notas explicativas, valer-se da Resolução TC nº 238/2012, ainda em vigor, para cômputo
destas despesas para fins do limite constitucional da Educação no
Estado, o que não comprometeria o cumprimento deste limite e,
consequentemente, a regularidade da prestação de contas anual.
Nessa linha, alega o nosso corpo técnico que “Não se questiona o
fato de o Executivo Estadual adotar a metodologia prevista quanto
ao cômputo de limite estabelecido pela Resolução TC nº 238/2012,
porquanto o objetivo da determinação recorrida é, na verdade, que
os registros contábeis realizados na fase da execução da despesa
estejam em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e pelo Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público”.
Pois bem.
Entendo que as questões que envolvem a inconstitucionalidade da
Resolução TC nº 238/2012 e a determinação contida no item 2.2.9
do Parecer Prévio sob análise, atinente à obrigatoriedade de correção nos registros contábeis das transferências entre o ente e o
Regime Próprio de Previdência, estão embrionariamente ligadas,
pelos motivos que passo a expor:
Com base na mencionada Resolução, as transferências ao RPPS podem ser aproveitadas para fins de apuração do limite da Educação
previsto no art. 212 da CRF/88, consoante à redação dos art. 23 e
21, § 4º, abaixo transcritos:
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Art. 23 Para apuração do limite constitucional de que trata o art.
212, da CF, considerar-se-ão efetivamente aplicadas, respeitando-se o princípio contábil fundamental da competência, as despesas
efetivamente empenhadas e liquidadas no exercício, pagas até o
seu encerramento ou que possuam correspondente lastro financeiro para o seu pagamento nas contas bancárias específicas da
educação. [...]
Art. 21 Os recursos disponíveis nas contas citadas nos art. 8º, 9º,
11, 12, 15 e 16, desta Resolução, deverão ser aplicados diretamente na manutenção e no desenvolvimento do ensino, conforme
especificado no art. 70, respeitadas as vedações impostas pelo art.
71, ambos da Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional. [...]
§ 4º As despesas com contribuição complementar destinadas a cobrir déficit financeiro do RPPS, estabelecidas na lei complementar
estadual 282/2004, no tocante aos inativos e pensionistas originário da educação, custeados com os recursos de que trata o caput do
artigo 21, serão consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos desta Resolução. (grifo nosso)
Sobre o tema atinente ao “registro contábil da despesa”, é importante destacar a previsão contida no art. 35, II, da Lei 4.320/64,
in verbis:
Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:
As receitas nele arrecadadas; e
As despesas nele legalmente empenhadas.
O conteúdo do inciso II acima mencionado, nos leva a entender
que a despesa para ser considerada do exercício é preciso que seja
nele legalmente empenhada, ou seja, realizada na execução do orçamento.
Neste contexto, portanto, considerando o que dispõe a Resolução
238/2016, aliada à previsão contida no art. 35, inciso II, da Lei
4.320/64, a própria área técnica apura os gastos com educação no
Estado, no exercício de 2015, computando a despesa empenhada
pelo Executivo, atinente ao repasse para cobertura de déficit financeiro do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores da
educação, no montante de R$566.869.011,71 (quinhentos e sessenta e seis milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, onze reais,
e setenta e um centavos), conforme se depreende do Relatório Técnico 140/2016, conforme partes que transcrevo:
[...] Constata-se, assim, que a despesa total com a Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino, no exercício de 2015, atingiu, após
as exclusões mencionadas, o montante de R$2.620.554.770,38
(dois bilhões, seiscentos e vinte milhões, quinhentos e cinquenta
e quatro mil, setecentos e setenta reais, e trinta e oito centavos),
equivalente a 27,78% das receitas de impostos e das transferências
constitucionais, conforme destacado a seguir.
[...] Deve-se registrar que, na apuração das despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino (Fonte 102), foi computada, pelo Poder Executivo e por este Tribunal, despesa com repasse
para cobertura de déficit financeiro do Regime Próprio de Previdência Social relativo aos servidores da educação, no montante de R$
566.869.011,71 (quinhentos e sessenta e seis milhões, oitocentos
e sessenta e nove mil, onze reais, e setenta e um centavos), despesa essa fundamentada no artigo 21, parágrafo 4º, da Resolução
TC nº 238 de 15/05/2012. (g.n.)
Nesse passo, verifica-se que para o efeito de cômputo no limite
constitucional dos gastos da Educação do Estado, as despesas relativas ao aporte para cobertura do déficit financeiro do RPPS devem
ser registradas orçamentariamente, sob pena de não poderem ser
consideradas como despesas da educação e, consequentemente,
desrespeitarmos os preceitos contidos na Resolução TC 238/2012.
Melhor explicando, eventuais alterações quanto ao registro contábil
do aporte para cobertura do déficit financeiro pelo Poder Executivo
irá, na realidade, interferir no cômputo destas despesas nos gastos
com Educação no Estado, sobretudo, em face dos órgãos de controle externo, restando necessário, por via transversa, a apreciação
da ADI 5691 e a consequente verificação da constitucionalidade ou
não da dita Resolução TC nº 238/2012.
Portanto, em razão da ADI ainda em apreciação pelo Supremo, verifica-se que a questão impugnada no presente tópico não se apresenta pacificada no âmbito deste Tribunal e, neste contexto, divirjo
do entendimento técnico, afastando a determinação constante do
item 2.2.9, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica, evitando que esta determinação imprima flagrante incerteza
ao jurisdicionado pela existência de normas e decisões divergentes
adotadas pela Corte de Contas.
Item 2.2.11 do Parecer Prévio TC-053/2016
Da mesma forma, corroboro a alteração vertida no item III.2.4. do
Relatório Técnico 519/2016, que se refere à determinação constante no item 2.2.11 do Parecer Prévio TC-053/2016, no tocante
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a imposição ao Chefe do Executivo Estadual de alteração da Lei
Complementar Estadual nº 282/2004 pois, de fato, alterações da
legislação em vigor não são de competência do Poder Executivo e,
portanto, caberia a este, no máximo, a apresentação de proposta de revisão da Lei Complementar Estadual em questão, quando
oportunamente analisada pelo Recorrente.
Referida determinação, portanto, deve ser convolada em recomendação ao Governo do Estado e ao IPAJM.
Demais determinações objeto do recurso
Quanto às demais determinações que ensejaram o recurso, constata-se que a análise exauriente da Comissão dispensa maiores
explanações e, nessas circunstâncias, acolho a proposta da área
técnica, pelos seus próprios fundamentos de fato e de direito.
Assim, mantenho as determinações contidas nos itens, 2.1.3, 2.2.1
e 2.2.2 (relativamente aos servidores do Poder Judiciário do Estado
do ES); 2.2.13, 2.3.1 e 2.3.2; acolho a alteração das determinações constantes dos itens 2.2.1 e 2.2.2 (relativamente aos membros do Poder Judiciário do Estado do ES), todos do Parecer Prévio
TC-053/2016-Plenário.
II.3 – DAS RAZÕES COMPLEMENTARES AO RECURSO:
Em expediente incidental subscrito pelos Srs. Rodrigo Rabello Vieira, na qualidade de Procurador Geral do Estado, e Bruno Funchal,
na qualidade de Secretário de Estado da Fazenda, foram apresentadas razões complementares ao recurso anteriormente interposto,
com o objetivo de excluir do Parecer Prévio TC-053/2016, a determinação contida no item 2.2.5, a saber:
2.2.5 – Que, por intermédio da Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ) e do IPAJM, evidencie de forma transparente o total das provisões matemáticas previdenciárias do Fundo Financeiro no Balanço
Patrimonial do Estado referente ao exercício de 2016 e subsequentes, abstendo-se de registrar a conta denominada de “cobertura de
insuficiência financeira” de benefícios concedidos e de benefícios a
conceder, com vistas computar os efeitos do déficit financeiro no
Patrimônio do Ente; (art. 89 da Lei Federal nº. 4.320/64 e Resolução CFC nº. 1.128/2008);
A Comissão Técnica assim tratou o assunto:
De início, convém relembrar que o Parecer Prévio TC-053/2016 foi
publicado no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal em 28/07/2016,
considerando-se publicado no dia 29/07/2016, por força dos artigos 62 e 66, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº
621/2012 – LOTCEES.
O prazo para a interposição do recurso de reconsideração é de trinta dias, conforme preceitua o artigo 164 da LOTCEES, sendo que
o seu parágrafo único é esclarecedor quanto à incidência do efeito
suspensivo somente quanto aos itens impugnados, nos seguintes
termos:
Art. 164. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, cabe recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para apreciação do Plenário, podendo ser formulado uma só
vez e por escrito, pela parte, pelo interessado ou pelo Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta dias,
contados na forma prevista nesta Lei Complementar.
Parágrafo único. Se o recurso versar sobre item específico do acórdão, os demais itens não sofrem o efeito suspensivo, caso em que
deverá ser dado prosseguimento a execução das decisões. [grifo
nosso]
Neste contexto, entenderam os técnicos que o item 2.2.5 do Parecer
Prévio TC-053/2016 não foi inicialmente impugnado pelo recorrente
quando da interposição do presente recurso de reconsideração em
26/08/2016, razão pela qual não encontra respaldo jurídico processual para o seu conhecimento e processamento da documentação
apresentada em 23/03/2017, em razão da preclusão consumativa,
verificada quando da interposição de recurso, conforme art. 152 do
RITCEES, a saber:
Art. 152. [...]
Parágrafo único. A interposição de recurso, ainda que venha a não
ser conhecido, gera preclusão consumativa. [grifo nosso]
Todavia, há de se destacar que a própria área técnica suscita a
possibilidade de aproveitamento das razões apresentadas posteriormente como elemento de defesa, no monitoramento.
Nesta hipótese, portanto, no que diz respeito à determinação contida no item 2.2.5 acima referenciado, em respeito aos princípios
do formalismo moderado e da celeridade processual, nos termos do
art. 52 do RITCEES e, sobretudo, pela busca da verdade real, que
deve permear nosssas decisões, entendo relvante que este Colegiado aprecie o conteúdo apresentado complementarmente, pelos
motivos que passo a expor:
Vislumbro que os resultados práticos produzidos serão mais efetivos se a apreciação do inconformismo do Governo do Estdo se der
nesta fase processual e não a posteriori, evitando-se uma ação de
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monitoramento, que poderá ser desnecessária, se acolhidos os argumentos apresentados.
Nestas condições, passo a análise dos termos da defesa, quanto à determinação constante do item 2.2.5 do Parecer Prévio TC053/2016, na qual se obriga ao Estado que, por intermédio da
Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ) e do IPAJM, evidencie de
forma transparente o total das provisões matemáticas previdenciárias do Fundo Financeiro no seu Balanço Patrimonial referente ao
exercício de 2016 e subsequentes, abstendo-se de registrar a conta
denominada de “cobertura de insuficiência financeira” de benefícios
concedidos e de benefícios a conceder, com vistas a computar os
efeitos do déficit financeiro no Patrimônio do Ente, tendo em vista
previsão legal contida no art. 89 da Lei Federal nº. 4.320/64 e Resolução CFC nº. 1.128/2008.
Sobre o assunto, foram apresentadas as seguintes justificativas de
defesa em fase de sustentação oral:
[...] por intermédio da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) e
do IPAJM evidencie de forma transparente o total das provisões
matemáticas previdenciários do Fundo Financeiro no Balanço Patrimonial do Estado referente ao exercício de 2016 e subsequentes,
abstendo-se de registrar a conta denominada de “cobertura de insuficiência financeira” de benefícios concedidos e de benefícios a
conceder, com vistas a computar os efeitos do déficit financeiro no
patrimônio do Ente; (artigo 89 da Lei Federal nº 4320/64 e Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.128/2008)”. Então,
segundo essa determinação, estaria o Governo do Estado impedido
de adotar essa conta contábil redutora do passivo, que tem efeito,
portanto, patrimonial imediato no patrimônio líquido do Estado, no
que diz respeito às insuficiências financeiras necessárias para cobrir
o déficit previdenciário. Como se sabe, desde as reformas previdenciárias – e aí trago da Emenda 20 – os Estados, Municípios e a
própria União passaram a ser obrigados a registrar o déficit previdenciário. Mas evidentemente, há necessidade de cobrir financeiramente esse déficit por determinação da própria regulamentação
da matéria. Observe-se que o fundamento legal invocado nessa
determinação, que é o artigo 89 da Lei Federal 4.320/64, apenas
dispõe que a contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira patrimonial e industrial. Então, a
previsão legal não determina uma forma específica de contabilização da despesa pública. E essa matéria sobre a regulamentação
da contabilização da despesa pública, a competência é da União
por meio do seu órgão central de contabilidade. Compete à União,
por meio desse órgão central, editar as normas gerais enquanto
não instituído o Conselho de Gestão Fiscal previsto no artigo 67 da
Lei de Responsabilidade Fiscal. E a Secretaria do Tesouro Nacional,
que exerce essa função de órgão central de contabilidade da União,
pela Portaria nº 634/2013, estabeleceu o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público. Esse manual é de observância obrigatória por todos os entes da federação, nos termos do artigo 3º, § 1º,
dessa portaria, estabeleceu também o Plano de Contas Aplicado
ao Setor Público, artigo 4º. No que diz respeito ao Regime Próprio
de Previdência Social, o Ministério da Previdência Social, por sua
vez, determina, por meio da Portaria 509, de 12 de dezembro de
2013, artigo 1º, que seja observado esse manual de contabilidade
instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional. É interessante que
no Plano de Contas, também instituído pela Secretaria do Tesouro
Nacional, há a classificação econômica da despesa até o 7º nível. E,
no referido Plano de Contas, há expressamente essa conta utilizada
pelo Governo do Estado que é a conta “cobertura de insuficiência
financeira”, cujas funções importam registrar: “(...) de acordo com
o resultado da avaliação atuarial, o valor presente das insuficiências
financeiras futuras do plano financeiro, considerando o § 1º do artigo 2º da Lei nº 9.717/98”. Ou seja, o Plano de Contas Aplicado ao
Setor Público já prevê expressamente essa conta redutora do passivo para fazer frente aos aportes financeiros realizados pelo Governo
do Estado, para suprir o déficit previdenciário. Então, essa estrutura
obrigatória do Plano de Contas é aplicada pelo Governo do Estado
em observância à determinação do Ministério da Previdência Social
que impõe que seja observado o Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público. É muito importante destacar que na parte terceira
do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em sua 6ª
edição, aprovada pela Portaria STN nº 700/2014, não estabelece
que os efeitos do registro contábil no passivo relativo à “cobertura
de insuficiência financeira” de benefícios concedidos e de benefícios
a conceder sejam computados de imediato em contrapartida ao
Patrimônio Líquido da entidade. A esmagadora maioria dos estados
da federação adota essa mesma forma de contabilização adotada
pelo Governo do Estado. Tanto que o Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios da Previdência Social, Conaprevi, divulgou uma nota técnica exatamente com essa orientação. Ou seja, é
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fundamental que haja o registro contábil do déficit previdenciário,
mas não que haja um efeito imediato no resultado patrimonial do
Estado. E para não haver esse efeito imediato é que se utiliza essa
conta redutora do passivo que é para cobertura de insuficiência
financeira. E é importante destacar também que se o Estado não
adotar o Plano de Contas obrigatório, isso traz uma série de percalços para as finanças públicas estaduais. O artigo 12 da Portaria
STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, que é essa que instituiu
o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, tem a seguinte redação: “Artigo 12 - A consolidação nacional e por esfera de
governo das contas de 2014, a ser realizada em 2015, bem como
as dos exercícios seguintes, deverão observar, integralmente, as
regras relativas ao Plano de Contabilidade Aplicado ao Setor Público
e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, estabelecidas pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Parágrafo único. A STN não dará quitação à obrigação prevista no §
1º do art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 2000, caso as contas sejam encaminhadas em descumprimento ao disposto no caput
deste artigo”. Portanto, o Governo do Estado está obrigado a adotar
esse Plano de Contas, sob pena de, no envio anual de suas contas
à União, não haver a quitação desse envio. Lembrando que o artigo
51, § 1º, da LRF, prevê essa obrigatoriedade dos estados e municípios encaminharem anualmente suas contas ao Poder Executivo da
União. E a recepção dessas contas se dá no ambiente do Sistema de
Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, Siconfi,
que tem uma integração com o Serviço Auxiliar de Informações
para Transferências Voluntárias, CAUC. Então, se o Governo do Estado não cumpre o Plano de Contas, ou seja, se exclui essa conta na
forma determinada pelo Parecer Prévio, ao encaminhar as contas
anualmente, não haverá homologação no âmbito do Siconfi e isso
trata, portanto, uma negativação do Estado no âmbito do CAUC.
Isso significa que o Estado ficará e correrá o risco concreto de, já
a partir do momento em que passa a adotar essa determinação do
Parecer Prévio, de não receber recursos oriundos de convênios com
órgãos federais, transferências voluntárias [...] g.n.
De fato, sob o argumento de “transparência dos registros” o valor
do déficit atuarial da forma determinada por este Tribunal poderá afetar o resultado contábil do exercício como despesa, influindo
para a redução do superávit patrimonial, ou pior, contribuindo para
a geração de um déficit patrimonial do Estado.
Constata-se, entretanto, para efeito da transparência dos registros
que permita o total esclarecimento do destinatário da informação
contábil, foram introduzidas contas no Plano de Contas oficial para
a contabilidade do RPPS (Portarias MPS nº 916/2003 e 95/2007)
que funcionarão como redutoras e anuladoras dos efeitos resultantes do regitro do déficit atuarial.
Deste modo, diante da existência de outras medidas eficientes que
fazem parte das boas práticas contábeis como o registro deste déficit atuarial em contas redutoras e anuladoras, tanto no passivo não
circulante (dívida fundada), quanto no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, onde é evidenciado o resultado contábil, além da
possibilidade de uso das notas explicativas às Demonstrações Contábeis, as quais são parte integrante e servem para complementar
àquelas não suficientemente evidenciadas, entendo indevido o registro do déficit atuarial no patrimônio líquido do Estado.
Ademais, importa reprisar que a adoção desta sistemática, prevista
no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, não
resulta em descumprimento do dever de transparência das contas
públicas, pois demonstra contabilmente a real posição patrimonial
e financeira do sistema de previdência, sem contudo, impactar negativamente na situação patrimonial do ente.
Lado outro, como a própria defesa arguiu, com o acatamento da
determinação em comento por parte do Estado, as contas serão
encaminhadas em descumprimento às regras relativas ao Plano de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, estabelecidas pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o que acarretará em entraves
no encaminhamento das Contas do Estado à União, e ainda, em
razão da não utilização destas contas redutoras, conforme Plano
de Contas definido pelo referido MCASP, o STN não lhe dará a devida quitação, prevista no § 1º do art. 51 da Lei Complementar nº
101, de 2000, resultando em dificuldades de obtenção de créditos
e financiamentos junto aos agentes financeiros nacionais e internacionais, bem como o não recebimento de recursos oriundos de
convênios com órgãos federais e transferências voluntárias.
Pelo exposto, considero pertinentes as justificativas apresentadas
pelo recorrente, e nesse sentido, entendo por afastar a determinação apontada neste tópico.
III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Por todo o exposto e com base na competência outorgada pelo in-
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ciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno
do TCEES), divirjo em parte do entendimento técnico e ministerial
e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a proposta de deliberação que submeto à sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
04ª SESSÃO ESPECIAL - CONTAS DO GOVERNADOR
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - PROCESSO TC-06290/2016-2
RELATOR: CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – S.ex.ª conhece do recurso com exceção do relacionado às
recomendações em face da ausência do seu caráter obrigatório. No
mérito, provimento parcial, determina a instauração de incidente de
inconstitucionalidade em autos já existentes, com sobrestamento
relativo a esse tempo. Aplicando, contudo, o conceito com relação
aos demais, em face da decisão da ministra, no caso, o Ministério
Público.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
– Aqui, eu deixaria em aberto como sugestão, qual o prazo que daríamos ao relator. Já que tem ampla repercussão, qual o prazo para
tratar desse incidente. Acho que valeria a discussão.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – Em discussão!
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Senhor
presidente, só um detalhe, no item 3.1, da parte dispositiva, não
sei se S.ex.ª alterou alguma questão, porque está assim: “conhecer
parcialmente o recurso de reconsideração interposto pelo Governo
do Estado no que tange às recomendações”.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
– Em relação às recomendações?
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Fala assim:
“conhecer parcialmente o recurso interposto pelo Estado no que
tange às recomendações”. Não seria “às determinações”?
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
– Não. É porque uma determinação, transformei em recomendação.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Porque
V.ex.ª manteve algumas determinações. É isso?
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
– Isso. E não conheci as recomendações.
O SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Certo. Mas
lá, fala que conhece parcialmente no que tange às... Quer dizer, no
que tange às recomendações originárias do relator, V.ex.ª não conheceu. V.ex.ª transformou uma determinação em recomendação.
Acredito que seria no tocante às determinações.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
– Vamos ao texto, talvez, V.ex.ª tenha razão. (leitura) De fato, poderíamos melhorar.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – É a substituição das recomendações por determinações,
porque as recomendações não estão sendo conhecidas em face da
ausência desse caráter de obrigatoriedade. Esse é o conceito trazido.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
– Tirou a sua dúvida ou mudamos? Não há problema, é uma busca
para melhorar.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – Só modificar para determinações.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO –
Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, queria elogiar a análise feita pela conselheiro Rodrigo, mas também
tenho uma dúvida para tirar com relação à proposta de V.exª. Ao
dar provimento e acolher a justificativa encartada, afastando a determinação do item 2.1.2, logo o primeiro item, é logo o primeiro
item do 3.1.1, Alínea ‘a’, afasta a determinação com relação que,
por meio da Fazenda, que haja integração no Sistema Integrado de
Gestão das Finanças Públicas, Sigefes, e o Sistema de Informações
Tributárias, SIT. V.ex.ª está propondo o afastamento da determinação em relação ao ano de 2017. Transformando em recomendação...
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
– É. Apenas invertendo, conselheiro Ranna, porque no parecer prévio existiam dois comandos. O primeiro sobre a integração do sistema, o segundo para apresentar em 90 dias o plano de integração
do sistema. Talvez, o correto, que é o que estou achando, é que
esses dois itens fossem invertidos. Primeiro apresenta o plano de
integração do sistema. E como já passamos, praticamente, o ano
de 2017, então, que agora, em decisão final, possamos dar ao Governo a determinação para apresentar em 90 dias um plano de
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integração. Que no parecer original seria o segundo item. A meu
ver, ficaria mais correto determinar para que apresentem um plano de integração. E, com base nesse plano de integração, vamos
monitorar a integração dos dois sistemas. Por isso, transformou-se
em recomendação: “Ah, recomendação, já coloca no radar do Governo”. Porque, em algum momento, vamos exigir essa integração.
Não sei se expliquei direito.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO –
Talvez, senhor presidente, seja a questão até de interpretação do
comando no parecer prévio, nas fundamentações, para que fossem
exaradas essas alterações. Primeiro que há uma diferença, detectada pela área técnica, de mais de um bilhão de reais entre o que foi
registrado no SIT e o registrado na contabilidade. Então, é um valor
muito representativo. E consta que o controle era feito em planilha
de Excel. Então, não há nenhuma garantia da consistência desses
valores. E dada a relevância do tema e a materialidade, entendo
que não ficou coerente o comando da necessidade de ter a integração, no item 1, e, no comando seguinte, complementando o que
essa integração, que é obrigatória, se apresente um cronograma
em 90 dias. Então, não vejo nesse ponto, com a devida vênia, incoerência do comando do parecer prévio original. Apenas o primeiro,
dizer: “Olha, tem que ser feito”. Apresente um cronograma em 90
dias de como será feito. Com relação ao ano de 2017, dado ao
atraso na tramitação do recurso, de fato, fica perdido... para 2017.
Mas entendo que deveria ser mantida a determinação, e não recomendação, dada a relevância. E, também, não vejo a incoerência
em determinar que se faça e determinar que, num prazo de 90 dias,
apresente o cronograma para que se cumpra o comando anterior.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
– Acho que é relevante a sugestão do conselheiro Ranna. Mas em
função dos argumentos do recurso, mantenho a minha posição. E
solicito até que essas notas taquigráficas, o que V.ex.ª registrou,
componham o parecer prévio porque ajuda o jurisdicionado a saber, de fato, o que estamos buscamos. Porque ao fim, e ao cabo,
queremos a mesma coisa. Só estou propondo que conheçamos, em
90 dias, o plano, e depois possamos determinar, com mais certeza,
que eles terão instrumentos para fazer a integração. Porque não
tenho essa segurança toda, se é simples ou complexo, qual é o
nível de complexidade fazer a integração do sistema, já que não foi
feito até hoje. Mas acho fundamental. Acho que essa determinação,
no próximo parecer prévio, é possível que apareça com devida força. Embora, acho também que uma recomendação nossa tem uma
força bastante significativa. Mas vale o debate. Agradeço às considerações! Mas estou ainda considerando um pouco, por medida de
prudência, o que foi apresentado no recurso de reconsideração: os
argumentos do gestor. E mantenho a minha posição nesse tópico,
presidente.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – S.ex.ª determina a realização, a apresentação de um plano.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
– Item 2.1.3.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – E a partir daí... Consulto o conselheiro Carlos Ranna se é
possível acompanhar o relator.
O SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO –
Senhor presidente, vou pedir vênia para, nesse ponto específico,
discordar para que sejam mantidas as duas determinações. Não
apenas uma.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – Então, há uma divergência com relação à transformação
da determinação em recomendação. O conselheiro Carlos Ranna
abriu uma divergência. É a única divergência. Em discussão o processo. Em votação.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
– Presidente, na verdade, não terá repercussão no dispositivo do
parecer prévio, mas apenas chamo a atenção sobre a lei que, se
não me engano, o relator será o conselheiro Marco Antonio. Estou
chamando a atenção do prazo sobre a Lei 797/2015, a instauração do incidente de inconstitucionalidade. Acho que não coloquei
no voto justamente para permitir que possamos debater aqui um
prazo por conta dos reflexos; esses reflexos trazem problema ao
sistema, que deve ser único, da Previdência Social. Então, proponho que tratemos o mais rápido possível. Não sei se é o conselheiro
Marco Antonio, o relator desse processo. Tenho impressão que sim.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – V.ex.ª tem alguma proposta de prazo?
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
– Sugiro um mês de prazo. Definir isso este ano para que a partir
do próximo ano o IPAJM concentrasse todas as atividades relativas
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– como não pode ser de outro jeito – aos aposentados, pensionistas
de todos os Poderes. Até porque tem outros temas também que, de
alguma forma, tenhamos que tratar. Por exemplo, nessa mesma lei,
tem um texto interessante. Art. 1º, § 7º do art. 147 da Lei Complementar nº 234, passa a vigorar com a seguinte redação - estamos falando da Lei 795/2015. Diz: “Na inatividade, os Magistrados conservarão o direito ao título e às prerrogativas e vantagens
do cargo que exerceram, em igualdade de tratamento e condições
com os que se encontrem em atividade, mantendo-se a elaboração,
o processamento e o pagamento no âmbito do Poder Judiciário”.
Estamos questionando se o pagamento é feito ou não pelo Poder
Judiciário. Vamos questionar para que todo o processamento seja
feito pelo IPAJM. Mas será que quando se diz “em igualdade de
tratamento e condições com os que se encontrem em atividade”,
fala-se de paridade e integralidade? É uma coisa a ser verificada.
Porque paridade e integralidade caíram, com as reformas, com as
emendas da Constituição. Aí, acho que tem três especialistas aqui,
os conselheiros Domingos e Marco Antonio e a Conselheira Márcia, que conhecem bem esse assunto. Então, resvaladamente, eu
chamo a atenção para a singeleza desse texto. Talvez, tenhamos
que verificar isso, além da inconstitucionalidade desse dispositivo
se essa interpretação...
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – V.ex.ª sugere que sejam duas as inconstitucionalidades.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
– Na verdade, como é em sede de recurso, não caberia aqui, mas
eu já...
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA
PINTO – V.ex.ª está apenas alertando. E em função disso, propondo
um prazo de 30 dias. Há uma única divergência, até então, com relação a uma transformação de uma determinação em recomendação - o conselheiro Carlos Ranna propôs a manutenção da mesma.
Em votação. Como votam os senhores conselheiros?
O CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER – Acompanho integralmente o relator.
O CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES – Acompanho o
relator, integralmente. Mas faço uma observação em relação à proposta do relator - em virtude da palavra do conselheiro Ranna - de
anexar as notas taquigráficas ao parecer.
O PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
– S.ex.ª anuiu e as notas estarão anexadas.
A SR.ª CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS –
Com o relator.
O SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
– Um mês de prazo, não é? OK! Perguntei ao conselheiro Marco
Antonio, S.ex.ª acha que é um prazo bem calibrado.
O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIA
PINTO – Proclamando o resultado. Conhecido do recurso, exceto
em relação às recomendações. No mérito, provimento parcial. Determinar incidente de inconstitucionalidade em autos já existentes,
sobrestando o questionamento referente a esse. Transformação de
determinação em recomendação. Neste item, vencido o conselheiro
Carlos Ranna. (final)
1. Parecer Prévio:
Vistos, relatados e discutidos os autos, DECIDEM os Conselheiros
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
sessão especial do Plenário, ante as razões expostas pelo relator
em:
1.1 – CONHECER PARCIALMENTE o Recurso de Reconsideração interposto pelo Governo do Estado no que tange às determinações
constantes do Parecer Prévio TC 053/2016-Plenário, na forma da
fundamentação constante no tópico II.2 deste voto;
1.2 – CONHECER E DAR PROVIMENTO às Razões Complementares ao Recurso apresentadas em sustentação oral pelo Governo do
Estado, no que diz respeito ao item 2.2.5 do Parecer Prévio TC
053/2016-Plenário, na forma da fundamentação constante no tópico II.3 deste voto;
1.3 – DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Reconsideração,
conforme fundamentação constante no tópico II.2 deste voto, com
a adoção das medidas que seguem:
1.3.1 – Reformar os seguintes itens do Parecer Prévio TC 053/2016:
1.3.1.1 Acolher as justificativas encartadas pelo recorrente, divergindo com a área técnica para o afastamento das seguintes determinações:
a) Quanto à determinação do item 2.1.2 do Parecer Prévio 56/2014:
Que, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), tome
as providências necessárias com vistas à preparação e à integração
do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo (SIGEFES) e o Sistema de Informações Tributárias (SIT),
para garantir a geração de informações fidedignas, que permitam
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a adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos
registros dos créditos inscritos em dívida ativa para a prestação de
contas anual do governador do exercício de 2017 e seguintes (Base
Legal: Lei 4.320/64, artigos 83, 85, 89 e 94, Resolução CFC 750/93
e MCASP - 6ª Edição);
b) Quanto à determinação do item 2.2.9 do Parecer Prévio 56/2014:
Que revise os procedimentos estabelecidos no Decreto Estadual nº.
2.158-R, de 12/11/2008, com vistas a não mais permitir o registro
contábil da cobertura de insuficiências financeiras de forma distinta
pelo Poder Executivo e pelos demais Poderes e órgãos, com supedâneo no Decreto Estadual nº. 2.158-R, de 12/11/2008, e em desacordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, com o Manual
de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e com Manual
de Demonstrativos Fiscais (MDF);
1.3.1.2 Acolher as alterações nas determinações, da forma requerida pelo recorrente e proposta da área técnica, consoante indicado
nos itens III.2.2.2 (alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’) e III.2.4 (alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’)
do Relatório Técnico 519/2016:
a) Quanto à determinação dos itens 2.2.1 e 2.2.2 do Parecer Prévio
56/2014: Em relação aos membros do Poder Judiciário do Estado
do Espírito Santo:
a) pela apreciação, por via incidental, da inconstitucionalidade da
Lei Complementar Estadual nº 797/2015, por afrontar preceito insculpido no artigo 40, § 20 da Constituição Federal, observando-se
as disposições legais e regimentais cabíveis, para negar sua exequibilidade;
b) pela arguição do incidente de inconstitucionalidade acima sugerido nos autos do processo TC nº 1713/2016, que trata de fiscalização por cooperação técnica com o TCU no IPAJM, por ser aquele os
autos nos quais a norma em epígrafe é prejudicial à causa principal,
sendo esta a condição necessária para o exercício do controle difuso
de constitucionalidade por este Tribunal de Contas;
c) pelo sobrestamento das determinações em relação aos membros do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, enquanto
este Tribunal não se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
Lei Complementar Estadual nº 797/2015, pela via incidental acima
sugerida.
b) Quanto à determinação do item 2.2.11 do Parecer Prévio
56/2014:
a) pela exclusão da determinação do Parecer Prévio TC-053/2016,
tendo em vista que a imposição de alteração da Lei Complementar
Estadual nº 282/2004 pertence à seara da discricionariedade administrativa.;
b) pela expedição da referida determinação como recomendação ao
Governo do Estado do Espírito Santo e ao IPAJM;
c) pela expedição de determinação nos autos do processo TC nº
1713/2016 para que o Governo do Estado juntamente com o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito
Santo – IPAJM adotem medidas para tornar obrigatório o envio e/
ou compartilhamento online por parte de todos os Poderes e órgãos
do Estado de informações de seus segurados e dependentes com o
ES-Previdência, bem como o recadastramento obrigatório de todos
os seus segurados ativos, inativos, pensionistas e de seus respectivos dependentes, nos termos da Constituição Federal e da Lei
Federal nº 9.717/98.
1.3.1.3. Manter as determinações constantes nos itens 2.2.1 e
2.2.2 do Parecer Prévio TC 056/2014, no que se refere aos Membros do Ministério Público do Estado do ES, não acatando o pedido do recorrente, inobstante o seu acolhimento pela área técnica,
conforme se depreende do item III.2.2.3, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do
Relatório Técnico 519/2016;
1.3.1.4. Manter as demais determinações do Parecer Prévio TC
053/2016, constantes dos itens 2.2.1 e 2.2.2 (relativamente aos
servidores do Poder Judiciário do Estado do ES), 2.1.3, 2.2.13,
2.3.1 e 2.3.2, em consonância com o entendimento da área técnica, indicado nos itens III.2.1, III.2.2.1, III.2.3, III.2.5 e III.2.6 do
Relatório Técnico 519/2016.
2. Por maioria. Vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de
Macedo que manteve a determinação do item 2.1.2, conforme notas taquigráficas, dissentindo do Colegiado que opinou por transformar a determinação em recomendação.
3. Data da Sessão: 4/09/2017 - 4ª Sessão Especial do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, relator, Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Sérgio Manoel Nader Borges e a senhora conselheira em substituição Márcia
Jaccoud Freitas.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
Lido na sessão do dia: 12/09/2017
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 1ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-868/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-8766/2014
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ASSUNTO - AUDITORIA
RESPONSÁVEIS - WEMERSON ROCHA DE OLIVEIRA, MARIA
EMANUELA ALVES PEDROSO, GABRIELA DE BARROS FRANCISCO,
TATIANE ELER DA SILVA, DANIELA MOSCHEN RIBEIRO, LIGIANE
BRAZ PACHECO, ABILIO DE OLIVEIRA NETO, RONAN ALVES DA
VEIGA, WEVERTON EMILIO MONTEIRO, BRAS PANCINI E ROSIANE
ALVES FAGUNDES
ADVOGADOS - JEAN VITOR DA SILVA ELER (OAB/ES Nº 22.831),
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB/ES Nº 16.046) E ALTAMIRO
THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB/ES Nº 15.786)
EMENTA: AUDITORIA REALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO – EXERCÍCIO DE 2013 – REJEITAR
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHER PARCIALMENTE RAZÕES DE JUSTIFICATIVA – RECOMENDAÇÕES
– ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Tratam os presentes autos de Fiscalização Ordinária, realizada
na Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, referente ao exercício de
2013, sob a responsabilidade da Sra. MARIA EMANUELA ALVES
PEDROSO, então Prefeita Municipal, que resultou no Relatório de
Auditoria RA-O 95/2014, apontando como responsáveis solidários
os senhores: Braz Pancini, Secretário Municipal de Obras; Abilio de Olivera Neto, Secretário Municipal de Saúde; Wemerson
Rocha de Oliveira, Secretário Municipal de Educação; Weverton
Emilio Monteiro e Ligiane Braz Pacheco, Secretários Municipais
de Finanças; Rosiane Alves Fagundes e Tatiane Eler da Silva Araujo, Secretárias Municipais de Assistência Social; Daniela
Moschen Ribeiro, Pregoeira; Ronan Alves da Veiga, Assessor
Jurídico; e Gabriela de Barros Francisco, Chefe de Gabinete.
Os responsáveis foram regularmente citados, através dos Termos
de Citação 169 a 179/2015, relativamente dos termos da Decisão Monocrática 2114/2014 e da Instrução Técnica Inicial - ITI
1769/2014 (fls. 346-388) para manifestação sobre os indicativos de irregularidades 1 a 9, sendo as citações reiteradas através
da Decisão Monocrática 1254/2015 e Termos de Citação 1484 a
1488/2015, trazendo aos autos, tempestivamente, a documentação de fls. 720-1239.
Instada a se manifestar, a área técnica, através do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, nos termos da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC 02300/2016-1, opinou pelo acolhimento
da preliminar de ilegitimidade passiva do Procurador Municipal, Sr.
Ronan Alves da Veiga, pela manutenção das irregularidades descritas nos itens 1, 2, 3, 4 e 8 da ITI 1769/2014, bem como pelo
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afastamento dos itens 5, 6, 7 e 9 da referida ITI, e recomendações.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do Procurador,
Dr. Luciano Vieira, nos termos do Parecer de fls. 1316-1321, divergiu parcialmente da área técnica, pugnando no sentido de que seja
rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Sr. Ronan Alves
da Veiga, que sejam julgados regulares os atos praticados pelos
senhores Ronan Alves da Veiga e Daniela Moschen Ribeiro, bem
como pela aplicação de multa pecuniária aos demais responsáveis.
Foi realizada a sustentação oral pelo patrono da Sra. Maria Emanuela Alves Pedroso na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, realizada no dia 26/4/2017, ocasião em que o douto representante do
Parquet de Contas se manifestou no sentido de que seja realizada
diligência externa para confirmação do item 1, e reinstrução dos
autos, caso acolhida a alegação de ausência de matriz de responsabilidade, tendo este Relator acolhido a possibilidade de análise
dessas propostas quando do julgamento, mantendo os autos em
pauta.
Assim, conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado de contas para emissão de relatório e voto para efeito de
deliberação do Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de
Contas, na forma do artigo 29 do Regimento Interno, Resolução TC
nº 261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Da análise dos autos, verifico consonância parcial entre a área técnica e o Parquet de Contas, tendo o Núcleo de Estudos Técnicos e
Análises Conclusivas – NEC se manifestado nos termos da Instrução
Técnica Conclusiva – ITC 2300/2016-1, verbis:
[...]
2. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1. Com relação ao presente Processo TC 8766/2014, que trata
do Relatório de Auditoria Especial RA-O 95/2014, levando-se
em conta as análises aqui procedidas e as motivações adotadas,
conclui-se pela manutenção das irregularidades descritas
nos itens 1, 2, 3, 4 e 8 da ITI 1769/2014, ut fls. 346/373,
conforme segue:
3.1.1. TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR DE ATIVIDADE-FIM DA
ADMINISTRAÇÃO (Item 1 da ITI 1769/2014).
Base legal: Princípio da Eficiência da Administração Pública e regra
do acesso a cargos públicos, previstos respectivamente no artigo
37, caput e inciso II, da CRFB/88.
Responsáveis: MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO, Prefeito
Municipal e BRAZ PANCINI, Secretário Municipal de Obras e Serviços.
3.1.2. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PESSOAL (Item 2 da ITI 1769/2014).
Base legal: Artigo 8.º da Lei 7990/89.
Responsáveis: MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO, Prefeita
Municipal e LIGIANE BRAZ PACHECO, Secretária Municipal de Finanças.
3.1.3. LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DEPESAS (Item 3 da ITI
1769/2014).
Base legal: Artigo 62 e 63 da Lei 4.320/64 c/c Cláusula 8.2 das
Atas de Registro de Preços 08 e 09/2013, e item 1.2 dos Contratos
31, 32, 33, 34, 35, 36, 48, 49 e 50/2013; e ao artigo 67, § 1.º da
Lei 8.666/93.
Responsáveis: MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO, Prefeita
Municipal, BRAZ PANCINI, Secretario Municipal de Obras, ABILIO DE OLIVERA NETO, Secretário Municipal de Saúde, WEVERTON EMILIO MONTEIRO, Secretário Municipal de Finanças,
LIGIANE BRAZ PACHECO, Secretária Municipal de Finanças, ROSIANE ALVES FAGUNDES, Secretária Municipal de Assistência
Social, TATIANE ELER DA SILVA ARAUJO, Secretária Municipal
de Assistência Social, GABRIELA DE BARROS FRANCISCO, Chefe de Gabinete e WEMERSON ROCHA DE OLIVEIRA, Secretário
Municipal de Educação.
3.1.4. CELEBRAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS EM MONTANTES SUPERIORES AO PERMITIDO POR LEI (Item 4 da ITI
1769/2014).
Base legal: Artigo 65, § 1.º da Lei 8.666/1993.
Responsáveis: MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO, Prefeita
Municipal, ABILIO DE OLIVERA NETO, Secretário Municipal de
Saúde e WEMERSON ROCHA DE OLIVEIRA, Secretário Municipal
de Educação.
3.1.5. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO (Item 8 da ITI 1769/2014).
Base legal: Art. 67, caput e § 1º da Lei 8.666/93.
Responsável: MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO, Prefeita
Municipal.
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3.2. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC nº 261/2013 conclui-se opinando por:
3.2.1. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pela senhora Maria Emanuela Alves Pedroso (Prefeita Municipal), com
fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE 621/2012 - e
condená-lo ao pagamento da multa individual prevista no artigo
96, inciso II, da LCE 32/1993, pela prática dos atos ilícitos, resinificados nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5 e desta ITC.
3.2.2. Acolher, parcialmente, as razões de justificativas apresentadas pela senhora Maria Emanuela Alves Pedroso (Prefeita
Municipal) com fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE
621/2012 e condená-lo ao pagamento da multa individual prevista no artigo 96, inciso II, da LCE 32/1993, pela prática dos atos
ilícitos, constantes no item 3.1.3 desta ITC.
3.2.3. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo senhor Braz Pancini (Secretario Municipal de Obras), com fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE 621/2012 e condená-la ao pagamento da multa individual prevista no artigo 96, inciso
II, da LCE 32/1993, pela prática do ato ilícito, apontados no item
3.1.1 desta ITC.
3.2.4. Acolher, parcialmente, as razões de justificativas apresentadas pelo senhor Braz Pancini (Secretario Municipal de Obras),
com fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE 621/2012 e
condená-lo ao pagamento da multa individual prevista no artigo
96, inciso II, da LCE 32/1993, pela prática dos atos ilícitos, presentificados no item 3.1.3 desta ITC.
3.2.5. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo senhor Abílio de Oliveira Neto (Secretário Municipal de Saúde),
com fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE 621/2012
- e condená-lo ao pagamento da multa individual prevista no artigo
96, inciso II, da LCE 32/1993, pela prática dos atos ilícitos, resinificados no item 3.1.4. desta ITC.
3.2.6. Acolher, parcialmente, as razões de justificativas apresentadas pelo senhor Abílio de Oliveira Neto (Secretário Municipal de Saúde), com fundamento no artigo 114, parágrafo único
da LCE 621/2012 e condená-lo ao pagamento da multa individual
prevista no artigo 96, inciso II, da LCE 32/1993, pela prática dos
atos ilícitos, constantes no item 3.1.3 desta ITC.
3.2.7. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo senhor Wemerson Rocha de Oliveira (Secretário Municipal de Educação), com fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE
621/2012 - e condená-lo ao pagamento da multa individual prevista no artigo 96, inciso II, da LCE 32/1993, pela prática dos atos
ilícitos, resinificados no item 3.1.4 desta ITC.
3.2.8. Acolher, parcialmente, as razões de justificativas apresentadas pelo senhor Wemerson Rocha de Oliveira (Secretário
Municipal de Educação), com fundamento no artigo 114, parágrafo
único da LCE 621/2012 e condená-lo ao pagamento da multa individual prevista no artigo 96, inciso II, da LCE 32/1993, pela prática
dos atos ilícitos, devotadas no item 3.1.3 desta ITC.
3.2.9. Acolher, parcialmente, as razões de justificativas apresentadas pelo senhor Weverton Emilio Monteiro (Secretário
Municipal de Finanças), com fundamento no artigo 114, parágrafo
único da LCE 621/2012 e condená-lo ao pagamento da multa individual prevista no artigo 96, inciso II, da LCE 32/1993, pela prática
dos atos ilícitos, constantes no item 3.1.3 desta ITC.
3.2.10. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas pela senhora Ligiane Braz Pacheco (Secretária Municipal de Finanças),
com fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE 621/2012
– e condená-la ao pagamento da multa individual prevista no artigo
96, inciso II, da LCE 32/1993, pela prática dos atos ilícitos, resinificados no item 3.1.2 desta ITC.
3.2.11. Acolher, parcialmente, as razões de justificativas apresentadas pela senhora Ligiane Braz Pacheco (Secretária Municipal de Finanças), com fundamento no artigo 114, parágrafo único
da LCE 621/2012 e condená-la ao pagamento da multa individual
prevista no artigo 96, inciso II, da LCE 32/1993, pela prática dos
atos ilícitos, constantes no item 3.1.3 desta ITC.
3.2.12. Acolher, parcialmente, as razões de justificativas apresentadas pela senhora Rosiane Alves Fagundes (Secretária Municipal de Assistência Social), com fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE 621/2012 e condená-la ao pagamento da multa
individual prevista no artigo 96, inciso II, da LCE 32/1993, pela
prática dos atos ilícitos, constantes no item 3.1.3 desta ITC.
3.2.13. Acolher, parcialmente, as razões de justificativas apresentadas pela senhora Tatiane Eler da Silva Araujo (Secretária
Municipal de Assistência Social), com fundamento no artigo 114,
parágrafo único da LCE 621/2012 e condená-la ao pagamento da
multa individual prevista no artigo 96, inciso II, da LCE 32/1993,
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pela prática dos atos ilícitos, presentificados no item 3.1.3 desta
ITC.
3.2.14. Acolher, parcialmente, as razões de justificativas apresentadas pela senhora Gabriela de Barros Francisco (Chefe de
Gabinete), com fundamento no artigo 114, parágrafo único da LCE
621/2012 e condená-la ao pagamento da multa individual prevista
no artigo 96, inciso II, da LCE 32/1993, pela prática dos atos ilícitos, fidos no item 3.1.3 desta ITC.
3.3. Tendo em vista a potencialidade da ocorrência de prejuízos em
face das irregularidades apuradas neste feito, sugerimos recomendar à atual Administração Municipal que: 1 - providencie
a abertura de regular processo licitatório com antecedência suficiente para ser concluído antes do vencimento dos contratos vigentes, de maneira a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, que é uma das características do serviço adequado previsto no
artigo 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição da República;
2 - faça a designação de fiscal para acompanhar a execução dos
contratos, na forma do artigo 67, da lei 8.666/93; 3 - realize a
efetiva fiscalização de seus contratos de forma a zelar por sua boa
execução e pela boa qualidade dos serviços prestados, coibindo a
subcontratação irregular do objeto licitado, na forma do artigo 58,
inciso III, da Lei 8.666/93; 4 - Exija do contratado, antes de efetuar
os pagamentos, a comprovação dos recolhimentos fiscais, trabalhistas e previdenciários, gerados pela execução dos contratos, na
forma do artigo 71, § 2º, da Lei 8.666/93.
3.4. Por fim, sugere-se que seja dada CIÊNCIA aos interessados do teor da decisão final a ser proferida. – (g.n.).
O Ministério Público Especial de Contas, por seu turno, manifestou-se através do Procurador, Dr. Luciano Vieira, mediante o Parecer nº
4112/2016-1, às fls. 1316-1321, verbis:
[...]
Pois bem.
A priori, ao contrário do entendimento expresso pela Unidade Técnica, ressalta-se a possibilidade da responsabilização solidária
do Parecerista Jurídico – Ronan Alves da Veiga, haja vista o caráter vinculativo de suas manifestações (art. 38, parágrafo único,
da Lei n. 8.666/93), conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União e recentemente consignada nos Acórdãos
10954/2015 – Segunda Turma e 434/2016 – Plenário, mostrando-se descabida a preliminar atinente a sua ilegitimidade
passiva.
Quanto ao mérito, observa-se na ITC 02300/2016-1 a manutenção
dos apontes de irregularidade de n.s 3.1 – Terceirização irregular de atividade-fim da Administração, 3.2 – Utilização irregular de
recursos dos royalties do petróleo para custeio de despesas com
pessoal, 3.3 – Liquidação irregular de despesas, 3.4 – Celebração
de termos aditivos em montantes superiores ao permitido por lei e
2.8 – Ausência de fiscalização.
No entanto, para evitar repetições desnecessárias, ante a percuciente análise dos apontamentos pelo NEC, tecem-se somente
argumentos adicionais, seguindo o entendimento expresso na ITC
quanto às irregularidades omitidas na presente manifestação.
1. Afronta ao Princípio do Concurso Público
No tocante ao apontamento de n. 3.1 – Terceirização irregular de
atividade-fim da Administração verificado no Contrato n. 022/2013
e no 1º Termo Aditivo ao Contrato n. 022/2013 e relativo à contratação de Engenheiro Civil para gerenciar a elaboração de projetos
em geral, supervisionar e fiscalizar a execução das obras realizadas
no Município, elaborar/atestar e controlar as medições dos serviços realizados, dentre demais atividades, comunga este Parquet de
Contas do mesmo entendimento expresso na ITC 02300/2016-1,
haja vista que a contratação de serviços de natureza permanente,
essencial e contínua, típica de servidor público efetivo, constitui
nítida burla ao Princípio do Concurso Público, insculpido no art. 37,
inciso II, da Constituição Federal.
Cumpre asseverar que a contratação ilegal perdurou de 02 de abril
de 2013 até 31 de dezembro de 2014, não havendo nos autos
quaisquer elementos que demonstrem ao menos a apresentação
de proposição legislativa para criação do cargo de Engenheiro Civil
no quadro permanente da Prefeitura de Alto Rio Novo.
Ademais, o Projeto de Lei Complementar, juntado pela gestora às
fls. 775/923, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura, somente foi encaminhado à Câmara Municipal de Alto Rio
Novo em data posterior a sua citação nestes autos.
Desta forma, avaliando o caso concreto, extrai-se que a contratação se deu para o desempenho de atividades precípuas da Administração Pública, correspondendo, assim, a tarefas permanentes,
contínuas, inerentes e indispensáveis à atividade-fim da Prefeitura,
motivo pela qual devem ser, impreterivelmente, executadas
por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo,
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selecionado em observância ao princípio do concurso público, consoante art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
Assim sendo, deve persistir o apontamento, cabendo aplicação
de sanção a Maria Emanuela Alves Pedroso e Braz Pancini.
2. Utilização irregular dos recursos dos royalties do petróleo
Constata-se, no item 3.2 - Utilização irregular de recursos dos royalties do petróleo para custeio de despesas com pessoal, expressa
afronta ao art. 8º da Lei n. 7.990/1989, em razão do emprego indevido de recursos com terceirização ilícita de mão de obra.
Ao mesmo tempo, observa-se que o Município de Alto Rio Novo,
ente que se beneficiou da aplicação irregular, não foi inserido no
pólo passivo dos presentes autos em relação a este apontamento.
Vale registrar que tal medida almejaria que o município realizasse o
ressarcimento da quantia de R$ 108.100,00 pela realização de despesas distintas daquelas arroladas no art. 8° da Lei n. 7.990/1989.
Neste sentido é exposto o Acórdão 8055/2010 – Primeira Câmara –
do Tribunal de Contas da União:
Processo 029.015/2007-9
Natureza Tomada de Contas Especial
Entidade: Município de Itabaiana/SE
Interessados Responsáveis: Salviano Augusto de Almeida Mariz, CPF nº 312.999.704-00; Josenildo Pereira de Sousa, CPF nº
591.273.685-72; e Município de Itabaiana/SE
Sumário TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FUNDO NACIONAL DE
SAÚDE. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO
SUS. UTILIZAÇÃO DOS VALORES EM BENEFÍCIO DA MUNICIPALIDADE. CITAÇÃO. REVELIA DO RESPONSÁVEL E DO ENTE
PÚBLICO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS, COM CONDENAÇÃO
DOS RESPONSÁVEIS E DO MUNICÍPIO AO RECOLHIMENTO DOS
DÉBITOS. DESVIO DE FINALIDADE. MULTA.
1. Constatada a prática de ato de gestão contrário à norma regulamentar e dano ao erário, cabe julgar irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento do débito correspondente
às parcelas impugnadas e aplicar-lhes multa.
2. Quando cabalmente comprovado que o ente federado
se beneficiou da aplicação irregular dos recursos federais
transferidos, o Tribunal, ao proferir o julgamento de mérito,
deve condená-lo ao pagamento do débito apurado, 8nos termos do art. 3º da Decisão Normativa TCU nº 57/2004.
Dessa forma, havendo o desvio de finalidade na aplicação de recursos dos royalties, a rigor, se tornaria imperativa a formação de
autos apartados, nos termos do art. 38, parágrafo único, 281 e 282
do RITCEES, sem prejuízo à continuidade deste feito.
Contudo, por economia processual, já havendo a municipalidade
tomado ciência da irregularidade, cabe, previamente, a determinação para a adoção das medidas necessárias para a devolução,
à conta específica dos royalties, do montante equivalente ao valor
aplicado indevidamente, o que deve ser objeto de monitoramento.
Portanto, na espécie, não incide, responsabilidade pessoal do prefeito e demais responsáveis pelo ressarcimento do referido montante, pois os recursos, ainda que irregularmente, reverteram-se
em benefício do município.
Persiste, todavia, a irregularidade atinente à realização de
despesa em desconformidade com a lei (aplicação vinculada), o que enseja a aplicação de multa pecuniária aos gestores
(Maria Emanuela Alves Pedroso – Prefeita e Ligiane Braz Pacheco – Secretária Municipal de Finanças).
3. Ausência de controle efetivo no abastecimento da frota
veicular
Colhe-se do apontamento disposto no item 3.3 – Liquidação irregular de despesas, graves falhas no pagamento de gastos com combustíveis, constituindo nítido desprezo pelo Princípio da Eficiência,
insculpido no art. 37, “caput”, da Constituição Federal, bem como
pelos regramentos constantes na Lei de Direito Financeiro e na Lei
de Licitações e Contratos.
No caso concreto, conclui-se que a omissão dos responsáveis (Maria Emanuela Alves Pedroso, Braz Pancini, Abílio de Oliveira
Neto, Weverton Emilio Monteiro, Ligiane Braz Pacheco, Rosiane Alves Fagundes, Tatiane Eler da Silva Araújo, Gabriela
de Barros Francisco e Wemerson Rocha de Oliveira) ocasionou a impossibilidade de qualquer análise dos gastos efetuados,
não se podendo ousar a dizer se as mesmas estão ou não condizentes com os princípios da Administração Pública.
Só se sabe que a Prefeitura de Alto Rio Novo, no exercício de 2013,
gastou R$ 523.570,29 com combustível, não havendo nenhuma informação quanto à razoabilidade da despesa e nem mesmo o número de veículos que eram abastecidos, configurando grave violação às normas de direito financeiro e de transparência do gasto
público.
Registra-se que, segundo posicionamento do Tribunal de Con-
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tas da União, revela-se grave o atesto de despesa sem a efetiva
verificação do direito ao crédito do contratado, dando margem à
ocorrência de pagamentos sem a devida contraprestação, verbis:
Acórdão 3037/2015 - Plenário, Relator Marcos Bemquerer
O atesto de despesa efetuado sem a efetiva verificação do direito
ao crédito do contratado é ato grave, porquanto dá margem à ocorrência de pagamentos efetuados sem a devida contraprestação por
parte do credor.
Ainda, cabe mencionar, a título ilustrativo, que o Tribunal de Contas
de Mato Grosso, na Resolução Normativa n. 17/2010, alterada pela
Resolução Normativa n. 002/2015, qualificou como conduta grave o Pagamento de parcelas contratuais ou outras despesas sem a
regular liquidação (art. 63, § 2°, da Lei 4.320/1964; arts. 55, § 3°
e 73 da Lei 8.666/1993).
Assim sendo, mostra-se totalmente apropriada as argumentações
expendidas pelo NEC, na ITC 02300/2016-1, devendo permanecer a irregularidade, com a consectária aplicação de multa
pecuniária aos responsáveis acima citados, com a supressão, entretanto, do ressarcimento antes aventado, diante da
impossibilidade de sua quantificação, consoante vem decidindo o
egrégio Tribunal de Contas da União, verbis:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONVERTIDA DE REPRESENTAÇÃO.
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIA VICINAL NO MUNICÍPIO DE
MARANGUAPE/CE. REINÍCIO DAS OBRAS EM 2007 APÓS PARALISAÇÃO EM 2002, COM A UTILIZAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL
DE 2001, APESAR DE ALTERAÇÕES RELEVANTES OCORRIDAS NA
REGIÃO. CITAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DAS ALEGAÇÕES DE
DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAR O DANO CAUSADO. CONTAS IRREGULARES. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DAS CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES ALEGADAS. REJEIÇÃO (AC-2399-35/14-P)
4. Violação à Lei de Licitações e Contratos Administrativos
Restou cabalmente demonstrado nos autos, nos itens 3.4 – Celebração de termos aditivos em montantes superiores ao permitido
em lei e 2.8 – Ausência de fiscalização, todos da ITC 02300/2016-1,
inescusáveis violações aos arts. 65, § 1° (item 3.4) e 67, caput e §
1° (item 2.8) da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, importando as condutas prática de ato ilegal com grave violação
à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial.
O processo de fiscalização revela, portanto, a prática de atos
com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, puníveis na forma do art. 135, inciso II, da LC n. 621/2012.
Por fim, cumpre acentuar, ainda, nesta oportunidade, que a responsabilidade de cada um dos agentes está devidamente demonstrada
nos autos, havendo o nexo causal entre as irregularidades mantidas
e as condutas dos agentes públicos chamados ao presente, sido
claramente evidenciado pela unidade técnica.
Ante todo o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – pela rejeição da preliminar suscitada por Ronan Alves
da Veiga;
2 – com espeque no art. 135, inciso II, da LC n. 621/2012 e
arts. 207, § 4º, e 389, inciso II, do RITCEES, seja cominada
multa pecuniária a Maria Emanuela Alves Pedroso, Braz Pancini, Ligiane Braz Pacheco, Abílio de Oliveira Neto, Weverton Emilio Monteiro, Rosiane Alves Fagundes, Tatiane Eler
da Silva Araújo, Gabriela de Barros Francisco e Wemerson
Rocha de Oliveira; e
3 – sejam expedidas as recomendações (rectius: determinações) sugeridas pelo NEC à fl. 1311 (item 3.3), bem como
para que se proceda à devolução, no prazo de 10 (dez)
dias, à conta específica dos royalties, da importância de R$
108.100,00, valor aplicado indevidamente, conforme apurados nestes autos no item 3.2 da ITC 02300/2016-1, monitorando-as na forma do art. 194 e segs, do RITCEES; e
4 – sejam julgados regulares os atos praticados por Daniela
Moschen Ribeiro e Ronan Alves da Veiga.
Ademais, com fulcro no inciso III do art. 41 da Lei n. 8.625/1993,
bem como no parágrafo único do art. 53 da LC n. 621/2012, reserva-se o direito de manifestar-se oralmente em sessão de julgamento. – (g.n.).
Assim, antes de adentrar ao mérito, no que se refere às irregularidades constatadas pela área técnica e pelo douto representante
do Parquet de Contas, se faz necessária a abordagem da preliminar
de ilegitimidade passiva suscitada pelo Sr. Ronan Alves da Veiga,
Procurador Municipal, havendo divergência entre o corpo técnico,
que sugeriu o acolhimento da preliminar, tendo o douto representante do Parquet de Contas opinado por sua rejeição.
2. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAU-
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SAM DO PARECERISTA DO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO:
Verifica-se da análise dos autos que o Sr. Ronan Alves da Veiga,
suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam para figurar nos presentes autos, informando, em síntese, que o advogado
público, quando chamado a dar uma consulta jurídica nos autos de
um processo administrativo, emite parecer meramente opinativo.
Desse modo, o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva nº
2300/2016-1 entendeu que a preliminar em apreço deva ser acolhida, já o douto representante do Parquet de Contas pugnou pela
rejeição.
Alega o defendente que, em síntese, a impossibilidade de responsabilização que incida sobre a mera emissão de pareceres realizada
por advogados públicos, salvo quando tal peça opinativa seja dolosamente elaborada a possibilitar a realização do ato improbo.
Dessa forma, a responsabilização dos advogados públicos não
pode ser excluída a priori, pois o ordenamento jurídico não é
condescendente com a irresponsabilidade absoluta, devendo suas condutas serem analisadas no caso concreto.
O subscritor da Instrução Técnica Conclusiva nº 2300/2016-1, em
síntese, considerou que assiste razão ao responsável, argumentando o seguinte, verbis:
[...]
O parecer de fls. 1018/1029, tanto quando se refere à irregularidade constante no item 5 (suposto edital e contrato com critérios
básicos contraditórios ferindo o art. 3º caput § 1º do Inciso I; art.
7º § 2º Inciso II e art. 41 da Lei 8.666/93), bem como se refere à
irregularidade constante do item 6 (suposta ausência de definição
da base de preço da mão-de-obra/hora para o desconto licitado,
ferindo o inciso x, do art. 40 e inciso IV do art. 43, e ainda o § 1º
do art. 54 e inciso III, do art. 55 todos da lei 8.666/93), teve por
norte pedido de abertura de processo licitatório; delimitação do
objeto no pedido de compras; termo de referência; parecer técnico
contábil; ordem de abertura de processo licitatório; termo de autuação; ata de reunião de análise da abertura de processo licitatório;
minuta de edital de Pregão Presencial n.º 26/2013 e seus anexos;
e requerimento para análise do parecer.
Em sucinta passagem de suas escusas, afirma que “o advogado
só poderá ser responsabilizado caso o seu parecer seja apenas um
instrumento, dolosamente elaborado, destinado a possibilitar a realização do ato ímprobo, sendo que para que se configure essa
situação excepcional, que desde o nascedouro a má-fé tenha sido o
elemento subjetivo condutor da realização do parecer (...)”.
Reside azo, salvo melhor juízo, em tal assertiva.
Não fora verificado a presença de erro grosseiro, má-fé dolo
ou culpa, de modo que se opina pelo ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR de ilegitimidade passiva do procurador municipal
perante esta Corte de Contas – afastando desde logo a responsabilização do Sr. Ronan Alves da Veiga, independente
da análise meritória. (g.n.).
Lado outro, o douto representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer nº 4112/2016-1, em síntese, assim se manifestou,
litteris:
[...]
A priori, ao contrário do entendimento expresso pela Unidade Técnica, ressalta-se a possibilidade da responsabilização solidária
do Parecerista Jurídico – Ronan Alves da Veiga, haja vista o caráter vinculativo de suas manifestações (art. 38, parágrafo único,
da Lei n. 8.666/93), conforme jurisprudência consolidada do
Tribunal de Contas da União e recentemente consignada nos
Acórdãos 10954/2015 – Segunda Turma e 434/2016 – Plenário, mostrando-se descabida a preliminar atinente a sua
ilegitimidade passiva. – (g.n.).
Cabe ressaltar que o Sr. Ronan Alves da Veiga, Assessor Jurídico,
opinou pelo prosseguimento de procedimento licitatório cujo edital
trazia critérios básicos contraditórios criando dúvidas aos pretensos
licitantes e provocando a mudança de critério na execução do contrato, bem como pelo prosseguimento de procedimento licitatório
cujo edital não definia a base de preço da mão-de-obra/hora para
o desconto licitado, provocando a mudança de critério na execução
do contrato.
Por fim, registra-se que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é de autorizar o Tribunal de Contas a responsabilizar os advogados públicos, sendo tal responsabilização restrita, reduzindo-se
o âmbito desse sancionamento apenas para os casos de culpa e erro grosseiro.
Obviamente, o dolo e a má-fé, por certo, devem ser responsabilizados, não havendo posicionamento em contrário para não se admitir
a responsabilização, sendo certo que não é qualquer ato negligente ou imprudente que deve levar à responsabilização.
Desta maneira, a posição do STF é no sentido de que a autori-
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dade não se vincula à opinião emitida quando é facultativa,
ficando, entretanto, obrigada a realizar o ato tal como submetido à
consultoria na hipótese vinculada ou de parecer obrigatório.
Assim, para efeito de caracterização da responsabilidade do parecerista, necessário é a comprovação do nexo de causalidade
que aponta no quanto a manifestação do parecerista concorreu para o ato causador de prejuízos ao erário.
De minha parte, entendo que é possível sim a imputação de responsabilidade ao Parecerista, observadas as condições aqui postas,
sendo certo que a imputação ou não de responsabilidade é matéria
de mérito que ali deve ser enfrentada.
Desta maneira, da análise da situação posta, vejo que assiste razão ao douto representante do Parquet de Contas, quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, motivo pelo qual
acompanho tal posicionamento e deixo de acolher a preliminar
de ilegitimidade passiva suscitada pelo Sr. Ronan Alves da
Veiga, Assessor Jurídico da Prefeitura de Municipal de Alto
Rio Novo.
3. DO MÉRITO
Com relação aos indicativos de irregularidades cujo afastamento
foi sugerido pela área técnica, entendo que a análise mostra-se
adequada, motivo pelo qual adoto o seu entendimento como razão
de decidir, e afasto os indicativos de irregularidades relativos
aos itens 5, 6, 7 e 9 da ITI 1769/2014.
Assim, cumpre a este Relator o enfrentamento de mérito dos indicativos de irregularidade cuja mantença foi sugerida pela área
técnica, à luz da documentação constante dos autos, das razões de
defesa, bem como da legislação e jurisprudência aplicadas, a saber:
3.1 TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR DE ATIVIDADE-FIM DA ADMINISTRAÇÃO – ARTIGO 37, CAPUT, E INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ITEM 1 - ITI E 3.1 – ITC).
Responsáveis: Maria Emanuela Alves Pedroso e Braz Pancini –
respectivamente, Prefeita e Secretário Municipal de Obras.
Trata-se da contratação do Engenheiro Civil José Augusto Gomes
Neto através do Contrato 22/2013, oriundo do Convite 01/2013,
para prestação de serviços de fiscalização da execução das obras
realizadas pelo município, entre outros, cumprindo 20 horas semanais, comparecendo à sede do município, no mínimo um dia da
semana em horário integral.
Considerou a área técnica que tais atividades são de cunho habitual, permanente e rotineiro, que deveriam ser atribuídas a servidor
efetivo de carreira admitido por concurso público.
Os responsáveis alegaram em síntese, que os serviços contratados
seriam de fácil solução, que o município sempre se valeu desse
meio, e que priorizou a continuidade da ação estatal, citando julgado deste Tribunal (Processo TC 2930/2010), e, ainda, que enviou
projeto de Lei Complementar à Câmara Municipal, visando definir a
estrutura da Administração.
O subscritor da ITC sugeriu a mantença da irregularidade a despeito do julgado deste Tribunal nos autos do Processo TC 2930/2010,
que prioriza a solução de continuidade do serviço público em detrimento do concurso público, amparado no Parecer Consulta TC
35/2005, bem como no Acórdão TCU nº 2084/2007, segundo os
quais, sendo atividade-fim (que é o caso) a regra é a contratação
mediante concurso, sendo possível, no caso de atividade-meio, a
contratação via licitação.
Em sede de sustentação oral, o patrono da Ex-Prefeita, frisou as
mesmas alegações, argumentando que, por ser o seu primeiro ano
de mandato, não seria justo exigir dela a solução de um problema
que existe desde a criação do município.
O douto representante do Parquet de Contas, em sede de
sustentação oral, manifestou-se pela realização de diligência junto à Prefeitura, para verificação se o problema, hoje,
em 2017, já foi solucionado mediante a realização de concurso público para admissão de engenheiro, conforme notas
taquigráficas.
Desta feita, entendo desnecessária a diligência sugerida
pelo douto representante do Parquet de Contas, haja vista
que tal verificação não teria o condão de sanar a irregularidade ocorrida no exercício de 2013, podendo-se proceder tal
averiguação em futuras auditorias.
Lado outro, considerando que o exercício de 2013 foi o primeiro do
mandato da Ex-Prefeita, entendo que procede a argumentação da
defesa, de que o problema advém de longa data, ou seja, desde a
criação do município, não sendo razoável a punição da responsável,
que contratou mediante licitação um serviço pertinente à atividade-fim, visando a solução de continuidade do serviço público
em análise.
Posto isto, divirjo parcialmente da área técnica e do Parquet de
Contas, e mantenho a presente irregularidade, porém, sem o
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condão de macular as contas da gestora.
3.2 UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DOS ROYALTIES
DO PETRÓLEO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PESSOAL
– ARTIGO 8º DA LEI 7990/1989 (ITEM 2 - ITI E 3.2 - ITC).
Responsáveis: Maria Emanuela Alves Pedroso – Prefeita Municipal
e Ligiane Braz Pacheco – Secretária Municipal de Finanças.
Trata-se, segundo o relato técnico, de pagamento do Contrato
22/2013 de prestação de serviços de engenharia consultiva
analisado no item anterior, entendido como gastos com pessoal.
As responsáveis alegaram, em síntese, que a vedação do uso dos
royalties para custeio de pessoal estaria atrelada aos servidores do quadro permanente, sendo possível o custeio do contrato do engenheiro, por não ser servidor, arguindo, para tanto, o
Parecer Consulta 838.756 do Tribunal de Contas de Minas Gerais,
segundo o qual a vedação legal refere-se ao pagamento de dívidas e quadro permanente de pessoal-exceções do artigo 8º,
da Lei 7990/1989.
O subscritor da ITC sugeriu a mantença da irregularidade contra
argumentando, em síntese, que:
- A despesa é inegavelmente gasto com pessoal, burlando inequivocamente o artigo 8º da Lein7990/1989, vez que o contrato 22/2013
estabelece uma terceirização irregular de engenharia e, consequentemente, irregular custeio.
- Em que pese a responsável tentar sanar a irregularidade enviando
à Câmara Municipal projeto de lei complementar dispondo sobre a
estrutura organizacional do município, esta atitude foi intempestiva, pois ocorreu somente em 2015 (fls. 799-923).
- Poder-se-ia, forçosamente, entender que a vedação do uso dos
royalties para custeio de pessoal estaria unicamente atrelada ao
funcionalismo permanente – e que a contratação/custeio do engenheiro seria possível, porém, vislumbra-se dos termos do convite
01/2013 que o objeto contratado se refere à terceirização de pessoal.
O douto representante do Parquet de Contas, citando jurisprudência do TCU (Processo 029.015/2007-9), pugnou por determinação
para que o Município faça retornar à conta específica dos royalties
o montante aplicado indevidamente, entendendo não haver responsabilidade por ressarcimento, vez que os recursos reverteram-se em benefício do município.
Em sede de sustentação oral, o patrono da Ex-Prefeita frisou que a
proibição da lei se refere a gastos com pessoal permanente e
que o caso se refere a contratação de prestação de serviço e
não a contratação de servidor público.
Verifico, pois, da lei específica, a Lei Federal 7990/1989 que,
em seu artigo 8º veda, especificamente, a aplicação dos recursos de royalties em pagamentos de dívida e no quadro
permanente de pessoal (redação dada pela Lei 8001/1990).
A Lei Federal 10.195/2001 incluiu no referido artigo 8º, o § 2º para
estabelecer que os recursos originários das compensações financeiras a que se refere o artigo poderão ser utilizados também para
capitalização de fundos de previdência.
A Lei Federal 12.858, de setembro de 2013, incluiu no referido artigo 8º, o § 1º, incisos I e II, para estabelecer que as vedações
constantes do caput, não se aplicam: ao pagamento de dívidas para
com a União e suas entidades (I), e ao custeio de despesas com
manutenção e desenvolvimento do ensino, especialmente, na educação básica pública em tempo integral, inclusive as relativas a
pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória
a profissionais do magistério, em efetivo exercício na rede pública
(II).
Nesse mesmo sentido, versou o Parecer Consulta 838.756 do E.
Tribunal de Contas de Minas Gerais, mencionado pela defesa, que
“VEDOU O PAGAMENTO DE DÍVIDAS E DO QUADRO PERMANENTE
DE PESSOAL – EXCEÇÕES DO ART. 8º DA LEI N. 7.990/89”.
Com relação às razões técnicas para mantença da irregularidade, fundadas no fato de se considerar que os serviços contratados
são substitutivos daqueles executados por servidores efetivos do
quadro permanente, entendo que, ainda que assim fosse, não
se justificaria a mantença da presente irregularidade, pois,
como restou comprovado nestes autos, trata-se de contratação, via processo licitatório, de profissional liberal da área
de engenharia.
Em assim sendo, considerando que não se trata de pagamento de
pessoal do quadro permanente, o que é especificamente vedado
pela lei em referência, entendo que não cabe, no caso, também, a
determinação sugerida pelo douto representante do Parquet
de Contas, no sentido de que os recursos despendidos com
o referido contrato sejam retornados à conta específica dos
royalties.
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Posto isto, divergindo do entendimento técnico e do órgão ministerial, afasto a presente irregularidade, deixando de acolher
a sugestão de expedição de determinação.
3.3 LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESAS – ARTIGOS 62
E 63 DA LEI FEDERAL 4.320/1964 C/C CLÁUSULA 8.2 DAS
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 08 E 09/2013, E ITEM 1.2
DOS CONTRATOS 31, 32, 33, 34, 35, 36, 48, 49 E 50/2013;
E ARTIGO 67 DA LEI FEDERAL 8666/1993 (ITEM 3 - ITI E
3.3 - ITC).
Responsáveis: Maria Emanuela Alves Pedroso – Prefeita Municipal; Braz Pancini – Secretário Municipal de Obras; Abilio de Oliveira
Neto Secretário Municipal de Saúde; Weverton Emilio Monteiro e
Ligiane Braz Pacheco Secretários Municipais de Finanças; Rosiane
Alves Fagundes e Tatiane Eler da Silva Araújo Secretárias Municipais de Assistência Social; Gabriela de Barros Francisco – Chefe de
Gabinete; e Wemerson Rocha de Oliveira – Secretário Municipal de
Educação.
Trata-se, segundo o relato técnico, das Atas de Registro de Preços
08 e 09/2013 oriundas do Pregão 05/2013 para fornecimento de
combustível, sobre as quais são apontadas as seguintes inconsistências:
- Todos os contratos firmados previam, no seu item 1.2, a necessidade de emissão de ordens de fornecimento (requisição de compra)
pelo setor de compras ou por servidores responsáveis de cada Secretaria, assim como o item 8.2 das Atas de Registro de Preços 08 e
09/2013, o que impunha a designação de um servidor para tal fim,
o que não fora observado;
- Assim, não estabeleceram os contratos firmados, a indicação do
servidor responsável pela fiscalização e acompanhamento da sua
execução, na forma do artigo 67 da Lei federal 8666/1993, aos
quais caberia emitir as autorizações de abastecimento quando solicitadas pelos condutores dos veículos;
- A irregularidade se resume, basicamente, na ausência de controle
no abastecimento dos veículos, visto que sequer eram identificados
os veículos abastecidos e os respectivos condutores, além da ausência de ordens de fornecimento emitidas pelo servidor designado
para tal fim.
Com relação aos responsáveis indicados, consta do relatório de auditoria que todos assinaram notas de liquidação de despesas com
base em documentos que não permitem comprovar com segurança
e exatidão o regular fornecimento dos bens adquiridos, cuja execução se deu em desacordo com a forma estabelecida contratualmente.
Os responsáveis alegaram, em síntese, que não houve liquidação
irregular, mas deficiência na liquidação da despesa, mas que foi
empreendido, ainda que a destempo, medidas visando a melhoria
do controle, como a implantação, em 2015, do sistema informatizado de controle e gerenciamento do abastecimento, feito através
de cartão, evidenciando, assim, a busca do efetivo controle desses
gastos.
O subscritor da ITC sugeriu a mantença da irregularidade, porém,
afastando o ressarcimento proposto, contra argumentando, em síntese, o seguinte:
- Observou dos autos que, em relação aos contratos 31, 32 e
33/2013, do total liquidado, somente R$ 15.959,81 foi efetivamente pago, sendo anulada a liquidação do restante, no valor de R$
31.558,58, em decisão administrativa para pagamento de multa
rescisória dos referidos contratos, sendo a irregularidade referente
à inobservância de que o pagamento da despesa somente pode
ser efetuado após a sua regular liquidação, que consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos
e documentos comprobatórios do respectivo crédito, e que, com
relação aos contratos 34, 35 e 36/2013, foi executado o total de
R$ 476.052;
- Quanto à necessidade autorização por servidor especialmente designado, afirma a defesa que a Cláusula 9ª previa a possibilidade de
formalização de contrato para atendimento de demanda generalizada (ou seja, não afeto a cada Secretaria ou órgão), buscando, com
isto, mitigar a exigência legal de que a execução do contrato deve
ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, evidenciando que os responsáveis
arrogam maior estima a uma cláusula contratual do que à norma
legal de observância imperativa, que é o artigo 67 da Lei Federal
8666/1993;
- Quanto às justificativas de que adotou medidas para melhorar
o controle e que, em sua gestão, os gastos de combustíveis foram menores do que os dos anos anteriores, embora possam
demonstrar boa-fé e até mesmo mitigar a gravidade da conduta, não afasta a irregularidade por liquidação irregular da
despesa;

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

Página 65
- Quanto às alegações de que, conforme o Acórdão TC 307/2015
- 1ª Câmara, seria possível afastar a responsabilidade do gestor
quando respaldado por manifestação ou orientação advindas do
Secretário da Pasta, o mesmo julgado informa que, não trazendo o
gestor a comprovação desses fatos, descabe a alegação de rompimento do nexo causal, e, ao compulsar as justificativas, verificou
parcas liquidações de despesas efetuadas por Secretários, não sendo suficiente para a subsunção da escusa do fato num todo;
- Em que pese a irregularidade na liquidação da despesa, não respaldada nos artigos 62 e 63 da Lei federal 4.320/1964, estando fulgente a precariedade do controle dos gastos, entende-se ser uma
conduta temerária arrogar um ressarcimento de R$ 523.570,29,
como se não houvesse a contraprestação do fornecimento do combustível.
O douto representante do Parquet de Contas acompanhou a área
técnica, citando jurisprudência do TCU e do TCE de Mato Grosso.
O patrono da Ex-Prefeita, em sede de sustentação oral, laborou no
sentido de reafirmar as razões de defesa já apresentadas.
Inicialmente, esclareça-se, quanto ao 2º parágrafo relativo às razões técnicas que estas se mostram equivocadas, isto porque me
parece que a defesa afirmou que havia possibilidade, de acordo
com a cláusula 9ª das Atas de Registro de Preços, de formalização
de contrato único (não vários formalizados por Secretaria ou órgão)
com autorização de fornecimento pelo Setor de Compras, conforme
item 8.2, da Cláusula 8ª (não por servidor de cada Secretaria ou
Órgão), conforme se vê a fl. 99 dos autos, o que não se confunde com a designação formal de servidor para fiscalização e
acompanhamento da execução contratual na forma do artigo 67, da Lei Federal 8666/1993.
Quanto às razões técnicas de que as alegações da defesa, a despeito da deficiência no controle os gastos de combustíveis na sua
gestão foram menores do que nos anos anteriores, tendo adotado
medidas de controle mais eficiente, através de sistema informatizado de gerenciamento e de abastecimento mediante cartão, ainda
que a destempo (implantado em 2015) demonstram boa-fé, podendo até mesmo mitigar a gravidade da conduta, entendo que procedem, ainda que, por si só, não possam afastar a irregularidade.
Entendo ainda procedente as razões técnicas e ministeriais que
afastaram o ressarcimento proposto, pelo que os acompanho.
Quanto à irregularidade na liquidação da despesa, propriamente, observo da documentação probatória juntada em auditoria às
fls. 96-344, que dela constam as Atas de Registro de Preços 08
e 09/2013, oriundas do Pregão Presencial 05/2013, em favor do
Posto Santa Bárbara Ltda - EPP e Auto Posto Combustíveis Imperial
Ltda, respectivamente, com os contratos correspondentes.
Constato, ainda, da referida documentação, as Notas de Liquidação
assinadas pela Prefeita, pelo Secretário Municipal da Pasta responsável, pelo Secretário Municipal de Finanças e pelo Contador, as
quais estão acompanhadas das notas fiscais pertinentes nelas indicadas, as quais identificam o credor, o objeto e o valor a pagar e a
nota de empenho, bem como de despacho assinado pelo Secretário
interessado atestando o fornecimento.
A Lei Federal 4.320/1964, em seu artigo 62, determina que o pagamento da despesa será efetuado quando ordenado e, em seu artigo
63, §§ 1º e 2º, incisos I a III, estabelece que a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor,
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito, e que essa verificação tem por fim apurar:
1 - a origem e o objeto do que se deve pagar;
2 - a importância exata a pagar;
3 - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
E que a liquidação da despesa por fornecimento feito ou por serviços prestados terá por base:
a - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
b - a nota de empenho; e
c - os comprovantes da entrega de material ou da prestação do
serviço.
Resta, assim, comprovado pela documentação juntada em auditoria, a existência dos documentos (Atas de Registro de Preços e
Contratos), das notas de empenho e de liquidação que identificam o
credor constante dos títulos, bem como as notas fiscais devidamente atestadas pelos Secretários interessados, identificando o valor a
pagar, em todos esses documentos, sendo identificados a origem e
o objeto do que se deve pagar.
Assim, mostra-se incontroverso a existência dos documentos exigidos pela lei para a liquidação da despesa, não se podendo falar em
liquidação irregular da despesa.
Com relação às autorizações de fornecimento para cada titular de
Secretaria ou Órgão, ou pelo Setor de Compras, previstas nos contratos, identificando o veículo abastecido e o condutor do mesmo,
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a quilometragem indicada no momento do abastecimento, a este
respeito, embora tenha razão a área técnica quanto à necessidade
de tais controles, trata-se, em verdade, de problemas afetos ao
Controle Interno e não à liquidação da despesa.
Posto isto, divergindo parcialmente do entendimento técnico
e do órgão ministerial, afasto a presente irregularidade, bem
como o ressarcimento dela decorrente.
3.4. CELEBRAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS EM MONTANTES
SUPERIORES AO PERMITIDO POR LEI – ARTIGO 65, § 1º, DA
LEI FEDERAL 8666/1993 (ITEM 4 - ITI E 3.4 - ITC).
Responsáveis: Maria Emanuela Alves Pedroso – Prefeita Municipal; Abílio de Oliveira Neto – Secretário Municipal de Saúde; e Wemerson Rocha de Oliveira – Secretário Municipal de Educação.
Consta do relato técnico que o Contrato 34/2013 de 8/3/2013, afeto à Secretaria Municipal de Saúde, foi celebrado com base na Ata
de Registro de Preços 08/2013, tendo como objeto o fornecimento
de 35.800 litros de gasolina ao preço unitário de R$ 2,37, sendo o
valor total R$ 84.846,00, tendo sido celebrado o 1º Termo Aditivo,
em 18/8/2013, para acréscimo de 12.251 litros pelo mesmo valor
unitário, no total de R$ 29.034,87, correspondente a 34% do contrato inicial e, em 16/9/2013, foi firmado o 2º Termo Aditivo para
acréscimo de 42.000 litros ao mesmo preço unitário, no total de R$
99.540,00, correspondente a 117,32%.
Assim, os acréscimos contratuais somaram 151,32%, em quantidade de litros de gasolina e em valor, que montou em R$ 128.574,87,
sendo que a permissão legal é de 25% de acréscimo, totalizando o
referido contrato 90.051 litros e R$ 213.420,87.
O Contrato 36/2013, afeto à Secretaria Municipal de Educação,
igualmente, tendo como objeto o fornecimento de 12.800 litros de
gasolina ao mesmo preço unitário, com total de R$ 30.336,00, foi
objeto do 1º Termo Aditivo para acréscimo de 4.220 litros ao mesmo preço unitário e um total de R$ 10.001,40, correspondente a
32,97%.
Corrigindo a informação supra, foi demonstrado no relatório de auditoria (fl. 33) um valor inicial de R$ 33.486,00, que, em verdade, se refere ao somatório do contrato (gasolina mais reagentes),
tendo resultado o cálculo do percentual em 29.9%, porém, o valor
total inicial referente à gasolina é de R$ 30.336,00 (fl. 144), sendo
o percentual aditado 32,97%, somando o valor total dos dois contratos R$ 253.758,27.
Os responsáveis alegaram, em síntese, que os contratos são originários da Ata de Registro de Preços 08/2013, que possibilitou
a aquisição de 206.000 litros de gasolina, no valor total de R$
488.220,00, sendo, assim, permitidas essas adições.
O subscritor da ITC sugeriu a mantença da irregularidade, contra
argumentando, em síntese, que mais uma vez a gestora atribui
maior afeição a uma cláusula contratual do que a uma norma legal
de observância cogente.
O patrono da Ex-Prefeita, em sede de sustentação oral, argumentou que, em verdade, o que aconteceu foi um erro formal da Administração que deveria ter celebrado novos contratos com base na
Ata de Registro de Preços e não Termos Aditivos aos contratos já
celebrados.
Examinando o feito, verifico que não foi informado qualquer regulamento sobre o registro de preços previsto § 3º, do artigo 15, da
Lei Federal 8666/1993, porém, em caso de ausência de regulação
própria, os municípios costumam adotar a regulação federal contida
no Decreto Federal 3.931/2001, que assim estabelece:
Art. 2º - Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes
hipóteses:
[...]
IV – quando pela natureza do objeto não for possível definir
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.
Art. 8º - A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame ... desde que
devidamente comprovada a vantagem.
§ 3º - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este
artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. (g.n.)
Verifico do artigo 8º das Atas de Registros de Preços que as Ordens
de Fornecimento ou instrumentos equivalentes serão consideradas
para todos os fins de direito, contratos acessórios ao presente compromisso.
Assim, para as aquisições de combustíveis, através das Atas de
Registro de Preços, de acordo com o seu artigo 8º, poderiam ser
emitidos contratos, ordens de fornecimentos, notas de empenho, observados os limites previstos no artigo 62, da Lei Federal
8666/1993, segundo o qual o instrumento de contrato é obrigató-
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rio nos casos de concorrência e tomada de preços, bem como nas
dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos
no mesmo limite, sendo facultativo nos demais casos em que
a Administração possa substituí-lo por outros instrumentos
hábeis, como carta-contrato, nota de empenho, ordem de
compra.
Em assim sendo, entendo que, no caso concreto, as aquisições através das Atas de Registro de Preço poderiam ser feitas por quaisquer
desses instrumentos previstos no artigo 62, da Lei de Licitações e
Contratos, desde que observados os limites nele fixados que é o valor do limite para licitação na modalidade de tomada de preços para
compras e serviços (art. 23, II, b), qual seja, R$ 650.000,00, desde
que observado os preços e os limites contidos nas referidas Atas de
Registro de Preços, que, inclusive, poderiam ter seus quantitativos
e valores aditados.
Desse modo, o instrumento acessório à Ata de Registro de Preços
poderia ser qualquer daqueles previstos no artigo 62, da Lei Federal
8666/1993, sem que, qualquer acréscimo configurasse aditamento
contratual, passível de percentual limitador de execução.
Posto isto, acolho as razões de defesa, especialmente as apresentadas pelo patrono da Ex-Prefeita, no sentido de que os termos
aditivos, em verdade se referem a novos contratos com outros
quantitativos, observando o mesmo valor unitário, e, divergindo
do entendimento técnico e do órgão ministerial, afasto a presente
irregularidade.
3.5 AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO – ARTIGO 67, CAPUT, E §
1º, DA LEI FEDERAL 8666/1993 (ITEM 8 - ITI E 3.8 - ITC).
Responsável: Maria Emanuela Alves Pedroso – Prefeita Municipal.
Segundo o relato técnico os processos de pagamento foram atestados e liquidados pelos respectivos Secretários das Pastas, sem as
devidas anotações do fiscal, ocorrendo a ausência de segregação de
função, fragilizando o processo de liquidação.
A responsável alegou, em síntese, que, conforme mídia digital juntada, a manutenção da frota do município era acompanhada pelos
servidores solicitantes das respectivas Secretarias, sendo que não
houve ofensa ao princípio da segregação de funções, pois,
os Secretários apenas realizavam a liquidação à luz dos serviços prestados.
O subscritor da ITC sugeriu a mantença da irregularidade contra argumentando, em síntese, que o princípio da segregação de funções
é corolário dos princípios da legalidade, moralidade e da eficiência,
e que não se identificou na mídia informada, o acompanhamento
pelos servidores solicitantes das respectivas Secretarias.
O patrono da Ex-Prefeita, em sede de sustentação oral, argumentou que o caso trata apenas de ausência formal de fiscalização.
Examinando os autos, verifico que o relatório de auditoria e a ITI
(fls. 42 e 370-371) abordaram o fato, sem, no entanto, informar
qual ou quais contratos foram executados sem o acompanhamento e fiscalização por servidor especialmente designado para tal fim, sendo temerário estabelecer o nexo causal
entre o fato e a responsável apontada.
Desta maneira não se mostra possível a aferição do acerto ou desacerto da gestão praticada, relativamente aos gestores, motivo
pelo qual é de se afastar a responsabilidade em relação a este item.
Posto isto, a despeito de abordagem da defesa sobre os contratos
de fornecimento de combustíveis, divirjo do entendimento técnico
e do órgão ministerial e afasto a presente irregularidade.
4. DISPOSITIVO
Por todo o exposto, acompanhando parcialmente a área técnica e
ao Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas assim
delibere:
4.1 Rejeite a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
do Procurador Municipal, Dr. Ronan Alves da Veiga, divergindo
da área técnica e acompanhando o Ministério Público Especial de
Contas;
4.2 Afaste, adotando o entendimento técnico e do órgão ministerial, os indicativos de irregularidade nº 5, 6, 7 e 9 da Instrução Técnica Inicial – ITI 1769/2014, e, divergindo parcialmente, os itens
2, 3, 4 e 8 da referida ITI, pelas razões expendidas nos itens 3.2,
3.3, 3.4 e 3.5 da fundamentação deste voto (3.2, 3.3, 3.4 e 3.8 ITC), ressalvando o afastamento do ressarcimento quanto ao item
2.3 (3.3 - ITC), também, pela área técnica e pelo Ministério Público
Especial de Contas;
4.3 Mantenha, pelas razões expendidas no item 3.1 da fundamentação desta decisão, o indicativo de irregularidade nº 1 da ITI
1769/2014 (3.1 - ITC), porém, sem o condão de macular os
atos de gestão;
4.4 Considere REGULARES COM RESSALVA os atos praticados
pela Sra. Maria Emanuela Alves Pedroso e pelo Sr. Braz Panci-
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ni, respectivamente, Prefeita e Secretário Municipal de Obras, face
à mantença do indicativo de irregularidade tratado no item 3.1 da
fundamentação deste voto - Terceirização irregular de atividade-fim da Administração – artigo 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal (item 1 - ITI e 3.1 – ITC), ainda que sem o condão
de macular os atos de gestão;
4.5 Considere REGULARES os atos praticados pelos senhores:
ABILIO DE OLIVERA NETO – Secretário Municipal de Saúde; WEMERSON ROCHA DE OLIVEIRA – Secretário Municipal de Educação; WEVERTON EMILIO MONTEIRO e LIGIANE BRAZ PACHECO – Secretários Municipais de Finanças; ROSIANE ALVES
FAGUNDES e TATIANE ELER DA SILVA ARAUJO – Secretárias
Municipais de Assistência Social; DANIELA MOSCHEN RIBEIRO
– Pregoeira; RONAN ALVES DA VEIGA – Assessor Jurídico; e GABRIELA DE BARROS FRANCISCO – Chefe de Gabinete, em face
do afastamento dos indicativos de irregularidades de sua responsabilidade.
4.6 Expeça as seguintes RECOMENDAÇÕES ao atual gestor da
Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, na forma sugerida pela área
técnica:
a. Providencie, com a devida antecedência os processos licitatórios de forma a serem concluídos antes de expirada a vigência dos
contratos vigentes, evitando-se os contratos emergenciais e outros
complicadores;
b. Proceda a designação formal de servidor para acompanhar e
fiscalizar a execução de cada ou de todos os contratos firmados,
observando-se o disposto no artigo 67 da Lei Federal 8666/1993;
c. Antes de efetuar os pagamentos, exija dos fornecedores a apresentação de comprovação do recolhimento das obrigações fiscais,
trabalhistas e previdenciárias gerados pela execução contratual, na
forma do artigo 71, § 2º, da Lei federal 8666/1993.
VOTO, por fim, no sentido de que, promovidas as comunicações
devidas, em não havendo expediente recursal, sejam os presentes autos arquivados.
É como voto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-8766/2014,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
doze de julho de dois mil e dezessete, por maioria, nos termos do
voto do então relator, conselheiro em substituição Marco Antonio da
Silva, com fulcro no artigo 86, §2º, do Regimento Interno:
1. Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do
Procurador Municipal, Dr. Ronan Alves da Veiga;
2. Afastar os indicativos de irregularidade nº 5, 6, 7 e 9 da
Instrução Técnica Inicial – ITI 1769/2014, e os itens 2, 3, 4 e 8 da
referida ITI, pelas razões expendidas nos itens 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5
da fundamentação do voto do relator (3.2, 3.3, 3.4 e 3.8 - ITC),
ressalvando o afastamento do ressarcimento quanto ao item 2.3
(3.3 - ITC);
3. Manter pelas razões expendidas no item 3.1 da fundamentação
do voto do relator, o indicativo de irregularidade nº 1 da ITI
1769/2014 (3.1 - ITC), porém, sem o condão de macular os
atos de gestão;
4. Considerar regulares com ressalva os atos praticados pela
Sra. Maria Emanuela Alves Pedroso e pelo Sr. Braz Pancini,
respectivamente, Prefeita e Secretário Municipal de Obras, face à
mantença do indicativo de irregularidade tratado no item 3.1 da
fundamentação deste voto - Terceirização irregular de atividade-fim da Administração – artigo 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal (item 1 - ITI e 3.1 – ITC), ainda que sem o condão
de macular os atos de gestão;
5. Considerar regulares os atos praticados pelos senhores: Abilio de Olivera Neto – Secretário Municipal de Saúde; Wemerson
Rocha de Oliveira – Secretário Municipal de Educação; Weverton Emilio Monteiro e Ligiane Braz Pacheco – Secretários Municipais de Finanças; Rosiane Alves Fagundes e Tatiane Eler
da Silva Araujo – Secretárias Municipais de Assistência Social;
Daniela Moschen Ribeiro – Pregoeira; Ronan Alves da Veiga
– Assessor Jurídico; e Gabriela de Barros Francisco – Chefe de
Gabinete, em face do afastamento dos indicativos de irregularidades de sua responsabilidade;
6. Recomendar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Alto Rio
Novo, na forma sugerida pela área técnica, que:
6.1 Providencie, com a devida antecedência os processos licitatórios de forma a serem concluídos antes de expirada a vigência dos
contratos vigentes, evitando-se os contratos emergenciais e outros
complicadores;
6.2 Proceda a designação formal de servidor para acompanhar e
fiscalizar a execução de cada ou de todos os contratos firmados,
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observando-se o disposto no artigo 67 da Lei Federal 8666/1993;
6.3 Antes de efetuar os pagamentos, exija dos fornecedores a apresentação de comprovação do recolhimento das obrigações fiscais,
trabalhistas e previdenciárias gerados pela execução contratual, na
forma do artigo 71, § 2º, da Lei federal 8666/1993.
7. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Parcialmente vencido o conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo que acompanhou a área técnica e o Ministério Público Especial
de Contas, computando-se seu voto nos termos do artigo 86, § 2º,
do Regimento Interno desta Corte.
Absteve-se de votar, nos termos do artigo 86, § 4º, do Regimento
Interno deste Tribunal, a Conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação o senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, no exercício da presidência, a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, e o senhor conselheiro convocado Marco Antonio da
Silva. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Luis
Henrique Anastácio da Silva, em substituição ao procurador-geral
do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 12 de julho de 2017.
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
No exercício da presidência
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO ANTONIO DA SILVA
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão do dia: 23/08/2017
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-984/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-10102/2016
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO
SUL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL
RESPONSÁVEL - FLAVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 3° BIMESTRE DE
2016 – SANEAMENTO DA OMISSÃO – ARQUIVAR.
O EXM. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 Relatório
Versam os presentes autos sobre omissão na remessa da Prestação
de Contas Bimestral – PCB, referente ao 3º bimestre de 2016, da
Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, sob a responsabilidade da
senhora Flávia Roberta Cysne de Novaes Leite.
Inicialmente, a senhora Flávia Roberta Cysne de Novaes Leite foi
notificada acerca da omissão quanto à Prestação de Contas Bimestral relativa ao 3º bimestre de 2016 (Termo de Notificação
50396/2016).
Diante do não atendimento ao Termo de Notificação 50583/2016,
foi elaborada a Instrução Técnica Inicial 1101/2016, sugerindo
a citação da senhora Flávia Roberta Cysne de Novaes Leite pelo
descumprimento ao Termo de Notificação, bem como a notificação
da mesma para que encaminhasse Prestação de Contas em referência, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 43/2017.
Em resposta, a responsável anexou aos autos justificativas que
comprovam o encaminhamento e homologação da Prestação de
Contas Anual referente ao 3º bimestre de 2016 na data de 05 de
dezembro de 2016.
Foi, então, elaborada a Instrução Técnica 29/2017, opinando
pelo saneamento da omissão com arquivamento dos presentes
autos.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos
Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas
2799/2017).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
A área técnica e o Ministério Público Especial de Contas registram
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que os responsáveis anexaram aos autos justificativas que comprovam o encaminhamento e a homologação da Prestação de Contas
Bimestral referente ao 4º bimestre de 2016 na data de 05 de dezembro de 2016.
Tendo em vista que a Instrução Técnica 29/2017 infere que os
presentes autos estão em conformidade com a Resolução TCEES
247/2012, impõe-se a conclusão pelo saneamento do feito com o
consequente arquivamento, nos termos do art. 330, incisos I e IV
da Resolução TC 261/2013.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Contas Heron Carlos Gomes de Oliveira,
VOTO pelo saneamento da omissão relativa ao envio da Prestação de Contas Bimestral - 3º bimestre de 2016 da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, sob a responsabilidade da senhora Flávia
Roberta Cysne de Novaes Leite, com o arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 330, incisos I e IV da Resolução
TC 261/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-10102/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
dois de agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade, tendo em
vista o saneamento da omissão relativa ao envio da Prestação de
Contas Bimestral da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, relativa
ao 3º bimestre de 2016, sob a responsabilidade da senhora Flávia
Roberta Cysne de Novaes Leite, arquivar os autos, nos termos do
art. 330, incisos I e IV do Regimento Interno, nos termos do voto
do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara de deliberação os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o senhor procurador
especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição
ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 2 de agosto de 2017.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em Substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-985/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-1724/2017 (APENSOS: TC- 2609/2007 E TC3409/2008)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ASSUNTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECORRENTE - ELIESER RABELO
EMENTA:
1)PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2006 -PREFEITO:
ELIESER RABELLO - PARECER PELA REJEIÇÃO - 2) RECOMENDAÇÃO AO GESTOR – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM
FACE DE PARECER PRÉVIO TC-056/2008 - 1) CONHECER - 2)
PROVIMENTO PARCIAL - 3) MANTER REJEIÇÃO - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - CONHECER - NEGAR PROVIMENTO.
O EXM. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Este processo trata de Embargos de Declaração interpostos pelo
senhor Eliezer Rabello, Prefeito Municipal de Vargem Alta no exercício de 2006, em face do Parecer Prévio TC-93/2008, proferido
no Processo TC 3409/2008 em apenso, que dando provimento
parcial ao Recurso de Reconsideração manteve a recomendação
ao Legislativo Municipal pela rejeição das contas anuais, conforme
constava no Parecer Prévio 56/2008.
Em sede do mencionado recurso foram afastadas irregularidades
e mantidas outras, de modo que se chegou à seguinte conclusão:
No mérito, pelo provimento parcial do recurso, para afastar
as irregularidades constantes dos itens I.1, I.2, I.3, I.8, I.9, I.10
e I.11 do Parecer Prévio TC-056/2008, mantendo-se a orienta-
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ção ao Legislativo Municipal para a rejeição das presentes
contas, tendo em vista a manutenção das inconsistências dispostas nos itens I.4, I.5, I.6, I.7 e I.12 do Parecer Prévio em tela.
O agente responsável vem então, na qualidade de embargante, alegar a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão
que julgou apenas parcialmente procedente seu recurso, por ter
requerido em defesa oral o reconhecimento de prescrição e não ter
tido seu pedido deferido, o que constituiria contradição em relação
à jurisprudência deste mesmo Tribunal além de ter sido supostamente recomendado pela 6ª Secex quando da análise do processo.
Requer ao final o acolhimento dos embargos de declaração a fim de
que seja suprida a suposta omissão ou contradição apontada, para
o fim de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva deste
Tribunal de Contas, com o arquivamento do processo.
O Secretário adjunto das Sessões certifica o cumprimento do prazo recursal (f.12); autuado e distribuído a este Gabinete na forma
regimental.
Em sede conhecimento do recurso, considerando o teor do despacho acima mencionado, entendo que os Embargos de Declaração
interpostos são tempestivos.
Além disso, o embargante é parte legítima e possui interesse, estando preenchidas todas as formalidades exigidas pelo artigo 395
da Resolução TC nº 261/2013, razão pela qual conheço dos embargos de declaração opostos.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
De acordo com a argumentação do embargante, teria ocorrido
prescrição no processo de prestação de contas 2609/2007, na forma do art. 71 da LC 621/2012, eis que permaneceu sem movimentação por mais de cinco anos, entre a manifestação de fls. 228
(28/08/2008) e a manifestação contábil de recurso (fls. 229-248).
Cita precedentes desta Corte – processos TC 4465/2004, TC
2160/2006, TC 5144/2008, em que ocorreu o reconhecimento da
prescrição intercorrente – aquela que se dá no curso do processo,
em razão da inércia do autor.
Em primeiro lugar, quanto aos fatos, cabe destacar que diversamente do que afirma o embargante, a chefia da 6ª CT, na MTC
87/2013 (f. 249) faz menção à prescrição, mas apenas da multa,
sem prejuízo da manutenção do parecer prévio.
Quanto às alegações de defesa oral, cabe destacar que não há no
procedimento desta Corte qualquer omissão, uma vez que o argumento foi analisado e refutado, como se transcreve da Instrução
Técnica de Recurso sobre a defesa oral:
No que tange à alegação de ocorrência da prescrição, convém inicialmente ressaltar que, ao contrário do alegado, a matéria foi
devidamente analisada por meio da ITR 47/2014 que assim
concluiu:
Assim, considerando que a emissão do Parecer Prévio constitui uma
etapa no processo de controle externo, realizado com o auxílio do
Tribunal de Contas, que exerce sua função fiscalizatória com o objetivo de apreciar as contas e fornecer dados técnicos para acudir o
Legislativo, quando do julgamento das contas do Executivo, não há
que se falar em sanção pecuniária.
Isso porque a prescrição, nos termos dos normativos aplicáveis a
esta Corte, atinge tão somente a pretensão punitiva, o que não
impede a atuação do Tribunal de Contas na emissão de parecer
prévio com o objetivo de subsidiar o julgamento das contas pelo
Legislativo.
Convém relembrar que o prazo para análise das contas dos Prefeitos Municipais possui como matriz a disposição do artigo 71, inciso
II, da Constituição Estadual, senão vejamos:
Art. 71. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou
da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de
Contas do Estado ao qual compete:
[...]
II – emitir parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em
até vinte e quatro meses, a contar do seu recebimento, e
julgar as contas do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e das
Mesas da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais, em até
dezoito meses, a contar dos seus recebimentos; (grifo nosso)
Ocorre que, da emissão extemporânea do parecer prévio pelo Tribunal de Contas não decorrem efeitos de ordem processual por se
tratar de prazo impróprio, cuja única consequência pode ser sanções de ordem disciplinar.
Acerca dos prazos impróprios, Nelson Nery vaticina que “são [...]
fixados na lei apenas como parâmetro para a prática do ato, sendo
que seu destendimento não acarreta situação detrimentosa para
aquele que o descumpriu, mas apenas sanções disciplinares”.
Daí se verifica a inexistência de omissão quanto à alegação de prescrição feita pela defesa. Na verdade, a matéria havia sido tratada
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tanto na instrução técnica de recurso quanto na manifestação técnica sobre a defesa oral e afastada no mérito a aplicação da prescrição a processo de prestação de contas anual em que a atuação
deste Tribunal de Contas resulta em parecer prévio.
Cabe destacar que parecer prévio não é ato de julgamento,
mas peça opinativa e não sujeita, portanto, à incidência de
prescrição, conforme se verifica no julgado a seguir, proferido unanimemente pela Segunda Câmara do Tribunal de
Contas de Minas Gerais, em sessão do dia 04/09/2012, na
prestação de contas n. 680.603.
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS — PREFEITURA MUNICIPAL —
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO — PEÇA TÉCNICO-JURÍDICA OPINATIVA — AFASTADA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO — JULGAMENTO
PELO LEGISLATIVO — DIMENSÃO METAINDIVIDUAL — DIREITO DA
COLETIVIDADE — II. PROPOSTA DE PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS PRESTADAS
1. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas constitui peça
técnico-jurídica de natureza opinativa, com o objetivo de subsidiar
o julgamento das contas pelo Legislativo.
2. Não se admite a interposição de limitação temporal à atuação do
Tribunal de Contas, quando o julgamento das contas de governo,
outorgado ao Poder Legislativo, possa, por via reflexa, ser obstaculizado, tendo em vista tratar-se de direito da coletividade.
Tampouco houve qualquer contradição na decisão proferida, seja
em relação à sua própria fundamentação, seja em relação à jurisprudência desta Corte.
Ressalto aqui que o embargante menciona manifestação da 6ª Secex no sentido da ocorrência de prescrição neste processo; o que
consta da Manifestação Técnica da Chefia MTC 87/2013 (f.249), no
entanto, é o opinamento pela prescrição da multa sem prejuízo do
parecer prévio.
O Ministério Público de Contas faz a devida correção sobre a questão (f. 264) quando afirma que não prescrição nem sanção e opina
pelo provimento parcial, mantida a rejeição.
O provimento parcial se deveu ao afastamento de irregularidades
pela manifestação contábil sobre o recurso (MCR 32/2013).
Quanto à alegada contradição entre o julgado ora embargado e a
jurisprudência deste Tribunal de Contas, a análise deve partir da
competência legal desta Corte de Contas, estabelecida em sua lei
orgânica e decorrente da Constituição Federal.
Art.1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão
de controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da
Constituição Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei
Complementar, compete:
I -exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios e das entidades da
administração direta e indireta dos poderes constituídos, bem como
da aplicação das subvenções e renúncias de receitas;
II - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do
Estado, com a emissão de parecer prévio no prazo de sessenta
dias a contar do seu recebimento;
III - apreciar as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos,
com a emissão de parecer prévio no prazo de até vinte e quatro
meses a contar do seu recebimento;
IV - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta
e indireta do Estado e dos Municípios, incluídas as fundações e as
sociedades por eles instituídas ou mantidas, bem como as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade
de que resulte dano ao erário
Há, portanto, processos em que o Tribunal profere ato de julgamento, com aplicação de sanção pecuniária e ressarcimento e este julgamento e respectiva sanção são passíveis de prescrição, na forma
do art. 71 da Lei Complementar 621/2012, ressalvado ressarcimento ao erário que é imprescritível.
Por outro lado, nos processos de prestação de contas anuais dos
Chefes do Executivo, seja estadual ou municipal, o Tribunal de Contas profere uma peça opinativa e técnica, que é o parecer prévio,
que fica sujeito ao julgamento de natureza política a ser exercido
pelos respectivos poderes legislativos.
Neste último caso, não há que se falar em prescrição, não só porque não há ato de julgamento nem aplicação de sanção, como
também porque se trata de direito indisponível da coletividade.
Finalmente, nenhum dos processos mencionados nos embargos é
de prestação de contas anual de chefe do Poder Executivo; o processo TC 4465/2004 é uma denúncia convertida em tomada de
contas especial, o TC 2160/2006 é uma denúncia e o TC 5144/2008
é uma auditoria convertida em tomada de contas especial. Em todos eles foi reconhecida a prescrição, evidentemente, o que, no
entanto, não se aplica ao processo objeto destes embargos.
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Resultam, assim, improcedentes os embargos de declaração, pela
ausência de omissão, obscuridade ou contradição no Parecer Prévio
93/2016.
3 DISPOSITIVO
Assim, ante todo o exposto e tendo em conta a fundamentação até
aqui expendida, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração e no mérito, por que lhes seja negado provimento.
À Secretaria-Geral das Sessões para que promova as comunicações
processuais necessárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1724/2017,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
dois de agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade, conhecer
dos presentes embargos de declaração e, no mérito, negar-lhes
provimento, nos termos do voto do relator, conselheiro em substituição Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o senhor procurador
especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição
ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 2 de agosto de 2017.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em Substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-986/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-5593/2011
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA
RESPONSÁVEIS - ANDRE LUIS PIMENTEL, AUREA SONIA LAMPIER, EDNA MODOLO, LORENA DADALTO, MARCIA ALVINA ROCHA
FERNANDES, MARILENE JAHRING, ROGERIO ALDEMIR DA PENHA,
VITORINO BATISTI FILHO E WANZETE KRUGER
EMENTA: AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2009 – DECLARAR
PRESCRIÇÃO – EXTINGUIR PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR.
O EXM. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
Trata-se de Auditoria Ordinária de Obras e Serviços de Engenharia,
realizada na Prefeitura Municipal de Domingos Martins, relativamente ao exercício de 2009, sob a gestão do Sr. Wanzete Kruger,
Prefeito Municipal.
Devidamente citados dos termos da ITI 277/2012 (fls. 1629/1637),
os responsáveis apresentaram as justificativas conjuntas, que foram analisadas pelo Núcleo de Engenharia e Obras Públicas – NEO,
culminando pela manutenção das irregularidades dos itens 2.1.1,
2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5 e afastamento da irregularidade do item 2.2.6, sugerindo o encaminhamento de recomendações ao atual gestor, relativas a melhores práticas administrativas.
Encerrando a instrução processual, o NEC constatou que a citação válida dos responsáveis ocorreu nos dias 22 e 24 de maio de
2012. Assim, invocando o artigo 71, caput e §4º, inciso I, da LC
621/2012, sugeriu o reconhecimento da prescrição e o julgamento pela extinção do feito com resolução de mérito, encaminhando
recomendações ao atual gestor, em conformidade com a ITC nº
2753/2017-1.
O Ministério Público Especial de Contas encampou a manifestação
técnica, nos termos do Parecer nº 3138/20117-1, sugerindo o encaminhamento de determinações para a adoção de providências
corretivas por parte da Administração Municipal.
Há uma pequena divergência entre a Área Técnica, que sugere sejam encaminhadas recomendações e o MPEC, que opina sejam feitas determinações ao gestor.
Não vislumbro prejuízo em encaminhar ao gestor determinações,
já que as ponderações feitas pela área técnica são relevantes e as
melhores práticas sugeridas revelam consonância com remansosa
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jurisprudência dos Tribunais.
Pelo exposto, entendo que o contexto dos autos está plenamente
detalhado nas manifestações da área técnica, razão pela qual adoto
como fundamentos deste voto a ITC º 2753/2017 e, com base na
competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC
261/2013 (Regimento Interno do TCEES), VOTO:
por que seja declarada a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva em
relação aos fatos tratados nestes autos, nos termos do artigo 71,
da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica) e os artigos
373 a 375 da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno);
por que o feito seja JULGADO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, nos termos do artigo 70 da Lei Orgânica deste Tribunal e
artigo 269 inciso IV, do Código de Processo Civil; e
por encaminhar as seguintes determinações ao atual gestor do
Município de Domingos Martins, com vistas à adoção de melhores
práticas administrativas, dispensando-se o monitoramento pela SEGEX:
O projeto básico incompleto pode concorrer para acréscimos e supressões que desvirtuem o objeto original para fora dos limites legais permitidos em face do valor de custo e de prazo, daí a razão
para não deixar o projeto executivo numa fase concomitante com
a obra;
O termo aditivo deve ser objeto presente no processo, inclusive
seus complementos na forma de As Built (memória de cálculo, desenho e detalhe tal como construído), pois delimita o objeto final em aspectos mais amplos para a garantia do Estado diante de
eventuais cobranças futuras, além de permitir contabilmente consolidar as contas numa visão maior da devida prestação;
A exigência de itens exorbitantes pode comprometer o certame
nos aspectos da atratividade e da competição, e o legado perpassa
por identificar os itens que apresentassem valor significativo e que
também fossem tecnicamente relevantes, daí a razão em identificar
e pontuar as quantidades segundo razoabilidade;
As visitas técnicas conjuntas figuram a ideia de patrocínio de encontros entre os licitantes, concorrendo para fortuitos ajustes em
decorrência da simples consideração de quem serão eles os competidores e não comerciantes sobre um objeto de interesse público;
A exigência conjunta de muitos tipos de garantias pode na mesma sorte comprometer a atratividade e a competição; ainda que o
aprendizado já tenha sido inclusive realizado em face de treinamento com pessoal da CGU, fica esta ressalva presente no texto para
que não a faça novamente;
O mesmo acontece com a exigência de índices contábeis sem justificativa, pois poderia comprometer a atratividade e a competição,
através da excomunhão do certame dalgumas empresas interessadas;
Fazer a designação formal de agente público na função de fiscal do
contrato, neste caso sem existir, pode promover descaso ou omissão de servidor porquanto aja de forma esporádica, ou numa pseudo-fiscalização, no mínimo sem devido empenho pela omissão do
poder público em configurá-lo na obrigatória responsabilidade;
Contratação sem prazo de vigência, ainda que tratada nos autos
por ocasião da minuta de Contrato, ferindo princípios formais mínimos que abrem a guarda da administração para eventuais contratempos administrativos ou jurídicos.
Dê-se ciência aos interessados, arquivando-se ao final.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-5593/2011,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dois
de agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias:
1. Declarar a prescrição da pretensão punitiva em relação aos
fatos tratados nestes autos, nos termos do artigo 71, da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica) e os artigos 373 a 375
da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno);
2. Extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos
do artigo 70 da Lei Orgânica deste Tribunal e artigo 269 inciso IV,
do Código de Processo Civil;
3. Determinar ao atual gestor do Município de Domingos Martins,
com vistas à adoção de melhores práticas administrativas, dispensando-se o monitoramento pela SEGEX:
3.1 O projeto básico incompleto pode concorrer para acréscimos e
supressões que desvirtuem o objeto original para fora dos limites
legais permitidos em face do valor de custo e de prazo, daí a razão
para não deixar o projeto executivo numa fase concomitante com
a obra;
3.2 O termo aditivo deve ser objeto presente no processo, inclusive seus complementos na forma de As Built (memória de cálculo,
desenho e detalhe tal como construído), pois delimita o objeto fi-
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nal em aspectos mais amplos para a garantia do Estado diante de
eventuais cobranças futuras, além de permitir contabilmente consolidar as contas numa visão maior da devida prestação;
3.3 A exigência de itens exorbitantes pode comprometer o certame
nos aspectos da atratividade e da competição, e o legado perpassa
por identificar os itens que apresentassem valor significativo e que
também fossem tecnicamente relevantes, daí a razão em identificar
e pontuar as quantidades segundo razoabilidade;
3.4 As visitas técnicas conjuntas figuram a ideia de patrocínio de
encontros entre os licitantes, concorrendo para fortuitos ajustes em
decorrência da simples consideração de quem serão eles os competidores e não comerciantes sobre um objeto de interesse público;
3.5 A exigência conjunta de muitos tipos de garantias pode na mesma sorte comprometer a atratividade e a competição; ainda que o
aprendizado já tenha sido inclusive realizado em face de treinamento com pessoal da CGU, fica esta ressalva presente no texto para
que não a faça novamente;
3.6 O mesmo acontece com a exigência de índices contábeis sem
justificativa, pois poderia comprometer a atratividade e a competição, através da excomunhão do certame dalgumas empresas interessadas;
3.7 Fazer a designação formal de agente público na função de fiscal do contrato, neste caso sem existir, pode promover descaso ou
omissão de servidor porquanto aja de forma esporádica, ou numa
pseudo-fiscalização, no mínimo sem devido empenho pela omissão
do poder público em configurá-lo na obrigatória responsabilidade;
3.8 Contratação sem prazo de vigência, ainda que tratada nos autos por ocasião da minuta de Contrato, ferindo princípios formais
mínimos que abrem a guarda da administração para eventuais contratempos administrativos ou jurídicos.
4. Dar ciência aos interessados;
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, relator, e a senhora conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em
substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 2 de agosto de 2017.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-987/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3115/2017
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ASSUNTO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESPONSÁVEL - REGINALDO SIMAO DE SOUZA
EMENTA: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – SANEMENTO DA OMISSÃO – ARQUIVAR.
O EXM. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS
CHAMOUN:
Trata-se de processo de omissão dos dados relativo ao Relatório
Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre do
exercício de 2016 da Prefeitura de Ibitirama.
Na Instrução Técnica 00072/2017-1, a área técnica verificou
que a Prefeitura Municipal de Ibitirama apresentou o arquivo referente ao Relatório de Execução Orçamentária do 6º bimestre de
2016, dada a perda do objeto, sugeriu o arquivamento dos autos, sendo acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas
através do Em. Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva 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
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Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3115/2017,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dois
de agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade, tendo em vista o
saneamento da omissão, arquivar os autos com fundamento no
art. 330, IV da Resolução TC 261/13, nos termos do voto do relator,
conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, relator, e a senhora conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em
substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 2 de agosto de 2017.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-988/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3689/2015
JURISDICIONADO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DE
SÃO DOMINGOS DO NORTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - AILTON JORGE TREVIZANI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2014 – REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual do SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE – SAAE,
referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor
AILTON JORGE TREVIZANI.
Com base no Relatório Técnico RTC 502/2015 (fls. 09/20) e na
Instrução Técnica Inicial ITI 2398/2015 (fl. 21), proferi a Decisão Monocrática Preliminar DECM 2262/2015, por meio da
qual o senhor Ailton Jorge Trevizani foi citado para justificar os
seguintes indícios de irregularidade:
3.3.1 – Não conformidade nos saldos dos bens permanentes entre
inventários e registros contábeis;
3.4.1 – Ausência de inscrição de dívida ativa;
3.5.1 – Ausência de medidas legais para contratação de servidores
efetivos.
Devidamente citado, o responsável apresentou suas razões de justificativa às fls. 30/32, colacionando documentação de apoio (fls.
33/35), suscitando, em síntese:
(i) Quanto ao primeiro indício de irregularidade (não conformidade
nos saldos dos bens permanentes entre inventário e registros contábeis), que a inconformidade existe em função de a Autarquia ainda
estar procedendo as necessárias adequações para se ajustar a real
situação entre os registros efetuados nos softwares em confronto
com o levantamento patrimonial realizado com esse objetivo. A inconsistência se justifica pela necessidade de cumprir com os prazos
estabelecidos pelas normas aplicáveis ao sistema CidadesWeb, razão pela qual foi procedida à homologação dos arquivos dentro do
prazo e não há a possibilidade de ajuste posterior, destacando que
tais acertos já foram providenciados para os exercícios posteriores;
(ii) Quanto ao segundo indício de irregularidade (ausência de inscrição em dívida ativa), informou que não foram evidenciadas inscrições em dívida ativa, pois estava sendo realizado o levantamento
dos créditos tributários não recebidos e que, na PCA referente ao
exercício de 2015, seria possível vislumbrar que as inscrições já
estão sendo procedidas;
(iii) Quanto ao terceiro indício de irregularidade (ausência de medidas legais para contratação de servidores efetivos), informou ter
ciência de que as contratações de servidores estão sendo realizadas
de forma diversa da prevista na Constituição da República, mas que,
para a realização de concurso público, dependem de lei cuja ini-
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ciativa é do Prefeito Municipal. Sustenta ter encaminhado ofício ao
Chefe do Executivo, solicitando que inclua o SAAE em futuro Edital
de Concurso Público.
Novamente instada a se manifestar, a SecexContas, na Instrução
Técnica Conclusiva n.º 03505/2016-1 (fls. 39/47), entendeu
pela manutenção das irregularidades, mas, considerando a natureza
moderada da mesmas, opinou pela regularidade com ressalva
das contas. Sugeriu, ainda, a expedição de determinações ao atual gestor do SAAE de São Domingos do Norte, para que, nas futuras
Prestações de Contas Anual:
(i) Adote medidas necessárias, visando à realização do concurso
público para preenchimento dos cargos de natureza permanente da
autarquia e envie na próxima Prestação de Contas Anual as informações sobre as providências adotadas e encaminhe o andamento
do processo;
(ii) Que os ajustes realizados para acertos dos registros contábeis
dos bens patrimoniais, conforme determina IN TC 28/2013 e a Lei
4.320/64, nas próximas prestações de contas, sejam acompanhados de notas explicativas para maiores esclarecimentos dos ajustes
realizados.
O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer de fls.
60/62, de lavra do Procurador Luciano Vieira, manifestou-se no
mesmo sentido, opinando pelo julgamento regular com ressalvas, bem como pela expedição das determinações sugeridas pela
área técnica.
É o relatório.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
Acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de
Contas acerca da regularidade com ressalvas na Prestação de Contas Anual, em especial, como apontado pelo MPC, pelo fato de que,
em relação às irregularidades identificadas nos itens 3.4.1 e 3.5.1,
o jurisdicionado já as sanou, conforme identificado na PCA relativa
ao exercício de 2015. Já em relação à irregularidade identificada
no item 3.3.1, foi editada a Instrução Normativa TC 36/2016, em
consonância com a Portaria STN n.º 548/2015, que concedeu prazo
até o dia 01/01/2019 para que os municípios adotem procedimentos
de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e
imóveis, respectiva depreciação, amortização, exaustão reavaliação
e redução ao valor recuperável, de modo que a irregularidade deve
ser objeto de ressalva.
Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 03505/2016-1
(fls. 39/47), abaixo transcritos:
“2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES
Nos termos do referido RTC 502/2015, foram apontados na conclusão achados de irregularidade no SAAE de São Domingo do Norte no
exercício de 2014, assim demonstrado:
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo chamamento do responsável para apresentação de justificativas quanto aos achados
detectados, conforme propostas de encaminhamento sugeridas a
seguir:
Descrição do achado

ResponProposta de
sável
encaminhamento
3.3.1 NÃO CONFORMIDADE
Sr. AilCitação
NOS SALDOS DOS BENS PERton JorMANENTES ENTRE INVENTÁRIO ge TreviE REGISTROS CONTÁBEIS
sani
3.4.1 AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO Sr. AilCitação
DE DÍVIDA ATIVA
ton Jorge Trevisani
3.5.1 AUSÊNCIA DE MEDIDAS
Sr. AilCitação
LEGAIS PARA CONTRATAÇÃO
ton JorDE SERVIDORES EFETIVOS
ge Trevisani
2.1 Não conformidade nos saldos dos bens permanentes entre inventário e registros contábeis (item 3.3.1 do RTC)
Base Legal: arts. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 100, 101, 105,
106, II, da Lei Federal nº 4.320/64; art. 37 da CF/88 c/c arts. 94 a
96 da Lei 4.320/64; IN TC 28/2013.
A Tabela 03 do RTC identificou divergência no registro dos saldos do
inventário e balanço patrimonial de bens móveis e imóveis, como
segue, ao final do exercício de 2014:
Tabela 07: Saldos patrimoniais de bens móveis e imóveis Em R$
1,00
Descrição da
Balanço
Inventário/
conta
Patrimonial
Declaração
Bens Móveis
96.660,81
52.518,00
Bens Imóveis
231.242,13
1.686.283,50
Fonte: - Prestação de Contas Anual/2014.

Diferença
44.142,81
-1.455.041,37
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Tal fato sugere a pressuposição de falhas na contabilização, nas
conciliações e/ou inventário, na medida em que houve divergências
entre os inventários de bens móveis e imóveis.
O Sr. Ailton Jorge Trevisani argumentou, às folhas 31, como segue:
Justificamos a não compatibilidade nos saldos dos Bens Permanentes entre inventário e registros contábeis em função desta Autarquia ainda estar procedendo as necessárias adequações para se
ajustar a real situação entre os registros efetuados nos softwares
em confronto com o levantamento patrimonial realizado com esse
objetivo; entretanto, como havia a necessidade de cumprir com os
prazos estabelecidos pelas normas CIDADES/WEB, tivemos que homologar os arquivos pertinentes, não podendo mais proceder com
os ajustes necessários para a sua correção, acarretando incompatibilidade de valores, fato já sanado para o próximo exercício.
Diante da alegação do responsável, realizou-se consulta ao sistema
CIDADES/WEB referente exercício de 2015, constatando-se:
Foto 1 – Demonstrativo do Imobilizado / Balanço Patrimonial 2015
(FIGURA)
Fonte: arquivo BALPAT.pdf , PCA 2015 – CIDADESWEB
Verificando os arquivos de Bens móveis (INVMOV) e Bens imóveis
(INVIMO) na PCA 2015, CIDADES/WEB, constataram-se os seguintes valores, respectivamente, R$79.526,60 e R$1.693.411,72, estão em consonância com aqueles registrados no Balanço Patrimonial/2015, ou seja, registrados na Prestação de Contas do exercício
de 2015.
Considerando que se trata da análise da Prestação de Contas Anual
do exercício de 2014 e que foi constatada a permanência da divergência entre os saldos dos bens móveis registrado no inventário e
no Balanço Patrimonial no exercício de 2014, fundamentado sob a
Lei 4.32/064 e a IN28/2013, sugere-se a manutenção do indicativo de irregularidade do item 3.3.1 do RTC.
2.2 Ausência de inscrição de Dívida Ativa (item 3.4.1 do RTC)
Base Legal: artigos 1°, §1°,12 13 e 14 da Lei Complementar
101/2000; artigo 85 da Lei Federal 4.320/1964
Na análise do indicativo de irregularidade, o relatório técnico descreve o fato, como segue:
Não obstante os demonstrativos contábeis não evidenciarem a inscrição em dívida ativa, bem como a declaração juntada pelo Presidente da autarquia, com abaixo:
Declaro para devidos fins e direitos que o Serviço Autônomo de
Água e Esgoto – SAAE de São Domingos do Norte, não tem Inscrições em Dívida Ativa Tributária e Não Tributária referente ao exercício de 2014.
O relatório do controle interno (RELUCI) traz a informação de que
a dívida ativa e demais créditos orçamentários não estão sendo
objeto de inscrição:
O Sr. Ailton Jorge Trevisani argumentou, às folhas 31, como segue:
A ausência dos demonstrativos contábeis não evidenciou a inscrição
em dívida ativa, devido ao fato que no ano estava sendo realizado
o levantamento dos créditos tributários não recebidos, contudo, sabedores de sua necessidade, em vista de cumprimento dos artigos:
1°, §1°,12 13 e 14 da Lei Complementar 101/2000; artigo 85 da
Lei Federal 4.320/1964, estamos enviando na prestação de contas
de 2015, as Inscrições de Dívida Ativa que está sendo objeto de
cobrança administrativa.
Verificando a documentação da dívida ativa relativa ao exercício de
2015, sistema CIDADES/WEB, constatou-se:
Foto 2 – Demonstrativo de Créditos / Balanço Patrimonial 2015
(FIGURA)
Fonte: arquivo BALPAT.pdf , PCA 2015 – CIDADESWEB
Foto 3 – Demonstrativo d Dívida Não Tributária/ 2015
(FIGURA)
Fonte: arquivo 02 DEMDAT 42.pdf , PCA 2015 – CIDADESWEB
Atendo-se a esses documentos, constatou-se que a justificativa do
responsável procede, pois os arquivos encaminhados em 2015 referem-se à Dívida, a qual foi encaminhados e registrado no Balanço
Patrimonial/2015, além do que também foram inseridos no sistema
os arquivos de quadro auxiliar demonstrando a dívida ativa em cobrança extrajudicial 2015, demonstrados nos arquivos 02DEMDAT
43.pdf e 02 DEMDAT 44.pdf, muito embora, o exercício em questão
analisado refere-se a PCA do exercício de 2014.
Considerando que se trata da análise da Prestação de Contas Anual
do exercício de 2014 e que foi constatada a permanência da divergência entre os saldos dos bens móveis registrado no inventário e
no Balanço Patrimonial no exercício de 2014, fundamentado sob a
Lei 4.32/064 e a IN28/2013, sugere-se a manutenção do indicativo de irregularidade do item 3.4.1 do RTC.
2.3 Ausência de medidas legais para contratação de servido-
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res efetivos (item 3.5.1 do RTC)
Base Legal: artigo 37 da Constituição Federal de 1988
Na análise do indicativo de irregularidade, o relatório técnico descreve o fato, como segue:
O relatório do controle interno (RELUCI) traz a informação de que
identificou que a contratação de pessoal não está em acordo com
a Constituição da República, em face da ausência de concurso público, sendo que a necessidade de pessoal está sendo suprida pela
contratação temporária de servidores.
[]
A regra geral investidura em cargo ou emprego público depende de
prévia aprovação em concurso público (Constituição da República,
art.37, inciso II).
O inciso IX do mesmo artigo 37 prevê a possibilidade de contratação temporária, sendo que para tal “a lei estabelecerá os casos
de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”, destacando que a
contratação precisa ser obrigatoriamente temporária e não manter-se eternamente, sendo razoável que perdure apenas em prazo
necessário para o atendimento da urgência para a realização do
concurso público.
O concurso público e a contratação de servidores públicos dependem de lei cuja iniciativa é do Prefeito Municipal.
Às folhas 31/32, O Sr. Ailton Jorge Trevisani apresenta os seguintes esclarecimentos, como segue:
Sabendo que as contratações de Servidores Públicos não estão de
acordo com a Constituição da República, em face da ausência de
concurso público, sendo a necessidade de pessoal está sendo suprida pela contratação temporária de servidores.
Sabendo que o Concurso Público e as contratações de servidores
públicos dependem de lei cuja iniciativa é do Prefeito Municipal,
como medida saneadora dessa irregularidade, tomamos a providência de solicitar junto ao Poder Executivo essa regularização da
contratação de pessoal, com o envio do ofício 025/2015 na data
de 16 de setembro de 2015 (anexo), com registro no protocolo da
Prefeitura Municipal sob n°004209/2015, onde solicitamos ao Prefeito Municipal a inclusão do SAAE – Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de São Domingos do Norte/ES, no futuro Edital de Concurso
Público quando da concretização do mesmo, que está previsto para
ser lançado no início de 2016.
Constatou-se a tomada de providências, conforme fls. 33/35, o
Ofício/SAAE/SDN-ES/N°025/2015, 16/09/2015, no qual solicita o
gestor ao Prefeito Municipal, Sr. José Geraldo Guidoni, a inclusão
do SAAE na realização do Concurso Público. A irregularidade permaneceu durante o exercício de 2014, pois a contratação infringiu
a Constituição Federal, conforme Relatório e Parecer Conclusivo do
Controle Interno (arquivo RELUCI – anexo da PCA/2014). Segue-se, fls. 06, o relatório de Controle Interno:
(FIGURA)
O Relatório (RELUCI) não detalhou as informações necessárias,
fonte, descrições quantitativas e qualitativas, as quais basearam-se para a formação da conclusão encaminhada neste arquivo.
Entretanto, o gestor responsável, acolheu a conclusão e tomou
providências quanto ao encaminhamento do Ofício/SAAE/SDN-ES/
N°025/2015, destacando-se os cargos a serem ocupados, quantidade, tabela de vencimentos dentre outras informações constantes
às folhas 33/35.
Assim, considerando que se trata da análise da Prestação de Contas
Anual do exercício de 2014 e que foi constatada a permanência da
contratação de servidores efetivos nesse exercício, infringindo o artigo 37 da Constituição Federal/88a, sugere-se a manutenção do
indicativo de irregularidade do item 3.5.1 do RTC.
3 CONCLUSÃO
Após analisar as justificativas acostadas ao feito, e com vistas a instruir a elaboração da instrução técnica conclusiva, que caracteriza
a fase final e instrutória da prestação anual de contas do SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
- SAAE, de responsabilidade da Sr. Ailton Jorge Trevisani, ordenador de despesa, exercício de 2014, formalizada conforme disposições da IN 28/2013, chegando-se à conclusão da manutenção dos indicativos de irregularidade dos itens 3.3.1, 3.4.1 e
3.5.1 do Relatório Técnico Contábil 502/2016.
Em face do exposto, opina-se no sentido de que as contas de responsabilidades do Sr. Ailton Jorge Trevisani, no exercício de função como ordenador de despesas do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de São Domingos do Norte - SAAE, no exercício de 2014,
sejam julgadas REGULARES com RESSALVA, conforme dispõe o
art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012 c/c art.162, §§
1º e 2º, do Regimento Interno do TCEES, aprovado pela Resolução
261/2013, tendo em vista que os itens indicados como irregulares,
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tem sua natureza moderada.
Considerando a manutenção do indicativo de irregularidade dos
3.3.1, 3.4.1 e 3.5.1 do Relatório Técnico Contábil 10/2016-1 e com
fundamento no artigo 162, §2º do RITCEES, sugere-se DETERMINAR ao gestor atual, que nas futuras Prestações de Contas Anual
(PCA):
- Adote medidas necessárias, visando à realização do concurso público para preenchimento dos cargos de natureza permanente da
autarquia e envie na próxima Prestação de Contas Anual as informações sobre as providências adotadas e encaminhe o andamento
do processo.
- que os ajustes realizados para acertos dos registros contábeis
dos bens patrimoniais, conforme determina IN TC 28/2013 e a Lei
4.320/64, nas próximas prestações de contas, sejam acompanhados de notas explicativas para maiores esclarecimentos dos ajustes
realizados”.
VOTO
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso II, e 86 da
Lei Complementar n.º 621/2012, acompanhando a área técnica e
o Ministério Público de Contas, VOTO pela REGULARIDADE COM
RESSALVA das Contas Anuais do senhor AILTON JORGE TREVISANI, gestor, no exercício de 2014, do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de São Domingos do Norte – SAAE, dando-lhe
quitação.
VOTO, ainda, pela expedição das seguintes DETERMINAÇÕES ao
atual gestor:
(i) Adote medidas necessárias, visando à realização do concurso
público para preenchimento dos cargos de natureza permanente da
autarquia e envie na próxima Prestação de Contas Anual as informações sobre as providências adotadas e encaminhe o andamento
do processo;
(ii) Que os ajustes realizados para acertos dos registros contábeis
dos bens patrimoniais, conforme determina Instrução Normativa
TC 28/2013 e a Lei 4.320/64, nas próximas prestações de contas,
sejam acompanhados de notas explicativas para maiores esclarecimentos dos ajustes realizados.
ARQUIVE-SE, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3689/2015,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dois
de agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto da relatora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas:
1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Domingos do Norte,
sob a responsabilidade do senhor Ailton Jorge Trevisani, relativa ao
exercício de 2014, dando-lhe a devida quitação.
2. Determinar ao atual gestor:
2.1 Adote medidas necessárias, visando à realização do concurso
público para preenchimento dos cargos de natureza permanente da
autarquia e envie na próxima Prestação de Contas Anual as informações sobre as providências adotadas e encaminhe o andamento
do processo;
2.2 Que os ajustes realizados para acertos dos registros contábeis
dos bens patrimoniais, conforme determina Instrução Normativa
TC 28/2013 e a Lei 4.320/64, nas próximas prestações de contas,
sejam acompanhados de notas explicativas para maiores esclarecimentos dos ajustes realizados.
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara de julgamento o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, a senhora
conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, e o
senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente,
ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes
de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 2 de agosto de 2017.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
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Secretário-adjunto das Sessões
ACÓRDÃO TC-989/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3916/2017
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - FELISMINO ARDIZZON
RESPONSÁVEL - ANDREIA SIQUEIRA SANTOS, EDIMILSON SANTOS ELIZIARIO E JOSE ROBERT ROCHA BERNARDINA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – NÃO CONHECER – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se de REPRESENTAÇÃO apresentada pelo Sr. Felismino Ardizzon em face de supostas irregularidades cometidas no âmbito
da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, sob a responsabilidade
dos antigos gestores, Sr. Edimilson Santos Eliziário (Ex-Prefeito), Sr. José Robert Rocha Bernardina (Ex-Secretário Municipal
de Finanças) e Sra. Andreia Siqueira Santos (Ex-Secretária Municipal de Assistência Social), consubstanciadas em suposta desídia
no gerenciamento de recursos provenientes de convênio celebrado
entre a Administração Pública Municipal e a União Federal.
Em razão do convênio firmado, mensalmente, o Município recebia
do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS repasse de recursos
financeiros que deveriam ser aplicados em projetos e ações gerenciados pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
Noticiou o representante que, em janeiro de 2017, foi informado, na condição de Prefeito do Município, por meio do Ofício n.º
203/2017/DEFNAS/SNAS/MDSA, que, a partir daquele mês, estariam suspensos, temporariamente, os repasses, pois fora constatado que, na conta destinatária dos repasses, em 31/12/2016, havia
saldo equivalente a, aproximadamente, 19 parcelas mensais meses
(R$ 253.540,01 – duzentos e cinquenta e três mil quinhentos e
quarenta reais e um centavo).
A decisão de suspender temporariamente as transferências foi fundamentada no art. 3º, I, da Portaria MDS n.º 36/2014.
Em razão dos suscitados fatos, pleiteia a apuração de eventuais
irregularidades e responsabilização dos agentes públicos representados.
A SecexDenúncias, por meio da Instrução Técnica Conclusiva
n.º 03062/2017-2, entendeu pelo não conhecimento da presente representação, uma vez que, no opinamento técnico, o fato
de terem dado causa à suspensão temporária de repasse dos recursos, por si só, não seria irregularidade capaz de gerar uma responsabilização perante esta Corte. Observou, ainda, que a nova
gestão, com a correta utilização dos recursos na conta vinculada,
poderá por fim à suspensão temporária.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público de Contas, por
meio do Parecer n.º 03437/2017-5, de lavra do Procurador Heron
Carlos Gomes de Oliveira, ratificou os termos da Instrução Técnica,
coadunando com a conclusão pelo não conhecimento da representação.
É o breve Relatório.
De fato, como sustentado pela área técnica e pelo Ministério Público
de Contas, o que se observa é que a suposta irregularidade identificada na representação não é capaz, por si só, de gerar responsabilização perante este Tribunal de Contas.
O fato identificado pelo representante pode indicar, no máximo,
uma eventual desídia dos antigos gestores com projetos que porventura fossem destinatários das verbas provenientes do repasse
realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.
No entanto, observados os elementos trazidos aos autos, não há
qualquer indício de malversação dos recursos, uma vez que os mesmos se encontravam acomodados na conta corrente destinatária do
convênio.
Ademais, como pontuado pelo corpo técnico, a nova gestão poderá,
mediante a correta utilização dos recursos na conta vinculada, findar a suspensão temporária.
VOTO
Ante o exposto, nos termos dos artigos 94, §1º, da Lei Complementar n.º 621/2012 e 177, §1º, do RITCEES, acompanhando a Área
Técnica e o Ministério Público de Contas, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO da representação.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3916/2017,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dois
de agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade, não conhecer
a presente representação e arquivar os autos após o trânsito em
julgado, nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas.
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Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para deliberação o senhor conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, a senhora
conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, relatora, e o
senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun. Presente,
ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes
de Oliveira, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 2 de agosto de 2017.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das Sessões
PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral
das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O
inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-072/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3795/2017 (APENSOS: TC- 1262/2015 E TC3067/2015)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO
SUL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - FLAVIA ROBERTA CYSNE DE NOVAES LEITE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – APROVAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, referente ao exercício de 2015,
sob a responsabilidade da senhora Flávia Roberta Cysne de Novaes
Leite - Prefeita Municipal.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 94/2016 (fls.
06/40) e a Instrução Técnica Conclusiva 755/2017 (fl. 41),
opinando pela aprovação das contas.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas
2805/2017 - fls. 45/46).
É o breve relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão
de decidir a fundamentação exarada no Relatório Técnico
94/2016, abaixo transcrito:
5 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 AUTORIZAÇÕES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Constatou-se que no decorrer da execução orçamentária de 2015,
ocorreram aberturas de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 01: Créditos adicionais abertos no exercício Em R$ 1,00
Leis

Créditos adicio- Créditos adiTotal
nais suplemen- cionais espetares
ciais
16.967.242,67
- 16.967.242,67

2.203/2015
(LOA)
Total
16.967.242,67
- 16.967.242,67
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
Da dotação inicial e as movimentações de créditos orçamentários,
constata-se que não houve elevação na autorização das despesas,
conforme segue:
Tabela 02: Despesa total fixada Em R$ 1,00
Dotação inicial – LOA

68.900.000,00
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Créditos adicionais suplementares
16.967.242,67
Créditos adicionais especiais
Anulação de dotações
-16.967.242,67
Despesa total fixada atualizada
68.900.000,00
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
As fontes para abertura dos créditos adicionais foram as seguintes:
Tabela 03: Fontes de Créditos Adicionais Em R$ 1,00
Excesso de arrecadação
0,00
Anulação de dotações
16.967.242,67
Superávit Financeiro de Exercício Anterior
0,00
Total
16.967.242,67
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
Considerando que a autorização contida na LDO/LOA para abertura
de créditos adicionais foi de R$ 34.450.000,00, e a abertura foi de
R$ 16.967.242,67, constata-se que a limitação foi observada.
5.2 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
A política fiscal dos entes públicos abrange a administração das receitas, do orçamento e da despesa pública, assim como dos ativos
e passivos.
Neste contexto, o resultado primário, obtido pela diferença entre
receitas e despesas primárias, tem como objetivo principal indicar a
capacidade que o município tem em gerar receitas suficientes para
custear as despesas correntes e de investimentos, sem que haja
comprometimento da capacidade de administrar a dívida existente.
As receitas primárias são as não financeiras, resultantes basicamente da arrecadação de tributos e prestação de serviços. As despesas primárias são aquelas necessárias à prestação dos serviços
públicos (deduzidas das despesas financeiras).
Por seu turno o resultado nominal possibilita acompanhar a evolução da dívida fiscal líquida, indicando a necessidade ou não de
financiamento do setor público junto a terceiros.
A Lei Complementar 101/00 estabelece regras em relação às metas
de resultados primário e nominal. Estabelece o parágrafo 1º do art.
4º:
§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo
de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em
valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o
exercício a que se referirem e para os dois seguintes.
Consta também do art. 9° a medida corretiva de limitação de empenho quando comprometido o atingimento das metas estabelecidas na LDO:
Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais,
os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos
montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de
empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados
pela lei de diretrizes orçamentárias.
O acompanhamento da evolução do cumprimento ou não das metas
estabelecidas na LDO para resultados primário e nominal é feito por
meio do Relatório resumido da Execução Orçamentária, na forma
estabelecida pela Lei Complementar 101/00. A meta estabelecida
na LDO para Resultados Primário e Nominal do município e o resultado obtido da execução do orçamento estão detalhados no quadro
a seguir:
Tabela 04: Resultados Primário e Nominal Em R$ 1,00
Rubrica
Meta LDO
Execução
Receita Primária
57.700.000,00
57.151.275,77
Despesa Primária
(58.400.000,00)
(60.456.844,41)
Resultado Primário
(700.000,00)
(3.305.568,64)
Resultado Nominal
2.300.000,00
1.712.021,02
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
– Arquivos: RRERPR e RRERNO.
O responsável recebeu pareceres de alerta desta Corte de Contas,
pelo não atingimento de metas bimestrais de arrecadação e resultados primário e nominal previstos, conforme consta nos seguintes
processos:
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária referentes ao
1º, 2º, 3º e 4º bimestres de 2015: Processos TC 4.523/2015,
6.782/2015, 9.181/2015, 12.561/2015.
Da tabela 04, verifica-se que foi descumpria apenas a meta de resultado primário.
5.3 RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
No que tange às receitas orçamentárias, verifica-se que houve
uma previsão original de R$68.900.000,00, e uma arrecadação de
R$62.754.742,37, equivalendo a 91,08% da receita prevista:
Tabela 05: Execução orçamentária da receita
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Unidades
Previsão
Arrecadação
%
gestoras
Arrecadação
Câmara (TC
0,00
0,00
0,00%
4.309/2016)
Fundo de
8.900.000,00
6.979.778,77
78,42%
Saúde (TC
7.428/2016)
IPAS (TC
6.000.000,00
6.328.985,48
105,48%
10.299/2016)
SAAE (TC
2.880.000,00
2.044.559,87
70,99%
7.086/2016)
Prefeitura (TC
51.120.000,00 47.401.418,25
92,73%
6.911/2016)
Totais
68.900.000,00 62.754.742,37
91,08%
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
A receita orçamentária consolidada prevista e realizada, segundo a
classificação por categoria econômica é a que segue:
Tabela 06: Receita Orçamentária por categoria econômica Em R$
1,00
Categoria
Previsão
Arrecadação
econômica
Receita Corrente
68.038.000,00
61.969.692,76
Receita Intra0,00
0,00
orçamentária
Receita de Capital
862.000,00
785.049,61
Totais
68.900.000,00
62.754.742,37
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
A execução orçamentária consolidada das despesas, composta pelas unidades gestoras integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social do município sob análise, apresenta-se no Balanço Orçamentário evidenciando um montante de R$62.840.399,63, cujo
resultado representa 91,21% em relação às despesas inicialmente
autorizadas, conforme se evidencia na tabela a seguir:
Tabela 07: Execução orçamentária da despesa Em R$ 1,00
Unidades
Autorização
Execução
% Execução
gestoras
Câmara (TC
2.500.000,00
1.695.627,12
67,83%
4.309/2016)
Fundo de
13.990.000,00 13.270.125,45
94,85%
Saúde (TC
7.428/2016)
IPAS (TC
6.000.000,00
4.998.817,83
83,31%
10.299/2016)
SAAE (TC
2.880.000,00
1.919.277,23
66,64%
7.086/2016)
Prefeitura (TC
43.530.000,00 40.956.552,00
94,09%
6.911/2016)
Totais
68.900.000,00 62.840.399,63
91,21%
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
A despesa orçamentária consolidada orçada, atualizada, empenhada, liquidada e paga, segundo a classificação por categoria econômica é a que segue:
Tabela 08: Execução orçamentária da despesa Em R$ 1,00
Orçada
Corrente
De Capital
Reserva
Reserva RPPS
Totais

Autorizada

Empenhada

61.565.407,27

60.987.232,45

56.533.274,31

56.472.826,19

55.057.358,66

6.284.592,73

7.127.767,55

6.307.125,32

Liquidada
6.307.125,32

6.243.787,30

Paga

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

735.000,00

0,00

0,00

0,00

68.900.000,00

68.900.000,00

62.840.399,63

62.779.951,51

61.301.145,96

Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
O resultado da execução orçamentária evidencia um déficit orçamentário de R$85.657,26, conforme demonstrado a seguir:
Tabela 09: Resultado da execução orçamentária Em R$ 1,00
Receita total arrecadada
62.754.742,37
Despesa total executada (empenhada)
(62.840.399,63)
Resultado da execução orçamentária (déficit/
(85.657,26)
superávit)
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
Entretanto, verifica-se que o déficit orçamentário é suportado pelo
superávit financeiro apurado no exercício anterior, excluído o IPAS
(R$ 1.632.384,06), e no exercício em análise (R$ 712.573,61).
6 EXECUÇÃO FINANCEIRA
A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem
como, os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo
para o exercício seguinte.
Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese o Balanço Financeiro
que integra a prestação de contas anual consolidada do município,
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relativa ao exercício de 2015:
Tabela 10: Síntese do Balanço Financeiro
Em R$ 1,00
Saldo em espécie do exercício anterior
10.730.328,75
Receitas orçamentárias
62.754.742,37
Transferências financeiras recebidas
9.478.624,62
Recebimentos extraorçamentários
8.401.232,24
Despesas orçamentárias
-62.840.399,63
Transferências financeiras concedidas
-9.594.274,42
Pagamentos extraorçamentários
-10.762.270,17
Saldo em espécie para o exercício seguinte
8.167.983,76
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
Destaca-se que o saldo contábil das disponibilidades, constantes
nos Termos de Verificação são os que seguem:
Tabela 11: Disponível por unidades gestoras Em R$ 1,00
Unidades gestoras
Saldo
Câmara (TC 4.309/2016)
8.033,59
Fundo de Saúde (TC 7.428/2016)
963.862,84
IPAS (TC 10.299/2016)
3.911.805,41
SAAE (TC 7.086/2016)
97.123,08
Prefeitura (TC 6.911/2016)
3.187.158,84
Totais
8.167.983,76
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
7 EXECUÇÃO PATRIMONIAL
As alterações quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos
elementos patrimoniais, refletindo em resultados aumentativos ou
diminutivos no patrimônio líquido.
A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP consolidada, que
integra a prestação de contas sob análise, evidencia um déficit patrimonial no valor de R$249.488.291,20.
Na tabela a seguir, evidencia-se sinteticamente as variações quantitativas ocorridas no patrimônio do município durante o exercício
referência da prestação de contas sob análise:
Tabela 12: Síntese da DVP Em R$ 1,00
Variações patrimoniais aumentativas
96.122.715,60
Variações patrimoniais diminutivas
-345.611.006,80
Resultado patrimonial do período
-249.488.291,20
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
O resultado das variações patrimoniais quantitativas refletiu positivamente no patrimônio do município. A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente, é evidenciada por meio do Balanço
Patrimonial.
Essa demonstração contábil permite o conhecimento da situação
patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas
do patrimônio público, além das contas de compensação.
Apresenta-se na tabela a seguir a situação patrimonial consolidada
do município, demonstrada por meio do Balanço Patrimonial consolidado, integrante da prestação de contas anual sob análise, evidenciando os saldos das contas patrimoniais no encerramento do
exercício de 2015:
Tabela 13: Síntese do Balanço Patrimonial Em R$ 1,00
Especificação
2015
2014
Ativo circulante
10.862.883,00
13.087.878,95
Ativo não circulante
37.015.051,92
32.665.687,91
Passivo circulante
-5.193.989,01
-5.150.379,80
Passivo não circulante
-283.926.631,65
-32.339.144,30
Patrimônio líquido
-241.242.685,74
8.264.042,76
Ativo Financeiro
8.198.814,83
10.742.788,89
Passivo Financeiro
-3.637.194,91
-6.590.418,31
Resultado Financeiro
4.561.619,92
4.152.370,58
do Exercício com base
no Balanço Patrimonial
(Déficit/superávit)
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
A movimentação dos restos a pagar, processados e não processados, foi evidenciada de forma sintética na Demonstração da Dívida
Flutuante. Dos dados extraídos do Balanço Orçamentário e Balanço
Financeiro, tem-se o seguinte:
Tabela 13-1: Movimentação dos restos a pagar Em R$ 1,00
Restos a Pagar
Processados
Não Processados
Saldo Inicial
3.920.447,42
2.037.687,58
Inscrições
1.478.805,55
60.448,12
Pagamentos
-2.130.253,66
-1.907.062,40
Cancelamentos
-508.445,26
-91.789,60
Saldo Final
2.760.554,05
99.283,70
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
– Arquivos: BALORC e BALFIN
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Demonstra-se no quadro a seguir, o resultado financeiro apurado
no Balanço Patrimonial do exercício sob análise, por destinação de
recursos:
Tabela 14: Resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial Em
R$ 1,00
Destinação de recursos
Resultado
Recursos não vinculados
-3.922.984,38
Recursos vinculados:
8.484.604,30
Total:
4.561.619,92
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
O superávit financeiro apurado, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro e poderá ser
utilizado no exercício seguinte para abertura de créditos adicionais
desde que observadas as correspondentes fontes de recursos, na
forma do artigo 43, da Lei 4.320/1964. Convém anotar que do superávit de R$4.561.619,92, R$3.849.046,31 é pertinente ao IPAS.
8 GESTÃO FISCAL
8.1 DESPESAS COM PESSOAL
Base Normativa: Artigo 20, inciso III, alínea “b”, Artigo 19, III, e
artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000.
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC 101/2000) ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal pelos Poderes e Entes da Federação.
Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional:
A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do
Ente da Federação com ativos, inativos e pensionistas, deduzidos
alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.
O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em
relação à Receita Corrente Líquida – RCL, que por sua vez, segundo
definição da Secretaria do Tesouro Nacional:
É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes do ente da Federação, deduzidos
alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.
Apurou-se a RCL do município, no exercício de 2015, que, conforme
planilha APÊNDICE A deste relatório, totalizou R$ 56.043.468,55.
Constatou-se, com base na documentação que integra a prestação
de contas sob análise, que as despesas com pessoal executadas
pelo Poder Executivo atingiram 53,13% da receita corrente líquida,
conforme demonstrado na planilha APÊNDICE B, sintetizada na tabela a seguir:
Tabela 16: Despesas com pessoal – Poder Executivo Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
56.043.468,55
Despesas totais com pessoal
29.775.917,59
% das despesas totais com pessoal em
53,13%
relação à RCL
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
Conforme se observa da tabela anterior, o limite legal foi cumprido
(limite legal = 54% e prudencial = 51,3%).
No que se refere às despesas totais com pessoal, consolidando o
Poder Executivo com o Poder Legislativo, constatou-se que essas
despesas atingiram 55,54% em relação à receita corrente líquida,
conforme demonstrado na planilha APÊNDICE C deste relatório, e
evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 17: Despesas com pessoal consolidadas Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
56.043.468,55
Despesas totais com pessoal
31.124.153,63
% das despesas totais com pessoal em
55,54%
relação à RCL
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
Conforme se observa da tabela anterior, considerando as despesas
consolidadas, foi cumprido o limite legal de 60%, tendo sido ultrapassado o limite prudencial de 57%.
8.2 DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar nº 101/2000; e
art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Resolução
40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para
fins fiscais, corresponde ao montante total das obrigações financeiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da
administração direta e entre estes e as entidades da administração
indireta), assumidas: a) pela realização de operações de crédito
com a emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária); b) pela realização de
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operações de crédito em virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios ou tratados, para amortização em prazo superior a
12 (doze) meses; c) com os precatórios judiciais emitidos a partir
de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos; e, d) pela realização de operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham
constado como receitas no orçamento.
A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa o montante da
dívida consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres financeiros
(disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros).
No uso de suas competências constitucionais (Artigo 52 da CF/88),
o Senado Federal editou a Resolução 40/2001, disciplinado que a
dívida consolidada líquida dos Municípios não poderá exceder a 1,2
vezes a receita corrente líquida.
Com base nos demonstrativos contábeis integrantes da prestação
de contas anual do município, ao final do exercício de 2015 a dívida
consolidada líquida não representou percentual da receita corrente
líquida, conforme se demonstra na tabela a seguir:
Descrição
Relatório na PCA
Dívida consolidada
12.444.455,68
Deduções
2.515.215,71
Dívida consolidada líquida
9.929.239,97
Receita corrente líquida - RCL
56.043.468,55
% da dívida consolidada líquida sobre a RCL
17,72%
Tabela 18: Dívida consolidada líquida
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
(RGFDCL)
Portanto a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite previsto (120% da receita corrente líquida), estando em acordo com a
legislação supramencionada.
8.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000; Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado
Federal nº 43/2001; e art. 167, III da Constituição Da República
/1988; Art. 55, inciso I, alínea “c”; e art. 40, §1º, da Lei Complementar 101/2000.
Segundo o inciso III, do artigo 29, da Lei de Responsabilidade Fiscal, operações de crédito são compromissos financeiros assumidos
em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título,
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores
provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento
mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de
derivativos financeiros.
As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, por sua vez, são definidas pela LRF como operações de crédito destinadas a atender insuficiência de caixa durante o exercício
financeiro.
A Constituição da República outorgou a competência ao Senado
Federal para dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal
(Artigo 52).
O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo sobre os
limites para a contratação das operações de crédito pelos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de
autorização, conforme art. 7°.
Para os municípios, restou definido que as operações de crédito
interno e externo devem limitar-se a:
16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida para o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro;
11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente
líquida para o comprometimento anual com amortizações, juros e
demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores
a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar.
Quanto à concessão de garantias, o Senado Federal estabeleceu
como limite para o saldo global das garantias concedidas pelos
Municípios, o máximo de 22% (vinte e dois por cento) da receita
corrente líquida, conforme artigo 9º da Resolução 43/2001. Como
exceção, permitiu que esse montante poderá ser elevado para 32%
(trinta e dois por cento) da receita corrente líquida, desde que,
cumulativamente, quando aplicável, o garantidor:
Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses, a contar do mês da análise, quaisquer garantias anteriormente prestadas;
Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida, definido na
Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal;
Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na
Lei Complementar nº 101, de 2000;
Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado com a
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União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.
Quanto às Operações de Crédito por Antecipação de Receitas Orçamentárias - ARO, o Senado Federal definiu, conforme artigo 10
da Resolução 43/2001, que o saldo devedor dessas operações não
poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7%
(sete por cento) da receita corrente líquida, observando-se ainda,
as disposições contidas nos artigos 14 e 15 daquela resolução.
Apresenta-se nas tabelas a seguir, com base nas demonstrações
contábeis que integram a prestação de contas sob análise, os montantes e limites de operações de crédito contratadas pelo município,
apurados ao final do exercício de 2015:
Tabela 19: Operações de crédito (Limite 16% RCL) Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
56.043.468,55
Montante global das operações de crédito
0,00
% do montante global das operações de
0,00%
crédito sobre a RCL
Amortização, juros e demais encargos da
0,00
dívida
% do comprometimento anual com
amortização, juros e encargos da dívida
sobre a RCL
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
(RGFOCR)
Tabela 20: Garantias concedidas (Limite 22% RCL) Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
56.043.468,55
Montante global das garantias concedidas
0,00
% do montante global das garantias
concedidas sobre a RCL
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
(RGFGCV)
Tabela 21: Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL) Em R$
1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
56.043.468,55
Montante global das operações de crédito por
0,00
antecipação de receitas orçamentárias - ARO
% do montante global das operações
de crédito por antecipação de receitas
orçamentárias sobre a RCL
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
(RGFOCR)
De acordo com os demonstrativos encaminhados não foram extrapolados no exercício os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita
Corrente Líquida) e no art. 167 da Constituição da República, bem
como não houve concessão de garantias ou recebimento de contra
garantias.
8.4 RENÚNCIA DE RECEITA
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao dispor sobre a renúncia de
receita, estabeleceu que a concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de
receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e
nos dois seguintes atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada
na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12,
e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
O artigo 4º LRF estabelece que o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve integrar o Anexo de Metas Fiscais, o qual deve conter, dentre outros demonstrativos, o da estimativa e compensação
da renúncia de receita e o da margem de expansão das despesas
obrigatórias de caráter continuado.
Esse demonstrativo, além de condicionar a concessão da renúncia
de receita, tem por objetivo tornar transparentes os requisitos exigidos para a concessão ou ampliação dos benefícios de natureza
tributária.
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei
2.161/2014 e a Lei Orçamentária Anual – LOA, Lei 2.203/2015 do
município de Mimoso do Sul, aprovadas para o exercício de 2014,
constata-se que não houve na LDO previsão para beneficiar instituições com renúncia de receita.
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9 GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
9.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição da República/1988
e Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da República/1988 (alterado pela
Emenda Constitucional 53/2006).
Por determinação da Constituição da República, os municípios devem aplicar, anualmente, nunca menos de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento
do ensino, e devem destinar, ainda, não menos do que 60% dos
recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
– FUNDEB para o pagamento dos profissionais do magistério da
educação básica em efetivo exercício.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a prestação
de contas anual, que o município, no exercício de 2015, aplicou
29,38% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino, planilha de apuração, Apêndice D deste relatório, resumidamente demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 22: Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino Em
R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de impostos
3.173.460,75
Receitas provenientes de transferências
30.744.440,99
Base de cálculo para aplicação na manutenção e 33.917.901,74
desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento 9.963.776,05
do ensino
% de aplicação
29,38%
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
Quanto à destinação de recursos para pagamento dos profissionais
do magistério da educação básica em efetivo exercício, constatou-se, com base na documentação que integra a prestação de contas
anual, que o município destinou 97,74% das receitas provenientes
do FUNDEB, conforme demonstrado na planilha de apuração, Apêndice D, e apresentado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 23: Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério Em
R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas líquidas provenientes do FUNDEB
8.787.294,71
Valor destinado ao pagamento dos
8.588.932,91
profissionais do magistério
% de aplicação
97,74%
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
Portanto, o município cumpriu com os limites mínimos constitucionais relacionados à educação.
9.2 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da Pública/1988
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29/2000).
A Emenda Constitucional 29/2000 acrescentou artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias para assegurar os recursos
mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de
saúde, estabelecendo a obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos
entes da federação, de recursos provenientes de impostos e transferências, em ações e serviços públicos de saúde.
Definiu, no § 3º no artigo 198 da CF/88, que lei complementar
estabeleceria:
Os percentuais mínimos das receitas de impostos e transferências a
serem aplicados, anualmente, pela União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde
destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos
Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a
progressiva redução das disparidades regionais;
As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com
saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; e
As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União.
Em 13 de janeiro de 2012 foi editada a Lei Complementar 141,
regulamentando o § 3º do art. 198 da Constituição da República,
estabelecendo os valores mínimos a serem aplicados anualmente
pelos Municípios em ações e serviços públicos de saúde; os critérios
de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas
de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas
três esferas de governo; e a transparência, visibilidade, fiscaliza-
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ção, avaliação e controle da aplicação dos recursos destinados à
saúde.
Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido,
pelo artigo 7º, que os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15%
(quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere
o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b”
do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição da
República.
Avaliou-se, com base na documentação que integra a prestação de
contas anual, que o município, no exercício de 2015, aplicou 18,18%
da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, em ações e serviços públicos de saúde, conforme
demonstrado na planilha de apuração, Apêndice E deste relatório, e
evidenciado resumidamente na tabela a seguir:
Tabela 24: Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde
Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de impostos
3.173.460,75
Receitas provenientes de transferências
30.744.440,99
Base de cálculo para aplicação em ações e
33.917.901,74
serviços públicos de saúde
Valor aplicado em ações e serviços públicos de
6.166.727,89
saúde
% de aplicação
18,18%
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
Portanto, o município cumpriu com o limite mínimo constitucional
previsto para a saúde.
9.3 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
A Lei 11.494/2007 regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB atribuiu aos Conselhos de Acompanhamento e
Controle Social a competência fiscalizatória sobre esses recursos.
Esses conselhos, no âmbito dos municípios, são colegiados compostos por, no mínimo, nove membros, sendo:
2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais
pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão
educacional equivalente;
1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das
escolas básicas públicas;
2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública,
sendo um deles indicado pela entidade de estudantes secundaristas.
O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
FNDE resumiu as funções dos Conselhos de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB conforme segue:
A escolha dos representantes dos professores, diretores, pais de
alunos e servidores das escolas deve ser realizada pelos grupos organizados ou organizações de classe que representam esses segmentos e comunicada ao chefe do Poder Executivo para que este,
por ato oficial, os nomeie para o exercício das funções de conselheiros.
A atividade dos conselhos do FUNDEB soma-se ao trabalho das
tradicionais instâncias de controle e fiscalização da gestão pública.
Entretanto, o conselho do FUNDEB não é uma nova instância de
controle, mas sim de representação social, não devendo, portanto,
ser confundido com o controle interno (executado pelo próprio Poder Executivo), nem com o controle externo, a cargo do Tribunal de
Contas, na qualidade de órgão auxiliar do Poder Legislativo, a quem
compete a apreciação das contas do Poder Executivo.
O controle exercido pelos conselhos do FUNDEB representa a atuação da sociedade, que pode apontar falhas ou irregularidades eventualmente cometidas, para que as autoridades constituídas, no uso
de suas prerrogativas legais, adotem as providências que cada caso
venha a exigir.
Entre as atribuições dos conselhos do FUNDEB, estão:
Acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação
dos recursos do FUNDEB;
Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação;
Supervisionar a realização do censo escolar anual;
Instruir, com parecer, as prestações de contas a serem apresentadas
ao respectivo Tribunal de Contas. O parecer deve ser apresentado
ao Poder Executivo respectivo em até 30 dias antes do vencimento
do prazo para apresentação da prestação de contas ao Tribunal; e
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dos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento
à Educação de Jovens e Adultos, verificando os registros contábeis
e os demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados,
responsabilizando-se pelo recebimento e análise da prestação de
contas desses programas, encaminhando ao FNDE o demonstrativo
sintético anual da execução físico-financeira, acompanhado de parecer conclusivo, e notificar o órgão executor dos programas e o FNDE
quando houver ocorrência de eventuais irregularidades na utilização
dos recursos.
Avaliou-se o parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento
e Controle Social do FUNDEB que integra a prestação de contas
anual do município, emitido sobre a prestação de contas relativa
ao exercício de 2015, e constatou-se que o colegiado concluiu pela
aprovação das contas.
9.4 AVALIAÇÃO DO PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE
A Lei Complementar 141/2012 atribuiu aos Conselhos de Saúde a
competência para avaliar, a cada quadrimestre, o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito
da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da
execução daquela Lei Complementar nas condições de saúde e na
qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas, encaminhando ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias. (LC 141/2012, art. 41).
Estabeleceu ainda, a LC 141, que o gestor do SUS em cada ente da
Federação deve elaborar relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, contendo, no mínimo, as informações apresentadas
a seguir:
Montante e fonte dos recursos aplicados no período;
Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas
recomendações e determinações;
Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria,
contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores
de saúde da população em seu âmbito de atuação.
No § 1º do artigo 36, determinou aos entes da Federação, a obrigatoriedade de comprovação de elaboração do relatório detalhado
referido anteriormente, mediante o envio de Relatório de Gestão ao
respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer
conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas na
Lei Complementar.
A Instrução Normativa TC 34/2015, ao dispor sobre o rol de documentos que os Chefes dos Poderes Executivos Municipais devem
encaminhar ao Tribunal de Contas a título de prestação de contas
anual, disciplinou a obrigatoriedade de envio do Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos aplicados em ações e serviços públicos de saúde, na forma dos artigos 34
a 37 da Lei Complementar Federal nº 141/2012.
Avaliou-se o documento que foi encaminhado como parecer do Conselho Municipal de Saúde, que integra a prestação de contas anual
do município, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício de 2015, e constatou-se que o colegiado concluiu pela aprovação das contas.
10 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda
Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, § 2º, da Constituição
da República/1988.
A Constituição da República de 1988 disciplinou, no Capítulo IV, do
Título III, que trata da organização do Estado, sobre os municípios.
Em seu artigo 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo, estabeleceu, dentre outras condições, o limite máximo para
despesas totais do Poder Legislativo e o limite máximo de gastos
com a folha de pagamentos, incluindo o subsídio dos vereadores.
Com base na documentação que integra a prestação de contas sob
análise, apurou-se os valores transferidos pelo Poder Executivo ao
Poder Legislativo, a título de duodécimo (planilha detalhada Apêndice F deste relatório), no decorrer do exercício de 2015, conforme se
demonstrou sinteticamente na tabela a seguir:
Tabela 25: Transferências para o Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita tributária e transferências – 2014
33.076.885,88
(Art. 29-A CF/88)
% máximo para o município
7,00%
Valor máximo permitido para transferência
2.315.382,01
Valor efetivamente transferido
2.298.869,03
Fonte: Processo TC 3.795/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
Verifica-se da tabela acima que o limite constitucional foi cumprido.
11 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 18 de setembro de 2017
A Constituição Federal, em seu artigo 74, determina que deverá ser
mantido pelos Poderes sistemas de controle interno, estabelecendo
conteúdo mínimo que este controle deverá ter como objeto, conforme exposto abaixo:
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual,
a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias,
bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
No parágrafo primeiro, ficou estabelecido que “os responsáveis pelo
controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da
União, sob pena de responsabilidade solidária”.
Por meio da Res. 227/2011, alterada pela Res. 257/2013, o TCEES
dispôs sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização do
Sistema de Controle Interno da Administração Pública, aprovando
também o “Guia de orientação para implantação do Sistema de
Controle Interno na Administração Pública”, e estabelecendo prazos
para que os jurisdicionados atendessem aos comandos regulamentadores.
Consta da IN TCEES 34/2015 previsão para encaminhamento, pelo
Prefeito, da seguinte documentação correlata:
- Relatório de avaliação do cumprimento do plano de ação para
implantação do Sistema de Controle Interno (Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011);
- Relatório e parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, contendo
os elementos previstos no Anexo II, Tabela 5, desta Instrução Normativa. (Art. 76, § 3º da LC nº 621/2012 c/c artigo 122, § 5º do
RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013 e c/c artigo 4º
da Resolução TC nº 227/2011);
- Pronunciamento expresso do chefe do poder atestando ter tomado conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, a
que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº
227/2011.
Com base nos documentos encaminhados, em relação ao município de Mimoso do Sul, constata-se que o sistema de controle
interno foi instituído pela Lei municipal 2.096/2013.
O atual responsável pela Unidade de Controle Interno do Poder Executivo é o Sr. Mauricio Brandão Gonçalves, CPF nº 981.028.267-20.
A documentação prevista na IN TCEES 34/2015 foi encaminhada,
nos termos previstos pela regulamentação, sendo que não foram
apontados indicativos de irregularidades.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando integralmente o entendimento da área técnica e
do Ministério Público de Contas (fls. 44/45), com fulcro no artigo
80, I da Lei Complementar 621/2012, VOTO para que seja emitido
PARECER PRÉVIO pela APROVAÇÃO das contas da senhora
Flávia Roberta Cysne de Novaes Leite - Prefeita Municipal de
Mimoso do Sul no exercício de 2015, na forma do art. 80, inciso I,
da LC n. 621/2012 c/c art. 71, inciso II, da Constituição do Estado
do Espírito Santo;
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3795/2016,
RESOLVEM os Srs. conselheiros da Primeira 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,
recomendar ao Legislativo Municipal a aprovação da Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, sob a responsabilidade da senhora Flávia Roberta Cysne de Novaes Leite,
relativa ao exercício de 2015, na forma do art. 80, inciso I, da Lei
Complementar 621/2012 c/c art. 71, inciso II, da Constituição do
Estado do Espírito Santo, arquivando-se os autos após o trânsito
em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião
Carlos Ranna De Macedo.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação dos senhores
conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o senhor procurador
especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição
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ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
PARECER PRÉVIO TC-073/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3830/2016 (APENSO: TC-1155/2015)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA
DO IMIGRANTE
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - DALTON PERIM
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – APROVAÇÃO COM RESSALVA – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao exercício
de 2015, sob a responsabilidade do senhor Dalton Perim - Prefeito
Municipal.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 109/2017 (fls.
08/52), no qual constatou indícios de irregularidades que foram
apontados na Instrução Técnica Inicial 208/2017 (fls. 53/54),
com sugestão de citação ao responsável, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 278/2017 (fls. 56/58)
Devidamente citado, o responsável apresentou razões de defesa às
fls. 66/227.
Os autos retornaram à Secex Contas, a qual elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva 2191/2017 (fls. 232/248), opinando pela
aprovação com ressalva das contas.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas,
em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira (Parecer do Ministério Público de Contas
2796/2017 - fls. 252/253).
É o breve relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 2191/2017 (fls. 232/248), abaixo transcrita:
2 – INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA LDO
QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO (Item 5.2.1 do RT
109/2017)
Base Normativa: Art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF)
e 15 da LDO
Constou do RT 109/2017:
Observa-se da tabela 4 que o município não atingiu as metas fiscais de resultados primário, nominal e de arrecadação estabelecidas na LDO ao final do exercício de 2015.
A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal LRF) determina que a possibilidade de não realização das metas de
resultado primário e nominal estabelecidas na LDO requer do responsável a promoção, por ato próprio e nos montantes necessários,
da limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias (LDO), conforme transcrição:
Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais,
os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos
montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de
empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados
pela lei de diretrizes orçamentárias.
Por seu turno a LDO do município contém a previsão em seu art.
15 de quais são os critérios a serem observados para a limitação de
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empenhos e movimentação financeira, na hipótese do não atingimento das metas de resultado nominal e primário:
(FIGURAS)
Tendo em vista que o município registrou déficit financeiro proveniente de exercício de 2014 na fonte recursos ordinários, no valor
de R$ 12.924.153,65, encerrou o exercício de 2015 com déficit financeiro de R$ 11.702.634,17 na mesma fonte citada e registrou
déficit orçamentário de R$ 643.484,26, bem como recebeu pareceres de alerta deste TCEES pelo não cumprimento das metas e
possui em sua LDO requisitos a serem observados diante de tal hipótese, propõe-se, nos termos do art. 9º da LRF e 15 da LDO,
a citação do responsável para justificar-se, trazendo aos autos
os atos que implementaram a limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes
orçamentárias.
JUSTIFICATIVA (fl. 68): Alega o defendente que após a implantação do novo plano de contas, em 2013, o sistema informatizado
de contabilidade sofreu diversas alterações que ocasionaram inconsistências nos saldos e na gestão das fontes de recursos. Esclarece
que na transição de 2012 para 2013, e com a implantação das
novas normas de contabilidade aplicadas ao setor público, várias
fontes de recursos tiveram seus saldos migrados de forma inconsistente. Ainda, segundo o defendente, esta Corte de Contas não
direcionou com clareza quais saldos financeiros das fontes antigas
seriam distribuídos nas fontes de recursos criadas.
Assim, em função dos motivos acima elencados, o saldo de disponibilidade nos demonstrativos extraídos do sistema informatizado
de contabilidade utilizado pelo município ficou prejudicado de 2013
a 2016. Posto isto, informa ter apurado manualmente o saldo correto, conforme planilha encaminhada junto com as justificativas.
Elaborou também, à fl. 69, o quadro abaixo, intitulado resultado
financeiro por fonte de recursos:
Fonte de Recursos
2015
2014
102 - FUNDEB OUTRAS
R$ 0,00
R$ 1.865,01
DESPESAS 40%
103 - FUNDEB-PAGAM.
R$ 504.926,49
R$ 35.819,14
MAGISTÉRIO 60%
199 - DEMAIS REC. APLIC.
R$ 55.957,68
R$ -89.598,13
VINCULADA A EDUCAÇÃO
201 - REC. PRÓPRIOS
R$ 584.829,86 R$ -223.530,62
SAÚDE
299 - OUTROS REC. APLIC
R$ 9.660,00
R$ 0,00
VINCULADA
Ressalta que para o exercício de 2017, foram tomadas as providências cabíveis para que o saldo de disponibilidade por fonte de
recursos seja demonstrado de forma fidedigna e gerenciado pelo
sistema informatizado.
Esclarece que em relação à determinação disposta no art. 9º da
LRF, foi encaminhada cópia do decreto municipal nº 2.769/17, fl.
125, o qual trata da programação financeira do poder executivo
com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa par o exercício financeiro de 2017. Acrescenta,
ainda, que no decorrer do exercício de 2015 foram adotadas medidas de contenção de gastos, tendo encerrado o ano com superávit
orçamentário no montante de R$ 667.995,33.
ANÁLISE:
Verifica-se que a apuração manual alegada pela defesa, fls. 112123, está respaldada por documentos, quais sejam, Listagem de
Fluxo de Caixa (fls. 106), detalhando a alocação das contas em fontes de recursos, e Balancete da Execução da Despesa Orçamentária
(BALEXO) que, embora não tenha evidenciado os restos a pagar
classificados por fontes de recursos, foi possível verificar que do
total de R$ 1.135.305,60, R$ 1.070.688,72 é pertinente à Câmara
Municipal, recursos ordinários.
Desta apuração, não foram constatados déficits financeiros nas linhas evidenciadas, motivo pelo qual, somos pelo acolhimento
das justificativas apresentadas.
2.2. ANEXO 5 DO RGF (RGFRAP) NÃO DEMONSTRA MOVIMENTAÇÃO NAS FONTES 60% E 40% DE RECURSOS DO FUNDEB E APRESENTA SALDOS INCONSISTENTES COM OS EVIDENCIADOS NO ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL. (Item
7.1 do RT 109/2017)
Base Normativa: artigos 50 e 55 inciso III da Lei Complementar
Federal 101/2000 (LRF) e artigo 85 da Lei Federal nº 4.320/64
Constou do RT 109/2017:
Preliminarmente, é importante tecer que o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (RGFRAP e RGFDCX) deverá apresentar as seguintes informações fiscais, conforme orientações do Manual de Demonstrativo - Fiscal MDF, 6ª Edição a seguir
(FIGURA)
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Por sua vez, o Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro, anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado do Município tem a finalidade de evidenciar ao final do exercício o resultado financeiro por
fonte/destinação de recursos, sendo este resultado apurado pela
diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, conforme
consta na Parte V do MCASP, 6ª edição, a seguir transcrito:
(FIGURA)
Ainda, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor
Público (MCASP, 6ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 700, de
10 de dezembro de 2014), na arrecadação, além do registro da
receita orçamentária e do respectivo ingresso dos recursos financeiros, deverá ser registrado em contas de controle, o valor
classificado na fonte/destinação de recursos correspondente.
No momento do empenho, deverá haver a baixa do crédito
disponível conforme a fonte/destinação de recursos comprometida, conforme transcrição a seguir:
(FIGURA)
Dessa forma, norteando-se pelas orientações da Secretaria do Tesouro Nacional expressas no MDF 6ª edição e no MCASP 6ª edição
acima transcritas, entende-se que o saldo de cada fonte/destinação
de recursos, subtraídos os restos a pagar não processados, evidenciado no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos
a Pagar (RGFRAP e RGFDCX), deve refletir o saldo de cada fonte/
destinação de recursos, conta corrente da conta 821110000000 Disponibilidade por Destinação De Recursos, evidenciado no Anexo
ao Balanço Patrimonial em 31/12/2015.
Porém, constataram-se inconsistências entre os saldos das fontes
60% Recursos do FUNDEB, 40% Recursos do FUNDEB, Ações e Serviços Públicos de Saúde e Recursos Não Vinculados, ao final do
exercício de 2015, espelhadas no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro - anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado – Exercício de 2015 e os saldos das fontes de recursos citadas evidenciadas
no RGFRAP do 2º semestre de 2015.
Verificou-se por meio do RGFRAP (anexo 5) que os saldos da disponibilidade de caixa bruta e da disponibilidade de caixa líquida das
fontes FUNDEB 60% e FUNDEB 40% encontram-se zerados, bem
como a coluna de inscrição de restos a pagar não processados,
conforme demonstrado abaixo:
(FIGURA)
No entanto, ao contrário do RGFRAP, o Demonstrativo do Superávit/
Déficit Financeiro encaminhado em anexo ao Balanço Patrimonial
do Município evidencia em 31/12/2015 saldos diferentes de zero
nas fontes FUNDEB 60% e FUNDEB 40%, O BALPAT evidencia déficit financeiro no valor de R$ 2.265.792,34 na fonte FUNDEB 60% e
superávit financeiro no valor de R$ 1.851.842,93 na fonte FUNDEB
40%.
Observou-se também que o RGFRAP apresentado pelo Poder Executivo Municipal evidencia na fonte Ações e Serviços Públicos de
Saúde, uma disponibilidade de caixa bruta de R$ 490.303,69 e
uma disponibilidade de caixa líquida em igual valor; e na coluna
inscrição de restos a pagar não processados registra valor igual a
zero. Porém, o Anexo ao Balanço Patrimonial Consolidado evidencia
na fonte Recursos Próprios Saúde, um superávit financeiro de R$
16.236.622,07 em 31/12/2015.
No tocante aos recursos não vinculados, o RGFRAP (anexo 5) do
Poder Executivo Municipal evidencia uma disponibilidade de caixa
bruta de R$ 794.721,16, uma disponibilidade de caixa líquida de R$
794.171,16 e zero de inscrição de restos a pagar não processados.
Por sua vez, o Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial Consolidado, evidencia um resultado
financeiro - representado pela diferença entre o Ativo Financeiro e
o Passivo Financeiro - de - R$ 11.702.634,17 na fonte 000 Recursos
Ordinários, conforme demonstrado na figura abaixo:
(FIGURA)
É importante anotar que o Balanço Patrimonial da Câmara Municipal
de Venda Nova do Imigrante apresentou em 31/12/2015 um superávit financeiro de R$ 1.333.569,09 na fonte Recursos Ordinários,
não tendo contribuído o Poder Legislativo Municipal para o déficit
financeiro de R$ 11.702.634,17 apresentado em 31/12/2015, na
fonte de Recursos Ordinários no Balanço Patrimonial do Município,
conforme demonstrado a seguir:
(FIGURA)
Ressalva-se que as inconsistências de saldos nas fontes de recursos
ordinária e vinculadas acima apontadas comprometem a verificação
do cumprimento pelo Poder Executivo Municipal do limite previsto
no art. 55 da Lei Complementar 101/2000:
Art. 55. O relatório conterá:
(...)
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
(...)
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b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
(...)
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da
disponibilidade de caixa;
Ressalte-se que o não cumprimento do limite prejudica o município
de Venda Nova do Imigrante, na medida em que é requisito para a
concessão de transferências voluntárias, conforme disposições do
art. 25, § 1º, IV da LRF.
Dessa forma, propõe-se a citação do prefeito para apresentar esclarecimentos quanto às inconsistências contábeis acima relatadas
acompanhadas de provas documentais, bem como demonstrar para
exame deste Tribunal de Contas os fatos geradores das obrigações
que deram causa ao déficit financeiro evidenciado no anexo ao BALPAT no valor de R$ 2.265.792,34 na fonte FUNDEB 60%, informando dados do empenho, nome do credor, classificação funcional
programática e natureza da despesa.
JUSTIFICATIVA (fl. 72): Alega o defendente que após a implantação do novo plano de contas, em 2013, o sistema informatizado
de contabilidade sofreu diversas alterações que ocasionaram inconsistências nos saldos e na gestão das fontes de recursos. Esclarece
que na transição de 2012 para 2013, e com a implantação das novas normas de contabilidade aplicada ao setor público, várias fontes
de recursos tiveram seus saldos migrados de forma inconsistente.
Ainda, segundo o defendente, esta corte de contas não direcionou
com clareza quais saldos financeiros das fontes antigas seriam distribuídos nas fontes de recursos criadas.
Assim, em função dos motivos acima elencados, o saldo de disponibilidade nos demonstrativos extraídos do sistema informatizado de
contabilidade utilizado pelo município ficou prejudicado de 2013 a
2016. Posto isto, informa ter apurado manualmente o saldo correto,
conforme planilha encaminhada junto com as justificativas.
ANÁLISE:
O responsável foi citado para apresentar esclarecimentos quanto
às inconsistências contábeis relatadas no apontamento, acompanhadas de provas documentais, bem como demonstrar para exame
deste Tribunal de Contas os fatos geradores das obrigações que deram causa ao déficit financeiro evidenciado no anexo ao BALPAT no
valor de R$ 2.265.792,34 na fonte FUNDEB 60%, informando dados
do empenho, nome do credor, classificação funcional programática
e natureza da despesa.
Conforme já identificado no item anterior, em relação à inexistência
de déficit financeiro a defesa esclareceu e comprovou suas alegações.
Constam ainda, no item anterior, alegações não comprovadas de
tomada de providências retificadoras em 2017.
Entretanto, restou configurado o encaminhamento a esta Corte de
Contas de demonstrativos contábeis inconsistentes, que não apresentam adequadamente a posição financeira do município.
Desta forma, somos por manter o indicativo como irregular.
2.3. AUSÊNCIA DE EVIDENCIAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS NO BALEXO E BALEXE (Item 7.2 do RT
109/2017)
Base normativa: IN TCEES 34/2015 – Anexo I A e artigo 85 da Lei
Federal nº 4.320/64.
Constou do RT 109/2017:
Observou-se que tanto os balancetes da execução da receita e despesa consolidado geral (BALEXO) quanto os balancetes da execução
orçamentária da receita e da despesa consolidando as unidades do
Poder Executivo, não atendem integralmente a IN TCEES 34/2015
(PCA Informatizada), pois não demonstram as fontes/destinação de
recursos, dificultando a análise das presentes contas, especialmente no tocante ao montante de restos a pagar por fonte de recursos
nas funções saúde e educação.
Dessa forma, propõe-se a citação do Prefeito para que reapresente
o BALEXO e o BALEXE na forma especificada na IN TCEES 34/2015,
Anexo I - A – Contas do Prefeito.
JUSTIFICATIVA (fl. 73): O defendente informa ter encaminhado
o BALEXO e BALEXE em anexo, conforme doc. 4, fl. 135.
ANÁLISE: Verificou-se à fl. 135, que o balancete da receita orçamentária foi retificado, passando a constar a coluna com a informação das fontes de recursos. Já o balancete da despesa, fl. 142, permaneceu inalterado quanto à ausência de evidenciação das fontes
de recursos. Portanto, a irregularidade foi parcialmente saneada.
Contudo, considerando que não houve prejuízo à análise como
um todo, apenas sugerimos recomendação ao jurisdicionado para
que nos próximos exercícios os arquivos BALEXO E BALEXE sejam
apresentados rigorosamente em acordo com as exigências da IN
34/2015.
2.4. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL (Item 10 do RT
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Base Normativa: Art. 29-A, inciso I (redação dada pela Emenda
Constitucional nº 58, de 2009), c/c art. 29-A, § 2º, da Constituição
da República/1988.
Constou do RT 109/2017:
A Constituição da República de 1988 disciplinou, no Capítulo IV, do
Título III, que trata da organização do Estado, sobre os municípios.
Em seu artigo 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo, estabeleceu, dentre outras condições, o limite máximo para
despesas totais do Poder Legislativo e o limite máximo de gastos
com a folha de pagamentos, incluindo o subsídio dos vereadores.
Com base na documentação que integra a prestação de contas sob
análise, apurou-se os valores transferidos pelo Poder Executivo ao
Poder Legislativo, a título de duodécimo (planilha detalhada Apêndice F deste relatório), no decorrer do exercício de 2015, conforme
se demonstrou sinteticamente na tabela a seguir:
Tabela 28: Transferências para o Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita tributária e transferências – 2014
36.089.933,10
(Art. 29-A CF/88)
% máximo para o município
7,00%
Valor máximo permitido para transferência
2.526.295,32
(a)
Valor transferido
2.528.858,76
Fonte: [Processo TC 3.830/2016 - Prestação de Contas Anual/2015]
Verifica-se da tabela acima que o limite constitucional não foi cumprido, tendo sido transferido a maior um valor de R$ 2.563,44,
motivo pelo qual se propõe a citação do responsável.
JUSTIFICATIVA (fl. 74): O defendente alega que foram desconsideradas algumas receitas quando da apuração do limite de transferências. Encaminhou também, à fl. 227, planilha intitulada “cálculo
do repasse ao legislativo”.
RECEITA TRIBUTÁRIA TOTAL
1
1.1.0.0.00.00
Receita Tributária Total
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
2
1.7.2.1.01.02
FPM
3
1.7.2.1.01.05
ITR
4
1.7.2.1.01.12/ IPI
1.7.2.2.01.04
5
1.7.2.1.09.01
ICMS - Desoneração Exportações
6
1.7.2.2.01.01/ ICMS
1.7.2.2.01.03
7
1.7.2.2.01.02
IPVA
8
1.7.2.2.01.13
Contrib. Intrev. Dom. Econômico - CIDE
OUTRAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
9
1.2.20.29.00
Contrib. P/ Cust. Ilum. Públ.
10
1.9.1.1.xx.00
Multas e Juros de Mora - Outros Tributos
11
1.9.1.1.38.00
Multas e Juros de Mora - IPTU
12
1.9.1.1.39.00
Multas e Juros de Mora - ITBI
13
1.9.1.1.40.00
Multas e Juros de Mora - ISS
14
1.9.1.3.yy.00
Multas e Juros de Mora - DA Outros Trib
15
1.9.1.3.11.00
Multas e Juros de Mora - DA
- IPTU
16
1.9.1.3.12.00
Multas e Juros de Mora - DA
- ITBI
17
1.9.1.3.13.00
Multas e Juros -DA-de Mora DA - ISS
18
1.9.3.1.00.00
Dívida Ativa Tributária
TOTAL

5.225.123,23
5.225.123,23
30.698.063,35
13.329.978,68
23.760,79
393.400,38
138.003,72
14.880.727,45
1.927.399,77
4.792,56
203.367,27
*7.916,97
895,36
14.189,48
**28.703,78
12.976,37
845,86
10.544,74
127.294,71
36.126.553,85

ANÁLISE: De fato o defendente assiste razão. Analisando-se o BALEXO 2015, bem como a planilha 2014, verificou-se que as receitas
referentes a “Multas e Juros de Mora - Outros Tributos” e “Multas e
Juros de Mora - DA - Outros Tributos”, respectivamente nos montantes de R$ 7.916,97 e R$ 28.703,78, não foram considerados no
cálculo do limite de transferências de duodécimos. Em função disso,
refizemos o cálculo da receita do exercício anterior a ser considerada na apuração do limite de transferência de duodécimo:
RECEITAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2014)
A partir dos dados acima, apuramos o limite de transferência de
duodécimos permitido ao poder executivo, conforme quadro abaixo:
Descrição
Receita tributária e transferências – 2014 (Art.
29-A CF/88)
% máximo para o município
Valor máximo permitido para transferência (a)
Valor transferido

Valor
36.126.553,85
7,00%
2.528.858,77
2.528.858,76
www.tce.es.gov.br

Página 82

Segunda-feira, 18 de setembro de 2017
Assim, constatou-se que o limite de transferência de duodécimos
foi observado, motivo pelo qual somos pelo afastamento da irregularidade.
3 GESTÃO FISCAL
1. DESPESAS COM PESSOAL
1. Limite das Despesas com Pessoal - Poder Executivo
Tabela 1: Despesas com pessoal – Poder Executivo
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
54.805.890,25
Despesas totais com pessoal
27.018.495,07
% das despesas totais com pessoal em
49,30%
relação à RCL
Fonte: Processo TC 3830/2016- Prestação de Contas Anual/2015
Conforme se observa da tabela anterior e considerando o RT
109/17, foram cumpridos o limite legal (54%) prudencial (51,3%).
Limite das Despesas com Pessoal - Consolidado
Tabela 2: Despesas com pessoal consolidadas Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
54.805.890,25
Despesas totais com pessoal
28.116.290,02
% das despesas totais com pessoal em
51,30%
relação à RCL
Fonte: Processo TC 3830/2016- Prestação de Contas Anual/2015
Conforme se observa da tabela acima e considerando o RT 109/2017,
foram cumpridos os limites legal (60%) e prudencial (57%).
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
Base Normativa: Art. 59, IV, da Lei Complementar 101/2000; e
art. 3º, II, da Resolução 40/2001 do Senado Federal.
De acordo com o RT 109/2017, a dívida consolidada líquida não
extrapolou o limite de 120% estabelecido na legislação, conforme
evidenciado a seguir:
Tabela 3: Dívida consolidada líquida Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Dívida consolidada
227.331,96
Deduções
6.350.743,32
Dívida consolidada líquida
0,00
Receita corrente líquida - RCL
54.805.890,25
% da dívida consolidada líquida sobre a
0,00
RCL
Fonte: Processo TC3830/2016- Prestação de Contas Anual/2015
OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Base Normativa: Art. 35 da Lei Complementar 101/2000; Lei Federal 4.595/1964; art. 7º, inciso I, e art. 10 da Resolução do Senado Federal 43/2001; art. 167, III da Constituição Federal/1988;
art. 55, inciso I, alínea “c”; e art. 40, §1º, da Lei Complementar
101/2000.
De acordo com o RT 1092017, não foram extrapolados os limites
de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do
Senado Federal (16% e 7% Receita Corrente Líquida) e no art. 167
da Constituição da República; bem como não houve concessão de
garantias ou recebimento de contra garantias:
Tabela 4: Operações de crédito
Em R$ 1,00
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
54.805.890,25
Montante global das operações de crédito
0,00
por antecipação de receitas orçamentárias
% do montante global das operações
0%
de crédito por antecipação de receitas
orçamentárias sobre a RCL
Fonte: Processo TC 3830/2016- Prestação de Contas Anual/2015
Tabela 5: Operações de crédito – ARO Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 3830/2016- Prestação de Contas Anual/2015
Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das operações de crédito
% do montante global das operações de
crédito sobre a RCL
Amortização, juros e demais encargos da dívida
% do comprometimento anual com
amortização, juros e encargos da dívida
sobre a RCL
Tabela 6: Garantias concedidas Em R$ 1,00

Valor
54.805.890,25
0
0%

Descrição
Receita corrente líquida – RCL
Montante global das garantias concedidas

Valor
54.805.890,25
0,00

0,00
0%
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% do montante global das garantias
0%
concedidas sobre a RCL
Fonte: Processo TC 3830/2016- Prestação de Contas Anual/2015
RENÚNCIA DE RECEITA
De acordo com o RT 109/2017, não foi constatada renúncia de receita.
2. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
2. APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Base Normativa: Art. 212, caput, da Constituição Federal/1988;
e art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, da Constituição Federal/1988 (alterado pela Emenda
Constitucional 53/2006).
De acordo com o RT 109/2017, verifica-se que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional de 25% das receitas resultantes
de impostos e transferências, na manutenção e desenvolvimento
do ensino:
Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de impostos
3.824.555,42
Receitas provenientes de transferências
32.080.137,50
Base de cálculo para aplicação na manutenção
35.904.692,92
e desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e
9.120.491,94
desenvolvimento do ensino
% de aplicação
25,40%
Tabela 7: Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino
Em R$ 1,00
Fonte: Processo TC 3830/2016 - Prestação de Contas Anual/2015.
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Base Normativa: Art. 60, inciso XII, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal/1988 (alterado pela EC 53/2006).
De acordo com o RT 109/2017, verifica-se que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional de 60% relacionado ao pagamento dos profissionais do magistério:
Tabela 8: Recursos do FUNDEB a profissionais do magistério
Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas líquidas provenientes do FUNDEB
7.909.283,85
Pagamento de profissionais do magistério
6.576.989,17
% de aplicação
83,16%
Fonte: Processo TC 3830/2016- Prestação de Contas Anual/2015
APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE
Base Normativa: Artigo 77, inciso III, do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal/1988
(Incluído pela EC 29/2000).
De acordo com o RT 109/2017, verifica-se que o município cumpriu
com o limite mínimo constitucional previsto de 15% para a saúde:
Tabela 9: Aplicação em ações e serviços públicos saúde Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de impostos
3.824.555,42
Receitas provenientes de transferências
32.080.137,50
Base de cálculo para aplicação em ações e
35.904.692,92
serviços públicos de saúde
Valor aplicado em ações e serviços públicos
9.805.070,61
de saúde
% de aplicação
27,31%
Fonte: Processo TC 3830/2016- Prestação de Contas Anual/2015.
PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO
E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
De acordo com o RT 109/2017, o parecer do Conselho Municipal
de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, emitido sobre
a prestação de contas relativa ao exercício de 2015, foi favorável
à aprovação.
PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO
E CONTROLE SOCIAL DA SAUDE
De acordo com o RT 109/2017, o parecer do Conselho Municipal de
Saúde, emitido sobre a prestação de contas relativa ao exercício de
2015, foi favorável à aprovação.
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Este assunto já foi tratado no item 2.4.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando integralmente o entendimento da área técnica e
do Ministério Público de Contas, com fulcro no artigo 80, II da Lei
Complementar 621/2012, VOTO no sentido de que este Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo:
3.1 EMITA PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESwww.tce.es.gov.br
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SALVA das contas do senhor Dalton Perim, Prefeito Municipal de
Venda Nova do Imigrante no exercício de 2015, em razão da
manutenção do item “Anexo 5 do RGF não demonstra movimentação nas fontes 60% e 40% de recursos do FUNDEB e apresenta
saldos inconsistentes com os evidenciados no anexo ao Balanço
Patrimonial”, o qual constitui irregularidade de natureza formal e
não grave da qual não resultou dano ao erário;
3.2 DETERMINE ao atual Prefeito Municipal a tomada de providências relacionadas à evidenciação adequada da posição financeira do
Município e para que, nos próximos exercícios, os arquivos BALEXO
e BALEXE sejam apresentados rigorosamente em acordo com as
exigências da IN 34/2015.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3830/2016,
RESOLVEM os Srs. conselheiros da Primeira 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 Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Recomendar ao Legislativo Municipal a aprovação com ressalva da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Venda
Nova do Imigrante, sob a responsabilidade do senhor Dalton Perim,
relativa ao exercício de 2015, em razão da manutenção do item
“Anexo 5 do RGF não demonstra movimentação nas fontes 60% e
40% de recursos do FUNDEB e apresenta saldos inconsistentes com
os evidenciados no anexo ao Balanço Patrimonial”, o qual constitui
irregularidade de natureza formal e não grave da qual não resultou
dano ao erário;
2. Determinar ao atual Prefeito Municipal a tomada de providências relacionadas à evidenciação adequada da posição financeira do
Município e para que, nos próximos exercícios, os arquivos BALEXO
e BALEXE sejam apresentados rigorosamente em acordo com as
exigências da Instrução Normativa 34/2015.
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação dos senhores
conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o senhor procurador
especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição
ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
PARECER PRÉVIO TC-074/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-4245/2016 (APENSOS: TC-849/2015 E TC850/2015)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - MARIO SERGIO LUBIANA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – APROVAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, referente ao exercício de 2015,
sob a responsabilidade do senhor Mario Sergio Lubiana - Prefeito
Municipal.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 80/2017 (fls.
06/43), no qual constatou indícios de irregularidades, que foram
apontados na Instrução Técnica Inicial 85/2017 (fls. 44/45),
com sugestão de citação ao responsável, o que foi acolhido na Decisão Monocrática 169/2017 (fls. 47/49).
Devidamente citado, o responsável apresentou razões de defesa às
fls. 55/172.
Os autos retornaram à Secex Contas, a qual elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva 2539/2017 (fls. 177/191), opinando pelo
afastamento de todas as irregularidades apontadas no RT 80/2017
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e, consequentemente, pela aprovação das contas.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de
Contas 2811/2017 - fl. 195).
É o breve relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 2539/2017 (fls. 177/191), abaixo transcrita:
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DIVERGEM QUANTO AO VALOR
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXRCÍCIO FINANCEIRO
(Item 5.1.1 RT 80/2017)
Base Legal: artigo 85 da Lei Federal 4.320/64.
Conforme o RT 80/2017, de acordo com os documentos encaminhados pelo gestor, apurou-se que o total de créditos adicionais
abertos no exercício financeiro de 2015 foi de R$ 46.049.339,29
(quarenta e seis milhões quarenta e nove mil trezentos e trinta e
nove reais e vinte e nove centavos), conforme dados do arquivo
DEMCAD.
Entretanto, ao se consultar o Balancete da Execução Orçamentária da despesa (BALEXO), verificou-se que o montante de créditos
adicionais abertos no exercício financeiro foi de R$ 45.995.422,41
(quarenta e cinco milhões novecentos e noventa e cinco mil quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos).
Assim, verificou-se uma divergência de R$ 53.916,88 (cinquenta
e três mil novecentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos),
cabendo ao gestor explicar tal apontamento.
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (fls. 56-58):
Procede a alegação contida no RT, ocorre, porém, que o valor que
se encontra errado é o que consta do arquivo DEMCAD - Demonstrativo de Créditos Adicionais encaminhado junto com a PCA, devido a um erro de geração no referido arquivo que indicou créditos
adicionais abertos no montante de R$ R$ 46.049.339,29, quando
na verdade o valor efetivamente aberto foi de R$ 45.995.422,41,
conforme demonstrado no arquivo BALEXO- Balancete da Execução
Orçamentária.
Estamos encaminhando em anexo novo arquivo DEMCAD, doc. 01,
devidamente assinado, onde consta o valor total de créditos adicionais abertos no exercício no montante de R$ 45.995.422,41, demonstrando assim, não existir a divergência de R$ R$ 53.916,88,
mas, sim, um erro no arquivo DEMCAD encaminhado junto com a
PCA, que agora se corrige.
Para ser mais específico, registramos que o erro no DEMCAD encaminhado junto com a PCA se encontra descrito nas linhas 01 e 02
da página 60/82, pois, conforme já relatado, devido a um erro de
geração do sistema, houve duplicidade de valor e de dotação suplementada e anulada, quando da suplementação da ficha de despesa
da Unidade Gestora Prefeitura nº 171 e anulação da ficha de despesa da Unidade Gestora Fundo Municipal de Assistência Social n° 49.
Quando se analisa o DEMCAD que ora encaminhamos, página
63/88, linhas 2 e 3, percebe-se que este valor se encontra lançado
uma única vez, não mais duplicando os registros.
Prova cabal de que houve duplicidade de registro no DEMCAD encaminhado com a PCA, é o que consta do Decreto no 0011783/2015,
doc. 02, que ora encaminhados - embora já conste dos arquivos da
Prestações de Contas Bimestrais do Sistema CIDADES- ou seja, o
valor do crédito que consta do Decreto é de R$ 53.916,88, conforme consta do DEMCAD que segue em anexo e no arquivo BALEXO
constante da PCA e não no valor de R$ 107.833,76, conforme consta do arquivo DEMCAD encaminhado junto com a PCA em questão.
Importante registrar que o normativo do Conselho Federal de Contabilidade que veda a substituição de peças do balanço, não se
aplica a relatórios acessórios como é o caso do arquivo DEMCAD,
motivo pelo qual a substituição do referido arquivo é plenamente
possível, uma vez que esta substituição comprovará que na prática
a divergência efetivamente não existe, motivo pelo qual deve ser
afastada a presente irregularidade. [Sic]
ANÁLISE: A defesa admitiu a divergência de R$ 53.916,88, atribuindo-a a erro no DEMCAD - Demonstrativo Consolidado dos Créditos Adicionais, encaminhado junto com a PCA, pois houve duplicidade de valor e de dotação suplementada e anulada (linhas 01 e 02
da página 60/82), conforme demonstra-se abaixo:
(FIGURA)
Esclarecida a origem da divergência, fica saneado o presente item.
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2.2 ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ATRAVÉS DE FONTE DE
RECURSO INSUFICIENTE (Item 5.1.2 RT 80/2017)
Base Legal: artigo 43, inciso II da Lei Federal 4.320/1964.
Segundo o RT 80/2017, de acordo com os documentos encaminhados pelo gestor, apurou-se que do total de créditos adicionais
abertos no exercício financeiro de 2015 (R$ 46.049.339,29) um
montante de R$ 823.704,35 (oitocentos e vinte e três mil setecentos e quatro reais e trinta e cinco centavos) tiveram como fonte de
recurso o excesso de arrecadação.
Entretanto, ao se examinar a execução da receita orçamentária,
verificou-se que não houve excesso de arrecadação no período indicado, conforme demonstrado:
Unidades gestoras
Prefeitura Municipal
Totais

Previsão

Arrecadação

% Arrecadação

116.500.000,00

112.163.490,05

96,28%

116.500.000,00

112.163.490,05

96,28%

JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (fls. 58-60):
Conforme demonstra a listagem de créditos adicionais por excesso de arrecadação em anexo, doc. 03, é possível identificar que a
Unidade Gestora que foi beneficiada pelo crédito adicional no valor
de R$ 823.704,35, foi a Unidade Fundo Municipal de Saúde, cujo
crédito foi aberto na data de 07/05/2015.
Analisando também os dados que constam do arquivo DEMCAD tanto o que consta da PCA, como o que estamos encaminhando
agora - é possível identificar que o crédito foi aberto por meio do
Decreto no 0011569/2015 - conforme arquivo DEMCAD página 19 com a autorização contida na Lei n° 3.30112014, Lei Orçamentária
Anual, conforme o seu artigo 4°, inciso II que diz o seguinte:
Lei 3.301/2014, de 11 de dezembro de 2014
( ... )
ESTIMA A RECEITA E FIXA ADESPESA DO MUNICÍPIO DE NOVA
VENÉCIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Art. 4° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional
suplementar até o limite de 40% (quarenta por cento) sobre o total da despesa fixada para o Poder Executivo visando o reforço de
dotações orçamentárias consignadas, utilizando como fontes de recursos aquelas previstas no art. 43, incisos I, II e III da Lei Federal
n° 4.320, de 17 de março de 1964:
( ... );
II- Os provenientes de excesso de arrecadação; e
Ainda, importante registrar que o conceito de excesso de arrecadação e a fórmula de se calcular o mesmo se encontra no artigo 43, §
3° da Lei Federal 4.320/1964, que assim diz:
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende
da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será
precedida de exposição justificativa.
( ... )
§ 3° Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste
artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a
tendência do exercício. (grifos da ITC)
Assim, analisando o balancete da receita orçamentária do mês de
abril de 2015 do Fundo Municipal de Saúde, doc. 04, temos a seguinte situação:
(FIGURA)
Dessa forma, constatamos que conforme demonstrado na tabela
acima, efetivamente no mês de abril foi verificado um excesso de
R$ 823.704,36, sendo que desse valor foi utilizado o montante de
R$ 823.704,35, conforme autorizado no inciso II do art. 4° da LOA
de 2015 e na forma prevista no art.43, § 3° da Lei 4.320/1964, ou
seja, obtendo-se a diferença acumulada mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada..., demonstrando assim não existir
a irregularidade apontada, uma vez que existia autorização legal
para a sua utilização e essa utilização se deu na forma do art. 43,
§3º da Lei 4.320/1964, devendo, portanto, ser afastada a presente
irregularidade. [Sic]
ANÁLISE: Conforme a defesa, considerando excesso de arrecadação como o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês
entre a arrecadação prevista e a realizada, foi aberto no Fundo
Municipal de Saúde crédito adicional tendo como fonte o excesso
de arrecadação de R$ 823.704,36 apurado no próprio Fundo Municipal de Saúde, no período de janeiro a abril/2015, com base no §
3° do art.43, da Lei 4.320/1964. A defesa encaminhou o Balancete
da Receita Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde referente a
abril/2015 (fls. 159) comprovando a arrecadação no período.
Sendo assim, considerando-se o disposto no § 3° do art. 43, da Lei
4.320/1964, considera-se saneado o presente indicativo de irregularidade.
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2.3 TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO AO PODER LEGISLATIVO
EM VALOR SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (Item 10.1 RT 80/2017)
Base legal: artigo 29-A da Constituição da República Federal do
Brasil/1988.
Conforme o RT 80/2017, verificou-se que o Chefe do Poder Executivo do município de Nova Venécia transferiu, a título de duodécimos, ao Poder Legislativo o montante de R$ 4.289.364,00
(quatro milhões duzentos e oitenta e nove mil e trezentos e sessenta e quatro reais), sendo que o máximo permitido seria de R$
4.254.709,57 (quatro milhões duzentos e cinquenta e quatro mil
setecentos e nove reais e cinquenta e sete centavos), cabendo ao
ordenador de despesa esclarecer a transferência efetuada a maior
(R$ 34.654,43).
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (fls. 61-63):
Não procede a afirmativa contida no RT em questão, uma vez que
os valores constantes do Apêndice D, fl. 39 - e não F, fl. 43, como
relatado, pois, verdadeiramente o Apêndice F demonstra as despesas apuradas com saúde - estão corretos quanto a receita tributária
total e transferências constitucionais, no entanto, errado quanto a
outras receitas de origem tributária.
Assim, o Apêndice D correto é o que transcrevemos abaixo de forma resumida, já considerando como corretas as receitas de origem
tributária e de transferências:
(FIGURAS)
Assim, sobre os valores lançados no Apêndice D, fl. 39 do RT, para
a apuração da base de cálculo de transferência ao Poder Legislativo em 2015 com base na Receita arrecadada em 2014, não foram considerados/lançados os valores de R$ 2.856,83 (item 13.1
da tabela acima), referente a multas e juros de mora de outros
tributos; R$ 29.914,60 (item 17.1 da tabela acima), referente a
multa e juros de mora da dívida ativa de outros tributos e no item
18 Dívida Ativa Tributária- foi considerado apenas o valor de R$
78.028,29, que se refere a receita da Dívida Ativa Tributária de
outros tributos, deixando de serem considerados respectivamente
os valores de R$ 209.129,46 da conta contábil 1.9.3.1.11.00 referente a receita da Dívida Ativa do IPTU e R$ 277.306,64 da conta
contábil1.9.3.1.13.00 referente a receita da Dívida Ativa do ISS,
que adicionado ao valor de R$ 78.028,29, perfaz o valor total de R$
564.464,39, conforme item 18 da Tabela acima.
Assim, considerando o valor total da base de cálculo apurado conforme demonstrado acima que é R$ 61.300.772,86 X 7% (percentual máximo de transferência) se chega a um valor máximo possível de transferência de R$ 4.291.054,10, considerando que o valor
efetivamente transferido foi de R$ 4.289.364,00, conforme apurado
pelo RT Tabela 28, linha 5, se conclui que não houve transferência
a maior de R$ 34.654,43, motivo pelo qual deve ser afastada de
pronto a irregularidade apontada no RT.
Para corroborar as afirmativas constantes deste item da presente
justificativa, estamos encaminhando em anexo o Balancete Consolidado da Receita Orçamentária de dezembro de 2014, doc. 05,
bem como a planilha, doc. 06, que serviu de base de cálculo pelo
município para apuração da transferência de duodécimo ao Poder
Legislativo no exercício de 2015. [Sic]
ANÁLISE: A defesa contestou o apontamento em questão, alegando
que não foram consideradas na base de cálculo de transferência
ao Poder Legislativo em 2015 com base na Receita arrecadada em
2014, as seguintes receitas/2014: 19119900000 - Multas e Juros
de Mora de Outros Tributos: R$ 29.914,60 e 19139900000 - Multas
e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos: R$ 2.856,83.
Além disso, questionou o fato de ter sido considerado como Receita
de Dívida Ativa Tributária o montante de R$ 78.028,29, quando o
valor total dessa receita em 2014 foi de R$ 564.464,39.
Verificou-se que assiste razão ao interessado e, como resultado,
retificou-se a base de cálculo de transferência ao Poder Legislativo
em 2015 com base na Receita arrecadada em 2014 (APÊNDICE I),
ficando assim os cálculos demonstrados sinteticamente na tabela
a seguir:
Transferências para o Poder Legislativo Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita tributária e transferências – 2014 (Art.
61.300.772,86
29-A CF/88)
% máximo para o município
7,00%
Valor máximo permitido para transferência
4.291.054,10
Valor efetivamente transferido
4.289.364,00
Valor transferido em atenção ao máximo
-1.690,10
permitido
Sendo assim, verifica-se da tabela acima o saneamento deste indicativo de irregularidade.
GESTÃO FISCAL
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3.1 DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1. Limite das Despesas com Pessoal
Despesas com pessoal – Poder Executivo: Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
107.720.138,05
Despesas totais com pessoal
54.892.674,52
% das despesas totais com
50,96%
pessoal em relação à RCL
Despesas com pessoal consolidadas Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
107.720.138,05
Despesas totais com pessoal
57.987.805,98
% das despesas totais com
53,83%
pessoal em relação à RCL
Fonte: Processo TC 4245/2016- Prestação de Contas Anual/2015
Considerando as despesas consolidadas, anterior foram cumpridos
o limite legal de 60% e o limite prudencial de 57%.
3.2 DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
De acordo com o RTC 80/2017-5, a dívida consolidada líquida não
extrapolou o limite previsto (120% da receita corrente líquida),
conforme evidenciado a seguir:
Dívida consolidada líquida Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Dívida consolidada
11.360.920,16
Deduções
17.847.452,25
Dívida consolidada líquida
(6.486.532,09)
Receita corrente líquida – RCL
107.720.138,05
% da dívida consolidada líquida
-6,02%
sobre a RCL
Fonte: Processo TC 4245/2016- Prestação de Contas Anual/2015
3.3 OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Operações de crédito (Limite 16% RCL) Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
107.720.138,05
Montante global das operações
0,00
de crédito
% do montante global das
0%
operações de crédito sobre a
RCL
Amortização, juros e demais
0,00
encargos da dívida
% do comprometimento anual
0%
com amortização, juros e
encargos da dívida sobre a RCL.
Fonte: Processo TC 4245/2016- Prestação de Contas Anual/2015
Garantias concedidas (Limite 22% RCL) Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
107.720.138,05
Montante global das garantias
0,00
concedidas
% do montante global das
0%
garantias concedidas sobre a
RCL
Fonte: Processo TC 4245/2016- Prestação de Contas Anual/2015
Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL) Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
107.720.138,05
Montante global das operações
0,00
de crédito por antecipação de
receitas orçamentárias – ARO
% do montante global das
0%
operações de crédito por
antecipação de receitas
orçamentárias sobre a RCL
Fonte: Processo TC 4245/2016- Prestação de Contas Anual/2015
De acordo com os demonstrativos encaminhados não foram extrapolados no exercício os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita
Corrente Líquida) e no art. 167 da Constituição da República, bem
como não houve concessão de garantias ou recebimento de contra
garantias.
3.4 RENÚNCIA DE RECEITA
Conforme o RT 80/2017, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias encaminhada a este Tribunal, não há previsão de renúncia de receita por parte do município.
4. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
4.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
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Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de
7.573.023,15
impostos
Receitas provenientes de
55.194.005,48
transferências
Base de cálculo para
62.767.028,63
aplicação na manutenção e
desenvolvimento do ensino
Valor aplicado na manutenção e
18.013.292,96
desenvolvimento do ensino
% de aplicação
28,70%
Fonte: Processo TC 4245/2016- Prestação de Contas Anual/2015
Da tabela acima verifica-se que o município cumpriu com o limite
mínimo constitucional de 25% relacionado à educação.
4.2 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas líquidas provenientes
25.211.106,51
do FUNDEB
Valor destinado ao pagamento
18.548.941,65
dos profissionais do magistério
% de aplicação
73,57%
Fonte: Processo TC 4245/2016- Prestação de Contas Anual/2015
Da tabela acima verifica-se que o município cumpriu com o limite
mínimo constitucional de 60% relacionado ao pagamento dos profissionais do magistério.
4.3 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE
Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de
7.573.023,15
impostos
Receitas provenientes de
55.194.005,48
transferências
Base de cálculo para aplicação
62.767.028,63
em ações e serviços públicos de
saúde
Valor aplicado em ações e
13.283.327,49
serviços públicos de saúde
% de aplicação
21,16%
Fonte: Processo TC 4245/2016- Prestação de Contas Anual/2015
Da tabela acima verifica-se que o município cumpriu com o limite
mínimo constitucional relacionado às ações e serviços públicos de
saúde.
4.4 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Este assunto foi tratado no item 2.3 desta instrução.
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando integralmente o entendimento da área técnica e
do Ministério Público de Contas, com fulcro no artigo 80, I da Lei
Complementar 621/2012, VOTO para que seja emitido PARECER
PRÉVIO pela APROVAÇÃO das contas do senhor Mario Sergio
Lubiana - Prefeito Municipal de Nova Venécia no exercício de
2015, na forma do art. 80, inciso I, da LC n. 621/2012 c/c art. 71,
inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo;
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4245/2016,
RESOLVEM os Srs. conselheiros da Primeira 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 Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Recomendar ao legislativo municipal a aprovação da Prestação
de Contas da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, sob a responsabilidade do senhor Mario Sergio Lubiana, relativa ao exercício de
2015, na forma do art. 80, inciso I, da Lei Complementar 621/2012
c/c art. 71, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo;
2. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o senhor procurador
especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição
ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
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Segunda-feira, 18 de setembro de 2017
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
PARECER PRÉVIO TC-075/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-4930/2016 (APENSOS: TC-3361/2015 E TC3362/2015)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - ANTONIO CARLOS MACHADO
ADVOGADO - KAYO ALVES RIBEIRO (OAB/ES 11.026)
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REJEIÇÃO – FORMAR AUTOS APARTADOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Pinheiros, referente ao exercício de 2015,
sob a responsabilidade do senhor Antônio Carlos Machado - Prefeito Municipal.
Foi o responsável notificado e citado através da Instrução Técnica
Inicial 641/2016 para apresentar a Prestação de Contas Anual de
Governo (Cidades –Web) de 2015, tendo em vista a omissão no
encaminhamento da documentação regulamentada pela IN TCEES
34/2015. A Prestação de Contas foi encaminhada intempestivamente na data de 29 de julho de 2016.
A Secex Contas elaborou o Relatório Técnico 3/2017 (fls. 21-72)
onde constam indícios de irregularidades as quais foram apontadas na Instrução Técnica Inicial 4/2017, com sugestão de citação do responsável, o que foi acolhido na Decisão Monocrática
33/2017:
Responsável
Antônio Carlos
Machado
Antônio Carlos
Machado
Antônio Carlos
Machado

Itens
Subitens
5.2.1
5.3.1
7.1

Antônio Carlos
Machado

7.2

Antônio Carlos
Machado
Antônio Carlos
Machado

8.1.1
11

Achados
Inobservância dos requisitos da LRF e da
LDO quanto à limitação de empenho;
Apuração de déficit orçamentário evidenciando desequilíbrio das contas públicas;
Ausência de transparência por não segregar os restos a pagar processados
dos restos a pagar não processados no
anexo 17 da Lei 4.320/64;
Inconsistências contábeis nas contas caixa/ equivalente de caixa e restos a pagar evidenciadas no Balanço Financeiro
consolidado quando comparadas aos valores evidenciados nos demonstrativos:
Disponibilidade de Caixa e Restos Pagar
e Dívida Consolidada Líquida – RGF, 3º
Q. 2015
Descumprimento do limite legal com
Despesa de Pessoal – Poder Executivo
Restrição à atuação do Sistema de Controle Interno inviabilizando a formulação
do parecer conclusivo sobre a presente
prestação de contas anual.

Devidamente citado, o responsável não apresentou razões de defesa no prazo legal, demonstrando inércia processual, restando configurada e declarada a revelia do senhor Antônio Carlos Machado na
forma da Decisão Monocrática 744/2017.
Foram os autos submetidos à análise da área técnica a qual elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 2356/2017, opinando
pela rejeição das contas apresentadas, e o Parecer 2755/2017
do Ministério Público de Contas, da lavra do Procurador de Contas
Luis Henrique Anastácio da Silva, onde se manifestam no mesmo
sentido.
É o breve relatório.
2 Fundamentação
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de
decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 2356/2017 abaixo transcrita:
“[...]
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2 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA LDO QUANTO
À LIMITAÇÃO DE EMPENHO; (ITEM 5.2.1 DO RT 3/2017)
Base Legal: Artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e
artigo 23 da Lei Municipal nº 1.226/2014 (LDO).
2.2 APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO EVIDENCIANDO DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS; (ITEM 5.3.1 DO RT 3/2017)
Base legal: Artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da Lei Federal nº
4.320/1964; artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei
Complementar nº 101/2000.
2.3 AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA POR NÃO SEGREGAR OS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO ANEXO 17 DA LEI 4.320/64; (ITEM 7.1 DO RT 3/2017)
Base legal: art.85 e art. 92, parágrafo único da Lei Federal nº
4.320/64.
2.4 INCONSISTÊNCIAS CONTÁBEIS NAS CONTAS CAIXA/ EQUIVALENTE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR EVIDENCIADAS NO BALANÇO
FINANCEIRO CONSOLIDADO QUANDO COMPARADAS AOS VALORES EVIDENCIADOS NOS DEMONSTRATIVOS: DISPONIBILIDADE
DE CAIXA E RESTOS PAGAR E DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA –
RGF, 3º Q. 2015 (ITEM 7.2 DO RT 3/2017)
Base legal: art.85 da Lei Federal 4.320/64 e art.55, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF).
2.5 DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE PESSOAL – PODER EXECUTIVO (ITEM 8.1.1 DO RT 3/2017)
Base legal: alínea b, inciso III, do Artigo 20 e artigo 22 da LC
101/2000.
Quanto a este indicativo de irregularidade cumpre destacar que
o descumprimento da despesa com pessoal apresenta o seguinte
histórico (documentação anexa):
(FIGURA)
2.6 RESTRIÇÃO À ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
INVIABILIZANDO A FORMULAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO SOBRE A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. (ITEM 11 DO RT
3/2017)
Base legal: Lei Municipal 1169/2013, IN TCEES 34/2015 e Res.
TCEES 227/2011.
JUSTIFICATIVAS: não foi localizada documentação protocolizada em alusão a este Processo em resposta ao Termo de Citação
00023/2017-7 e Despacho 25513/2017-8).
ANÁLISE TÉCNICA: Tendo em vista a ausência de argumentos e
documentos encaminhados pelo interessado e a decisão pela revelia (Decisão Monocrática 00744/2017-8), ficam mantidos os indicativos de irregularidade acima discriminados.
3 GESTÃO FISCAL
3.1 DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1. Limite das Despesas com Pessoal
Constou do RT 3/2017:
Despesas com pessoal – Poder Executivo: Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
59.003.587,86
Despesas totais com pessoal
33.404.062,72
% das despesas totais com
56,61%
pessoal em relação à RCL
Fonte: Processo TC 4.930/2016 - Prestação de Contas Anual/2015
Despesas com pessoal consolidadas Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
59.003.587,86
Despesas totais com pessoal
34.930.517,59
% das despesas totais com
59,15%
pessoal em relação à RCL
Fonte: Processo TC 4.930/2016- Prestação de Contas Anual/2015
Conforme se observa das tabelas anteriores, foram descumpridos os limites legal (Poder Executivo) e prudencial (Consolidado).
Item abordado em 2.5 DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM
DESPESA DE PESSOAL – PODER EXECUTIVO (ITEM 8.1.1 DO RT
3/2017)
3.2 DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA
De acordo com o RT 3/2017, a dívida consolidada líquida não extrapolou o limite de 120% estabelecido na legislação; conforme evidenciado a seguir:
Dívida consolidada líquida Em R$ 1,00
Descrição
Dívida consolidada
Deduções
Dívida consolidada líquida
Receita corrente líquida - RCL
% da dívida consolidada
líquida sobre a RCL

Valor
5.409.518,28
5.915.212,45
-505.694,17
59.003.587,86
0,00
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Fonte: Processo TC 4.930/2016- Prestação de Contas Anual/2015
3.3 OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E CONCESSÃO DE GARANTIAS
Operações de crédito (Limite 16% RCL) Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
59.003.587,86
Montante global das operações
0
de crédito
% do montante global das
0%
operações de crédito sobre
a RCL
Amortização, juros e demais
0
encargos da dívida
% do comprometimento
0%
anual com amortização,
juros e encargos da dívida
sobre a RCL
Fonte: Processo TC 4.930/2016- Prestação de Contas Anual/2015
Garantias concedidas (Limite 22% RCL) Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
59.003.587,86
Montante global das garantias
0
concedidas
% do montante global das
0%
garantias concedidas sobre
a RCL
Fonte: Processo TC 4.930/2016- Prestação de Contas Anual/2015
Operações de crédito – ARO (Limite 7% RCL) Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita corrente líquida – RCL
59.003.587,86
Montante global das operações
0
de crédito por antecipação de
receitas orçamentárias - ARO
% do montante global das
0%
operações de crédito por
antecipação de receitas
orçamentárias sobre a RCL
Fonte: Processo TC 4.930/2016- Prestação de Contas Anual/2015
De acordo com os demonstrativos encaminhados não foram extrapolados no exercício os limites de contratação de operação de créditos previstos em Resolução do Senado Federal (16% e 7% Receita
Corrente Líquida) e no art. 167 da Constituição da República, bem
como não houve concessão de garantias ou recebimento de contra
garantias.
3.4 RENÚNCIA DE RECEITA
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do município, aprovadas para o exercício sob análise,
constata-se a inexistência de previsão para beneficiar instituições
com renúncia de receita.
4. GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
4.1 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Aplicação na manutenção e desenvolvimento ensino Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de
3.489.657,91
impostos
Receitas provenientes de
32.896.488,76
transferências
Base de cálculo para
36.386.146,67
aplicação na manutenção e
desenvolvimento do ensino
Valor aplicado
9.395.192,46
na manutenção e
desenvolvimento do ensino
% de aplicação
25,82%
Fonte: Processo TC 4.930/2016- Prestação de Contas Anual/2015
De acordo com o RT 3/2017 e da tabela acima verifica-se que o
município cumpriu com o limite mínimo constitucional de 25% relacionado à educação.
4.2 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Destinação de recursos do FUNDEB prof. Magistério Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas líquidas provenientes
14.584.434,58
do FUNDEB
Valor destinado ao
11.448.986,07
pagamento dos profissionais
do magistério
% de aplicação
78,50%
Fonte: Processo TC 4.930/2016- Prestação de Contas Anual/2015
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Do RT 3/2017 e da tabela acima verifica-se que o município cumpriu com o limite mínimo constitucional de 60% relacionado ao pagamento dos profissionais do magistério.
4.3 APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde Em R$ 1,00
Destinação de recursos
Valor
Receitas provenientes de
3.489.657,91
impostos
Receitas provenientes de
32.896.488,76
transferências
Base de cálculo para aplicação
36.386.146,67
em ações e serviços públicos de
saúde
Valor aplicado em ações e
9.046.403,81
serviços públicos de saúde
% de aplicação
24,86%
Fonte: Processo TC 4.930/2016- Prestação de Contas Anual/2015
De acordo com o RT 3/2017 e da tabela acima verifica-se que o
município cumpriu com o limite mínimo constitucional de 15% relacionado às ações e serviços públicos de saúde.
4.4 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
Aplicação recursos em ações serviços públicos saúde Em R$ 1,00
Descrição
Valor
Receita tributária e
36.835.988,19
transferências – 2012 (Art. 29-A
CF/88)
% máximo para o município
7,00%
Valor máximo permitido para
2.578.519,17
transferência
Valor efetivamente
2.532.768,48
transferido
Fonte: Processo TC 4.930/2016- Prestação de Contas Anual/2015
Verifica-se da tabela anterior, bem como do RT 3/2017 que foi respeitado o limite constitucional relacionado às transferências efetuadas à Câmara Municipal.
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura
Municipal de Pinheiros, exercício de 2015, formalizada de acordo
com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores.
Apontados indicativos de irregularidades, foi assegurado ao prestador o direito ao contraditório e à ampla defesa, observado, portanto, o devido processo legal; e, diante da ausência de protocolização
de documentação em resposta ao Termo de Citação 00023/2017-7,
decidiu-se pela revelia do responsável pela prestação de contas
(Decisão Monocrática 00744/2017-8).
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas
emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Pinheiros,
recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do Sr. Antonio Carlos
Machado, exercício de 2015, conforme dispõem o inciso III, art.
132, do Regimento Interno e o art. 80, III da Lei Complementar
621/2012, tendo em vista a manutenção das irregularidades referentes aos itens 2.1 a 2.6 desta instrução.
Sugere-se ainda a emissão de acórdão, com fins de aplicação de
multa nos termos do art. 454 do RITCCES, aprovado pela Resolução
TC 261/2013, bem como do art. 5º, IV, § 1º da Lei 10.028/2000,
tendo em vista a irregularidade contida no item 8.1.1 do RT 3/2017.
Vitória/ES, 06 de junho de 2017.
[...]”
3 DISPOSITIVO
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
corroborando integralmente o entendimento da área técnica e
do Ministério Público de Contas, com fulcro no artigo 80, III da Lei
Complementar 621/2012 c/c art. 71, inciso II da Constituição Estadual, VOTO:
3.1 pela emissão de Parecer Prévio PELA REJEIÇÃO das contas
do senhor Antônio Carlos Machado - Prefeito Municipal de Pinheiros, relativas ao exercício financeiro de 2015, tendo em vista a
manutenção das seguintes irregularidades apontadas na Instrução
Técnica Conclusiva 2356/2017:
1 INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA LDO
QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO; (ITEM 5.2.1 DO RT
3/2017)
Base Legal: Artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e
artigo 23 da Lei Municipal nº 1.226/2014 (LDO).
2 APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO EVIDENCIANDO
DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS; (ITEM 5.3.1 DO RT
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3/2017)
Base legal: Artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da Lei Federal nº
4.320/1964; artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei
Complementar nº 101/2000.
3 AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA POR NÃO SEGREGAR OS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS NO ANEXO 17 DA LEI 4.320/64; (ITEM 7.1 DO
RT 3/2017)
Base legal: art.85 e art. 92, parágrafo único da Lei Federal nº
4.320/64.
4 INCONSISTÊNCIAS CONTÁBEIS NAS CONTAS CAIXA/
EQUIVALENTE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR EVIDENCIADAS
NO BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO QUANDO COMPARADAS AOS VALORES EVIDENCIADOS NOS DEMONSTRATIVOS: DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS PAGAR E DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – RGF, 3º Q. 2015 (ITEM 7.2
DO RT 3/2017)
Base legal: art.85 da Lei Federal 4.320/64 e art.55, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF).
5 DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE
PESSOAL – PODER EXECUTIVO (ITEM 8.1.1 DO RT 3/2017)
Base legal: alínea b, inciso III, do Artigo 20 e artigo 22 da LC
101/2000.
6 RESTRIÇÃO À ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO INVIABILIZANDO A FORMULAÇÃO DO PARECER
CONCLUSIVO SOBRE A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL. (ITEM 11 DO RT 3/2017)
Base legal: Lei Municipal 1169/2013, IN TCEES 34/2015 e Res.
TCEES 227/2011.
3.2 Que sejam formados autos apartados, nos termos dos arts.
38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do
RITCEES, com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente,
Antônio Carlos Machado – Prefeito Municipal, frente à Prefeitura
Municipal de Pinheiros, no exercício de 2015, pelo descumprimento
do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00,
consoante apontamento descrito no item 8.1.1 do Relatório Técnico
nº 3/2017 ( item 3.1 da ITC 2356/2017) .
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4930/2016,
RESOLVEM os Srs. conselheiros da Primeira 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 Sebastião Carlos Ranna de
Macedo:
1. Recomendar ao Legislativo Municipal a rejeição da Prestação de
Contas Anual da Prefeitura Municipal de Pinheiros, sob a responsabilidade do senhor Antônio Carlos Machado, relativas ao exercício
de 2015, tendo em vista a manutenção das seguintes irregularidades apontadas na Instrução Técnica Conclusiva 2356/2017:
1.1 Inobservância dos requisitos da LRF e da LDO quanto à limitação de empenho; (ITEM 5.2.1 DO RT 3/2017). Base Legal: Artigo 9º
da Lei Complementar 101/2000 (LRF) e artigo 23 da Lei Municipal
nº 1.226/2014 (LDO);
1.2 Apuração de déficit orçamentário evidenciando desequilíbrio
das contas públicas; (ITEM 5.3.1 DO RT 3/2017). Base legal: Artigos 48, alínea “b”; 75, 76 e 77, da Lei Federal nº 4.320/1964; artigo 1º, § 1º, c/c artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar
nº 101/2000;
1.3 Ausência de transparência por não segregar os restos a pagar
processados dos restos a pagar não processados no anexo 17 da lei
4.320/64; (ITEM 7.1 DO RT 3/2017). Base legal: art.85 e art. 92,
parágrafo único da Lei Federal 4.320/64.
1.4 Inconsistências contábeis nas contas caixa/ equivalente de caixa e restos a pagar evidenciadas no balanço financeiro consolidado
quando comparadas aos valores evidenciados nos demonstrativos:
disponibilidade de caixa e restos pagar e dívida consolidada líquida – RGF, 3º Q. 2015 (ITEM 7.2 DO RT 3/2017). Base legal: art.85
da Lei Federal 4.320/64 e art.55, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei
Complementar Federal 101/2000 (LRF);
1.5 Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal – poder executivo (ITEM 8.1.1 DO RT 3/2017). Base legal: alínea b,
inciso III, do Artigo 20 e artigo 22 da Lei Complementar 101/2000.
1.6 Restrição à atuação do sistema de controle interno inviabilizando a formulação do parecer conclusivo sobre a presente prestação
de contas anual. (ITEM 11 DO RT 3/2017). Base legal: Lei Municipal
1169/2013, IN TCEES 34/2015 e Res. TCEES 227/2011.
2. Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II, e
parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do Regimento Interno,
com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, Antônio Carlos Machado, frente à Prefeitura Municipal de Pinheiros, no exercício
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de 2015, pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§
1° e 2°, da Lei 10.028/00, consoante apontamento descrito no item
8.1.1 do Relatório Técnico 3/2017 (item 3.1 da Instrução Técnica
Conclusiva 2356/2017).
3. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun e a senhora conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o senhor procurador
especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição
ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
PARECER PRÉVIO TC-076/2017 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-3746/2016 (APENSOS: TC-3130/2015 E TC5924/2015)
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - JOSÉ ALCURE DE OLIVEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REJEIÇÃO – FORMAR AUTOS APARTADOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR – DETERMINAÇÕES – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual da
Prefeitura de Ibatiba, sob a responsabilidade do Sr. José Alcure
de Oliveira, referente ao exercício de 2015.
No Relatório Técnico 00511/2016-1 (fls. 6/46) a área técnica
apontou indícios de irregularidades, originando a Instrução Técnica Inicial - ITI 01160/2016-4 (fls. 47/48) para a citação do
responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 50237/2016-1 (fl. 52), o gestor encaminhou os documentos e justificativas (fls. 58/82), as quais
foram devidamente analisadas pela Secretaria de Controle Externo
de Contas, que elaborou a Manifestação Técnica 00775/2017-3
(fls. 87/115), opinando pela emissão de parecer prévio pela Rejeição das Contas, concluindo nos seguintes termos:
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura
Municipal de Ibatiba, exercício de 2015, formalizada de acordo com
a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas
emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Ibatiba,
recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS do Sr. José Alcure de
Oliveira, Prefeito Municipal durante o exercício de 2015, conforme
dispõem o inciso III, art. 132, do Regimento Interno e o inciso III,
art. 80, da Lei Complementar 621/2012, pelos seguintes itens do
RT 511/2016:
Item 5.2.1 – Inobservância aos requisitos da LRF e da LDO quanto
à limitação de empenho;
Item 7.2 - Inscrição de restos a pagar não processados de despesas
com recursos não vinculados desprovida de disponibilidade financeira suficiente para sua cobertura;
Item 7.3 - Não recolhimento integral das contribuições previdenciárias dos servidores;
Item 8.4 - Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal
– Poder Executivo;
Insta acrescentar que o responsável requereu sustentação oral,
fls. 60.
A Instrução Técnica Conclusiva 02136/2017-1 (fls. 122/123)
acompanhou integralmente a Manifestação Técnica da Secretaria
de Controle Externo de Contas, ratificando a emissão do parecer
prévio pela Rejeição das Contas.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
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para manifestação, o Em. Procurador Luís Henrique Anastácio da
Silva elaborou o parecer PPJC 02628/2017-1 e manifestou-se de
acordo com a Secretaria de Controle Externo de Contas e requereu
determinação para Instauração de Tomada de Contas Especial, concluindo nos seguintes termos:
Isto posto, o Ministério Público de Contas anui o posicionamento da área técnica constante da Instrução Técnica Conclusiva
02136/2017-1, sem prejuízo da expedição de determinação ali
sugerida.
Requer, outrossim:
1. determinar ao atual Controlador-Geral do Município de Ibatiba
que:
1.1. instaure Tomada de Contas Especial, para apuração e
quantificação do dano, bem como identificação dos responsáveis, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros
incidentes sobre o recolhimento em atraso das parcelas devidas referentes às contribuições previdenciárias, e o ressarcimento aos cofres públicos, com fulcro no artigo 83, §1º,
da Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do
TCEES), sob pena de incorrer em responsabilidade solidária, informando, ainda, outros dados exigidos pela Instrução
Normativa TC nº 32/2014, devendo os autos da Tomada de
Contas Especial ser encaminhados a este Tribunal no prazo
de 90 (noventa) dias, na forma do art. 14 da referida IN;
1.2. comunique a esta Corte de Contas a Instauração de Tomada de Contas em tela, no prazo de 15 (quinze) dias, de
acordo com o estabelecido no art. 5º da IN TC 32/2014 e, acaso
confirmado o prejuízo, providencie sua devolução ao erário do município, nos termos dos arts. 152 e ss. do Regimento Interno do
Tribunal, devendo observar os prazos constantes da IN nº 32/2014;
2. sejam os autos remetidos à Área Técnica a fim de que se possa monitorar o cumprimento do Acórdão proferido, nos termos da
Resolução TC nº 278, de 04 de novembro de 2014, que disciplina
a verificação, por meio de monitoramento, do cumprimento das
determinações e recomendações expedidas pelo TCEES e dos resultados delas advindos.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual da Prefeitura Ibatiba, referente ao exercício de 2015, portanto, estamos
a apreciar as “Contas de Governo”.
Em artigo publicado na Revista do TCU, o Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, José de Ribamar de Caldas Furtado,
defende que o conceito de contas de governo é o ponto de partida
para que se possa entender a missão constitucional atribuída ao
Tribunal de Contas de prestar auxílio ao Parlamento no julgamento
político que exercerá sobre a gestão anual do Chefe do Executivo.
Esse auxílio será consubstanciado no parecer prévio.
Para aquele Conselheiro, a prestação de “contas de governo”, que
se diferencia da prestação das “contas de gestão”, é o meio pelo
qual, anualmente, o Presidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos Municipais expressam os
resultados da atuação governamental no exercício financeiro a que
se referem.
O Superior Tribunal de Justiça (ROMS 11060) definiu que “contas de
governo” são contas globais que:
“Demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam o
cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos programas
governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o
atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no
ordenamento para saúde, educação e gastos com pessoal.
Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei
4.320/64.”
O doutrinador J. Ulisses Jacoby Fernandes destacou em sua obra
“Tribunais de Contas do Brasil” definição dada pelo Conselheiro Aécio Mennuci, cujo procedimento “contas anuais” se caracteriza
como um extenso relatório, que é acompanhado do Balanço Geral e demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais
se procura demonstrar o que foi gasto (despesa) e o que
foi arrecadado (receita) no exercício encerrado, dando-se
ênfase especial ao desempenho orçamentário do estado e às
realizações do governo dentro do mesmo período.
O artigo 75, da Constituição Federal, ao incluir as normas federais relativas à “fiscalização” nas que se aplicariam aos Tribunais
de Contas dos Estados, entre essas compreendeu as atinentes às
competências do TCU, nas quais é clara a distinção entre o artigo
71, I – de apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, a serem julgadas pelo Legislativo – e a do
artigo 71, II, - de julgar as contas dos demais administradores e
responsáveis, entre eles, os dos órgãos do Poder Legislativo e do
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Poder Judiciário.
Sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação as “contas de
governo” e “contas de gestão”, vale destacar o julgamento da ADI
nº 849-8 MT, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence:
“A diversidade entre as duas competências, além de manifesta,
é tradicional, sempre restrita a competência do Poder Legislativo
para o julgamento às contas gerais da responsabilidade do Chefe
do Poder Executivo, precedidas de parecer prévio do Tribunal de
Contas: cuida-se de sistema especial adstrito às contas do Chefe do
Governo, que não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes, mas como responsável geral pela execução orçamentária.”
Ressalto, pois, a importância da contabilidade aplicada ao setor público. Através dela se efetua de modo eficiente o registro dos atos
e fatos relativos ao controle da execução orçamentária e financeira.
No entanto, muito ainda se pode avançar no que se refere à evidenciação do patrimônio público.
II.1 – DO RESULTADO GOVERNAMENTAL
No Brasil, as finanças públicas estão disciplinadas principalmente na
Lei Federal 4.320/64, determinando que, ao final de cada exercício,
os resultados gerais da Administração Pública sejam demonstrados
no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial
e na Demonstração das Variações Patrimoniais.
Além desse diploma legal, a Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, disciplinou normas ligadas às finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
Nesse passo, desta Prestação de Contas Anual pode-se extrair os
seguintes dados:
Tabela1 – Resultado Governamental
(FIGURA)
Os dados acima demonstram o resultado fiscal do exercício de 2015
da Prefeitura de Ibatiba.
A seguir apresento a análise individualizada dos Demonstrativos
Contábeis e do Resultado Fiscal do ente.
II.1.1 - Balanço Orçamentário
O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº
4.320/1964, demonstra as receitas e despesas orçamentárias previstas em confronto com as realizadas, dentro do exercício a que
se referem.
A Portaria STN nº 438/12, alterou substancialmente o demonstrativo. As receitas, demonstradas por categoria econômica e origem,
passaram a detalhar a previsão inicial, a previsão atualizada, a receita realizada e o saldo que corresponde ao excesso ou déficit de
arrecadação. As despesas, demonstradas por categoria econômica
e grupo de natureza, passaram a discriminar a dotação inicial, a
dotação atualizada, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação, vide tabela 2:
Tabela 2 – Balanço Orçamentário Resumido
(FIGURAS)
Um dos enfoques do Balanço Orçamentário é evidenciar as variações ocorridas entre as estimativas e as realizações, entre o planejado e o executado. Desta forma, é nessa demonstração contábil
que se pode identificar, ainda que de forma sintética, se ocorreu à
concretização das estimativas feitas pela municipalidade nos aspectos de receitas e despesas orçamentárias.
Verifiquei, conforme Tabela 2, que o município arrecadou 97,95%
da receita corrente prevista, 300,23% da receita de capital e executou 89,40% da despesa fixada.
Também é essa demonstração que evidencia o resultado orçamentário obtido, permitindo avaliar o nível de comprometimento das
futuras arrecadações de receitas com as despesas que excederam
as realizações do exercício a que se referem.
No exercício de 2015, verifica-se um resultado negativo na execução orçamentária. Conforme evidenciado, as receitas totais arrecadadas totalizaram R$ 50.107.512,22, enquanto que as despesas
realizadas totalizaram R$ 53.228.666,06 resultando em DÉFICIT
na execução orçamentária no valor de R$ 3.121.153,84, suportado
pelo superávit do exercício de 2014 no valor de R$ 8.319.347,99.
O Balanço Orçamentário foi complementado pelo Anexo 1 (Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados) e
Anexo 2 (Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados), cujo objetivo é propiciar uma
análise da execução orçamentária do exercício em conjunto com a
execução dos restos a pagar não processados, processados e não
processados liquidados.
O somatório dos saldos apurados de restos a pagar evidenciados nos Anexos 1 e 2 do Balanço Orçamentário atingiu o valor
de R$ 663.122,40, sendo Restos a Pagar Não Processados de R$
115.766,34 e Restos a Pagar Processados de R$ 547.356,06.
II.1.2 - Balanço Financeiro
O Balanço Financeiro, conforme o artigo 103 da Lei nº 4.320 de
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1964, demonstrará as receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias, conjugados com o saldo do exercício anterior e o
saldo que se transfere para o exercício seguinte (tabela 3). Este é o
instrumento utilizado para evidenciar o resultado financeiro obtido
no exercício a que se refere.
Tabela 3 – Balanço Financeiro Resumido
(FIGURA)
A demonstração sob análise revela um resultado financeiro negativo de R$ 3.963.737,65 representado pela diferença entre as receitas orçamentária e extra orçamentárias arrecadadas e as despesas
orçamentárias e extra orçamentárias pagas.
II.1.3 - Demonstração das Variações Patrimoniais
O artigo 104 da Lei 4.320/64 dispõe que a Demonstração das Variações Patrimoniais-DVP evidenciará as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e
indicará o resultado patrimonial do exercício.
As alterações ocorridas no patrimônio são provenientes das variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas decorrem das transações do setor público que aumentam ou diminuem
o Patrimônio Líquido, e as qualitativas transcorrem daquelas que
alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o Patrimônio líquido.
A DVP apresenta o resultado financeiro, também visível no Balanço
Financeiro, e o resultado extra-financeiro (ou estritamente patrimonial). E mais, a DVP demonstra valores que são derivados do
orçamento, e aqueles que independem do orçamento.
A junção do resultado financeiro com o extra-financeiro produz o
resultado do exercício sob a ótica patrimonial, que no presente
exercício foi positivo (Tabela 4). Tal resultado é somado à conta de
Ativo Real Líquido do Balanço Patrimonial.
Tabela 4 – Resultado Patrimonial
(FIGURA)
É importante ressaltar que o resultado do exercício no setor público
não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto
o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos
elementos patrimoniais.
II.1.4 - Balanço Patrimonial
Dentre os demonstrativos contábeis obrigatórios pela Lei 4.320/64,
está o Balanço Patrimonial que apresenta, de forma sintética, os
bens, direitos e obrigações que compõem o Patrimônio ao final do
período a que é específico. Formalmente, o Balanço Patrimonial é
apresentado em duas seções, onde a seção do Ativo aglutina os
bens e direitos e a seção do Passivo consolida as obrigações e o
Patrimônio Líquido.
Nessa apresentação, podem ser identificados os resultados da gestão pública dos administradores com reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade cujos saldos representam, de forma acumulada, as
consequências das ações administrativas dos diversos responsáveis
pela Prefeitura ao longo dos anos e, em especial, quando comparados os saldos com Balanços de exercícios distintos.
A avaliação do Patrimônio da Entidade, a partir do Balanço Patrimonial, tem como ponto fundamental demonstrar a capacidade de
liquidez da entidade, e diagnosticar o resultado econômico, financeiro e patrimonial, para proporcionar segurança e tranquilidade à
Administração na gestão.
Com as mudanças trazidas pela Portaria STN 438/12, o Balanço
Patrimonial passou a ser composto, além do quadro principal, também pelos quadros: “Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes”,
“Quadro das Contas de Compensação” e passou a ter como anexo
o “Quadro do Superávit/Déficit Financeiro”, conforme demonstrado
na tabela a seguir:
Tabela 5 – Balanço Patrimonial Consolidado
(FIGURAS)
O Balanço Patrimonial Consolidado (Tabela 5) espelha um Ativo Financeiro no valor de R$ 12.252.363,83 e um Passivo Financeiro no
valor de R$ 4.204.198,99, resultando num superávit financeiro de
R$ 8.048.164,84, indicando que o Município dispõe de valores por
superávit financeiro como fonte de recursos, para abertura de créditos adicionais no exercício de 2016, segundo estabelece o artigo
43, § 1º, inciso I, da Lei 4.320/64.
II.1.5 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito
e Despesas de Capital
Segundo orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais, o Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de
Capital apresenta as receitas de operações de crédito em comparação com as despesas de capital líquidas, com a finalidade de demonstrar o cumprimento da “Regra de Ouro”, ou seja, a vedação
constitucional da realização de receitas das operações de crédito
excedentes ao montante das despesas de capital, ressalvadas as
autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com fi-
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nalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.
A conferência do demonstrativo evidenciou que não houve no exercício contratação de Operações de Créditos, logo, verificou-se o
cumprimento da “Regra de Ouro”.
II.1.6 – Do Equilíbrio das Contas Públicas
Extrai-se das lições do Ministro-Substituto do Tribunal de Contas
da União, Weder de Oliveira, publicadas em sua obra “Curso de
Responsabilidade Fiscal”, que a razão fundamental que levou à
concepção da Lei de Responsabilidade Fiscal foi a necessidade premente e histórica de instituir processos estruturais de
controle do endividamento público.
O Ministro destacou o § 10 da exposição de motivos que acompanhou o Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal, enviado pelo
Presidente da República ao Congresso Nacional, em 13 de abril de
1999, onde o controle do endividamento público constituía preocupação central da política econômica do governo: “o equilíbrio
intertemporal das contas públicas é entendido como bem
coletivo, do interesse geral da sociedade brasileira, por ser condição necessária para a consolidação da estabilidade de preços e a
retomada do desenvolvimento sustentável”.
Visando esses objetivos, a LRF foi erigida sobre seis pilares normativos, denominação que se pode atribuir aos conjuntos de disposições sobre:
Dívida e endividamento: realização de operações de crédito, limites
e controle;
Planejamento macroeconômico, financeiro e orçamentário: metas
fiscais, acompanhamento e controle da execução orçamentária;
Despesas com pessoal: limites e formas de controle, validade dos
atos dos quais resulte aumento de despesa;
Despesas obrigatórias: compensação dos efeitos financeiros, regras
específicas para as despesas da seguridade social;
Receita pública: concessão de benefícios tributários e transparência
da administração tributária;
Transparência, controle social e fiscalização: produção e divulgação
de informações.
Diante do exposto, concluo que a Prestação de Contas Anual
da Prefeitura Ibatiba, sob a responsabilidade do Sr. José Alcure de Oliveira, Prefeito Municipal, referente ao exercício
de 2015, não atendeu os pilares da LRF, visto o descumprimento do limite de gastos com pessoal do executivo.
III – DAS IRREGULARIDADES
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Quanto às irregularidades remanescentes, passo a expor as razões
que formaram meu convencimento.
III.1 - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA
LDO QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO (item 5.2.1 do RT
511/2016)
Base Normativa: Art. 9º da Lei Complementar 101/2000 (LRF) e
art. 23 da LDO.
Da Manifestação Técnica 00775/2017-3
Análise:
Inicialmente, cabe lembrar a premissa expressa no art. 1º, §1º da
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000), onde estabelece que
“a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas”. (g.n.)
A partir da leitura desse dispositivo legal, pode-se afirmar que foi
criada a obrigação do gestor público de zelar pelo alcance do equilíbrio orçamentário e financeiro do ente público, em cada exercício.
Dessa forma, cabe ao gestor, balizado pelas normas legais da administração dos recursos públicos, utilizar-se das ferramentas gerenciais para promover o equilíbrio das contas públicas, compatibilizando a realização dos gastos autorizados na lei orçamentária anual
com a disponibilidade financeira.
O art. 9º da LRF estabelece as diretrizes a serem adotadas pelo
ente, no caso de verificação de possível não cumprimento das metas de resultado primário e nominal ao final de cada bimestre.
Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização
da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio
e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
Percebe-se que a LRF, por meio do art. 9º, direciona o caminho a
ser seguido pelo gestor em caso de potencial possibilidade de não
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realização do resultado primário e nominal.
Ademais, a própria LDO do município, em seu art. 23, contempla
quais os critérios a serem observados para a limitação de empenhos e movimentação financeira, conforme transcreve-se a seguir:
Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da
receia poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão
à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira,
calculada de forma proporcional à participação dos Poderes no total
das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2015, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras.
§ 1º - Para a limitação de empenho terão prioridades as seguintes
despesas:
projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;
obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura;
dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros
das diversas atividades;
dotações destinadas a subvenções sociais e transferências voluntárias.
§ 2º - Excluem da limitação prevista no caput deste artigo:
as despesas com pessoal e encargos sociais;
as despesas com benefícios previdenciários;
as despesas com amortização, juros e encargos da dívida;
as despesas com PASEP;
as despesas com pagamento de precatórios e sentenças judiciais;
as demais despesas que constituam obrigação constitucional e legal.
§ 3º- O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no caput deste
artigo.
§4º- O Poder Executivo e o Poder Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão
ato próprio estabelecendo os montantes que caberão aos
respectivos órgãos na limitação do empenho e da movimentação financeira.
§5º- Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas
públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo.
(grifo nosso)
Ressalta-se que, no RT 511/2016, houve um equívoco na transcrição do artigo referente à limitação de empenho e movimentação
financeira contido na LDO. Da análise do texto correto, verifica-se
que não houve previsão para que fosse considerado o resultado
financeiro do exercício anterior na avaliação do cumprimento das
metas.
Além disso, ainda que pudesse ser considerado o superávit financeiro do exercício anterior na análise do tópico em tela, caberia
registrar que do superávit de R$ 8.319.347,99 apurado no Balanço
Patrimonial de 2014, apenas R$ 132.797,39 eram referentes a recursos não vinculados.
Com relação ao município de Ibatiba, consta do Balanço Orçamentário que o município teve um déficit de arrecadação, em relação ao
previsto, de R$ 892.487,78. As autorizações de despesas durante o
exercício alcançaram o montante de R$ 59.541.588,21, do qual foi
empenhado um montante de R$ 53.228.666,06. Contudo, considerando-se que o orçamento inicial foi de R$ 51.000.000,00, o que se
verifica é que durante o exercício de 2015 ocorreu aumento de R$
8.541.588,21 na autorização de despesas resultante de abertura de
créditos adicionais, contrastando frontalmente com as determinações impostas pela LRF e LDO.
Cabe salientar que o responsável recebeu pareceres de alerta deste TCEES referentes ao 1º, 2º, e 4º bimestres de 2015: Proc. TC
6702/15, 6804/15, 12963/15. Ou seja, a partir do 1º bimestre já
se fazia necessária a adoção dos procedimentos de contenção de
gastos, por meio das limitações de empenho.
Embora o defendente tenha alegado que “a tendência era de que
até o termino do exercício financeiro de 2015, a meta total de arrecadação poderia ser atingida”, não foram apresentados fatos ou
documentos que comprovassem essa suposta tendência.
O defendente não trouxe aos autos os atos que teriam implementado a limitação de empenho e movimentação financeira, sob a alegação de que a limitação de empenho foi determinada em reuniões
realizadas pela equipe de governo. Embora o defendente afirme
que a limitação não deveria se dar necessariamente por decreto
normativo, o parágrafo 4º do artigo 23 da LDO deixa claro que o
referido mecanismo seria estabelecido por ato próprio, e que este
deveria ser publicado, e não apenas comunicado verbalmente.
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Embora o déficit de arrecadação no valor de R$ 892.487,78 tenha representado somente 1,75% da receita prevista, a ausência
de medidas para corrigir o desequilíbrio resultante daquele déficit
contribuiu para que os resultados primário e nominal ficassem inferiores à meta da LDO em R$ 4.330.166,92 e R$ 3.050.088,12,
respectivamente.
Diante de todo o exposto, sugere-se a manutenção da irregularidade apontada neste item.
Pois bem.
Assiste razão a área técnica, pois as metas estabelecidas na LDO
de 2015 para os resultados primário e nominal, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais, foram de R$ 200.000,00 para o
resultado primário e de R$ 250.000,00 para o resultado nominal,
configurando que o objetivo do município era economizar através
do superávit primário e aumentar sua dívida consolidada líquida no
valor estabelecido no resultado nominal.
Após a execução orçamentária, ficou demonstrado o não cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO (extraído do sistema LRFWeb), gerando um Resultado Primário negativo de R$
4.130.166,92 e um Resultado Nominal positivo de R$ 3.300.088,12.
Conforme Pareceres de Alerta deste TCEES referentes aos 1º, 2º
e 4º bimestres de 2015 (Proc. TC 6702/15, 6804/15, 12963/15) a
arrecadação foi inferior ao previsto, visto que a previsão foi de R$
51.000.000,00 e a arrecadada de R$ 50.107.512,22, demonstrando uma pequena queda na arrecadação de 1,75%.
Quanto à execução da despesa, verifiquei que foi autorizado o valor
de R$ 59.541.588,21 e empenhado R$ 53.228.666,06, demonstrando uma economia na execução da despesa de 10,61%.
Mesmo havendo economia na execução orçamentária da despesa
de 10,61%, esta não foi suficiente para ser totalmente absorvida
pela arrecadação da receita do exercício, pois houve um déficit orçamentário no valor de R$ 3.121.153,84 (Receita arrecadada R$
50.107.512,22 menos despesa empenhada de R$ 53.228.666,06).
Entretanto, conforme identificado pela área técnica, o município
possuía superávit financeiro de R$ 8.319.347,99 do exercício de
2014, valor suficiente para cobrir o déficit orçamentário apurado
em 2015, havendo então a utilização do superávit financeiro como
fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais, cuja constatação lógica, quanto ao equilíbrio financeiro do município, é
a verificação de um superávit de R$ 252.990,51, conforme tabela
a seguir:
(FIGURA)
A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 1º, § 1º, dispõe que
a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia
de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social
e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito,
inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
Ou seja, a LRF elegeu o controle do endividamento público como
um dos principais focos de uma gestão fiscal responsável e nesse
aspecto ganha relevo as metas fiscais como instrumento de garantia dos objetivos do município quanto à trajetória de seu endividamento no médio prazo. A 8ª edição do Manual de Demonstrativos
Fiscais - MDF, apresenta o conceito de metas fiscais, a saber:
Representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados pelo ente da Federação quanto à trajetória de endividamento no médio prazo.
Pelo princípio da gestão fiscal responsável, as metas representam a
conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento. Esses parâmetros indicam os rumos da condução da política
fiscal para os próximos exercícios e servem de indicadores para a
promoção da limitação de empenho e de movimentação financeira.
(g.n.)
Segundo Adauto Viccari Junior et al, as metas fiscais relativas às
despesas deverão guardar simetria e proporcionalidade com as metas das receitas, observados os resultados nominal e primário esperados para o período, cujos critérios rigorosos para a limitação
do empenho devem estar dispostos de forma clara na LDO.
A art. 165 da Constituição Federal de 1988 dispõe que Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. A lei de diretrizes
orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais
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de fomento.
A Carta Maior revela a dimensão constitucional dada à LDO em seu
art. 57, quando determina que a sessão legislativa do Congresso
Nacional não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei
de diretrizes orçamentárias. No tocante as despesas com pessoal, previstas no art. 169, a concessão de qualquer vantagem ou
aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e
entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas
se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de
economia mista.
A LRF também deu especial importância ao tema, quando estabeleceu no art. 4º que a LDO disporá sobre equilíbrio entre receitas
e despesas, critérios e forma de limitação de empenho, normas
relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos
programas financiados com recursos dos orçamentos e demais
condições e exigências para transferências de recursos a entidades
públicas e privadas. Segundo a mesma Lei, integrará o projeto de
lei de diretrizes orçamentárias o Anexo de Metas Fiscais, em que
serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e
montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e
para os dois seguintes.
O Anexo conterá, ainda, a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior, o demonstrativo das metas anuais, instruído
com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios
anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e
os objetivos da política econômica nacional, evolução do patrimônio
líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e
a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos e avaliação da situação financeira e atuarial demonstrativo da estimativa e
compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das
despesas obrigatórias de caráter continuado.
Sobre a execução orçamentária e cumprimento das metas, o art.
9º da LRF dispõe que se verificado, ao final de um bimestre, que
a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das
metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de
Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes,
limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
Como se percebe, a LRF nos artigos 4º e 9ª priorizou disciplinar a
integração entre dívida consolidada, resultado primário, resultado
nominal e metas fiscais. Trata-se na verdade de um mecanismo
de planejamento, acompanhamento e controle de todas as etapas
relacionadas ao endividamento público:
O art. 4º da LRF define que o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá “Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas
a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da
dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois
seguintes”.
O art. 9º determina que, a cada bimestre, caso a realização da
receita não se comporte como o esperado, trazendo risco “ao cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas
no Anexo de Metas Fiscais”, os Poderes e Ministério Público devem
promover contenção das despesas públicas segundo os critérios
definidos na LDO. Em outras palavras, a receita pública é uma variável sob a qual o Poder Público tem bem menos controle do que a
despesa pública, ou seja, seus próprios gastos (em que pese uma
parcela bastante relevante das despesas públicas serem de caráter
obrigatório e de difícil eliminação ou contenção uma vez criadas);
assim, havendo frustração de receitas, não resta ao gestor
outra alternativa para cumprir as metas fiscais vigentes senão cortar despesas discricionárias. (g.n.)
O objetivo dos anexos de resultado primário e nominal é verificar
o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO de forma
a garantir o equilíbrio das contas públicas conforme planejado. De
acordo com Caldas Furtado, “A fixação de metas de resultado primário, decorrente do controle dos gastos públicos e do compromisso com a obtenção de determinado montante de receitas, constitui
instrumento fundamental” para verificar se o governo está contribuindo para a redução ou elevação do endividamento.
As definições dadas pelo MDF 8ª sobre Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, são
bastante esclarecedoras:
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Resultado Primário
Resultado obtido a partir do cotejo entre receitas e despesas orçamentárias de um dado período que impactam efetivamente a dívida
estatal. O resultado primário pode ser entendido, então, como o esforço fiscal direcionado à diminuição do estoque da dívida pública.
Contudo, é preciso salientar que o principal parâmetro de endividamento eleito pelo legislador foi a Dívida Consolidada
Líquida – DCL.
[...]
Resultado Nominal
Para fins do arcabouço normativo criado pela LRF e pela RSF nº
40/2001, o resultado nominal representa a variação da DCL em
dado período e pode ser obtido a partir do resultado primário por
meio da soma da conta de juros (juros ativos menos juros passivos). (g.n.)
[...]
Dívida Consolidada
A dívida pública consolidada corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, do Estado, do Distrito Federal ou
do Município, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou
tratados e da realização de operações de crédito para amortização
em prazo superior a 12 (doze) meses, dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução
do orçamento em que houverem sido incluídos, e das operações de
crédito, que, embora de prazo inferior a 12 (doze) meses, tenham
constado como receitas no orçamento.
A dívida consolidada líquida (DCL) corresponde ao saldo da dívida consolidada, deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros, líquidos dos
Restos a Pagar Processados.
O resultado primário, tido como esforço fiscal direcionado à diminuição do estoque da dívida pública tem como principal parâmetro para a gestão da dívida a Dívida Consolidada Líquida – DCL,
cujos limites foram estabelecidos pela Resolução do Senado Federal
40/2001.
No caso concreto, verifiquei que na LDO o município se propôs a aumentar seu estoque da dívida consolidada líquida em R$ 250.000,00
– meta de resultado nominal. Entretanto, ao apresentar o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (LRFWeb), ficou demonstrado
que o município não a possui, estando zerada, tanto em 2014 como
em 2015, inclusive a Dívida Consolidada foi reduzida de 2014 para
2015 em 174.031,21, a saber:
(FIGURA)
Logo, verifiquei que não havia necessidade do município ter estabelecido essas metas de resultado primário e nominal na LDO, visto
que o objetivo central dessas metas é a redução do endividamento
fiscal líquido, e conforme demonstrado, o município não o possui.
A LRF dispõe que os entes da federação precisam estabelecer as
metas fiscais em todos os Anexos de Metas. Nesse caso, em que o
município não possui DCL, as metas, no entanto, podem ser zero,
ou seja, não vão gerar nem déficit e nem superávit.
Nesse caso, estabelecer metas de resultado primário e nominal
não favorece o controle da execução orçamentária e financeira. De
acordo com as lições de Weber de Oliveira, “em casos como esses,
seria conferida muito mais inteligibilidade ao controle orçamentário
se fosse fixada uma meta de resultado orçamentário (receitas
arrecadadas menos despesas empenhadas) do que metas de resultado primário ou nominal” e mais:
Prefeito, vereadores, munícipes, associações entenderiam melhor
o controle sobre a execução orçamentária. Para municípios nos
quais o endividamento público não é o problema orçamentário e econômico central, a fixação de meta de resultado
primário ou de resultado nominal não ajuda no controle do
Orçamento.
No âmbito dos pequenos municípios, o problema relevante das finanças públicas normalmente é o acúmulo de obrigações não pagas
assumidas perante prestadores de serviços, fornecedores, executores de obras e servidores, e não dívidas contraídas junto a instituições do sistema financeiro ou decorrentes de emissão de títulos
públicos.
Assim, diante de despesas de juros e demais encargos da dívida
pública irrelevantes, como nesse caso, por tudo que foi explicado
sobre as funções dos resultados primário e nominal, não faz muito
sentido estabelecer como meta fiscal qualquer um desses resultados, porque não haveria o que ser objeto de controle por meio
deles. (g.n.)
A doutrina acima, contudo, dá sustentação ao caso concreto, na
medida em que o resultado orçamentário deficitário de R$ R$
3.121.153,84, em 2015, foi suportado pelo superávit financeiro de
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R$ 8.319.347,99 do exercício de 2014.
Concluo, portanto, que a infringência ao art. 9º da LRF pela não
limitação do empenho por descumprimento das metas de resultado
primário e nominal é incapaz de macular estas contas de governo.
Afasto, então, a irregularidade.
III.2 - INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA PAGAMENTO (item 7.2 do RT 511/2016).
Base Normativa: art. 55 da Lei Complementar Federal 101/2000
(LRF).
Da Manifestação Técnica 00775/2017-3
Análise:
Inicialmente, cabe destacar que há diversas discrepâncias entre o
“Demonstrativo do superávit/déficit financeiro apurado no Balanço
Patrimonial” e o “Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos
restos a pagar”. Embora os totais de disponibilidades de caixa e de
inscrições de restos a pagar evidenciados nos dois demonstrativos
sejam compatíveis, há divergências quanto à classificação dos valores por fonte de recursos.
Apesar das divergências entre o Balanço Patrimonial e o demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar, ambos
indicam que foram inscritos restos a pagar não processados sem
disponibilidade financeira para seu pagamento.
Embora o Balanço Patrimonial evidencie superávit financeiro de R$
1.460.404,76 nos recursos ordinários e de R$ 4.702.131,40 em
Royalties de petróleo estadual, foi verificado déficit financeiro em
diversas Fontes de Recursos, conforme demonstrado a seguir:
Fonte de Recursos
Déficit financeiro
RECURSOS DE CONVÊNIOS
1.453.900,91
DESTINADOS A PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
8.012.679,67
RECURSOS DO SUS
429.433,69
Total
9.896.014,27
De acordo com a relação de restos a pagar (arquivo RELRAP.pdf),
houve inscrição de restos a pagar não processados nas fontes “Recursos próprios – Saúde” e “Recursos do SUS”.
Considerando que o superávit financeiro de R$ 1.460.404,76 nos
recursos ordinários acrescido de 50% do superávit de recursos
de royalties de petróleo estadual (R$ 2.351.065,70) totaliza R$
3.811.470,46, entende-se que não havia recursos não vinculados
suficientes para cobrir os déficits apurados nas fontes de recursos
vinculados listadas na tabela acima.
Ainda sobre a possibilidade de utilização de 50% dos recursos de
royalties estaduais para pagamento de despesas correntes, cabe
ressaltar que a lei 10.362/2015 não prevê a desvinculação de recursos de royalties recebidos em exercícios anteriores. O artigo 1º
da referida lei faz referência ao período entre janeiro de 2015 e o
término daquele exercício. Embora tenha sido apurado um superávit de R$ 4.702.131,40 na fonte de recursos de royalties estaduais,
o total da receita recebida por aplicação da Lei 8.308/2006 durante
o exercício de 2015 foi de R$ 2.124.072,86. Assim sendo, o valor
de 50% da receita de royalties estaduais recebidas pelo Município
em 2015 corresponde a R$ 1.062.036,43.
Considerando que o Balanço Patrimonial do Exercício de 2014
(Proc. TCEES 5563/2015) evidencia um superávit financeiro de R$
4.497.701,03 na fonte de recursos de royalties estaduais, calcula-se que foram utilizados, durante o exercício de 2015, recursos
de royalties estaduais num total de R$ 1.919.642,49 conforme demonstrado na tabela a seguir:
Superávit financeiro do exercício
4.497.701,03
anterior (A)
Receitas recebidas no exercício
2.124.072,86
(B)
Superávit financeiro do exercício
4.702.131,40
(C)
Valor aplicado no exercício
1.919.642,49
(A+B-C)
Considerando que o total de recursos de royalties estaduais aplicados durante o exercício de 2015 foi superior a 50% dos recursos
recebidos no exercício, e tendo em vista que os demonstrativos que
integram a prestação de contas em análise não permite identificar
que parte desse valor teria sido aplicada em despesas correntes,
não foi possível verificar se ainda havia, no término do exercício
em análise, recursos de royalties disponíveis para pagamento de
despesas correntes.
Embora o demonstrativo das disponibilidades de caixa e dos restos
a pagar referente ao exercício de 2016, juntado às folhas 77 a 78,
indique que não foram inscritos restos a pagar não processados
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sem disponibilidade financeira naquele exercício, cabe ressaltar que
o referido demonstrativo diverge do Balanço Patrimonial do exercício de 2016 encaminhada via sistema CidadesWEB.
Diante de todo o exposto, conclui-se que as justificativas e documentos trazidos pelo defendente são insuficientes para comprovar
a existência de disponibilidades de caixa suficientes para pagamento dos restos a pagar não processados inscritos no exercício em
análise.
Observa-se que a LRF estabelece ferramentas de controle para a
execução de despesa e inscrição em restos a pagar durante todo
o mandato, seja por limitação do empenho, cujo controle se dá
bimestralmente, e ao final de cada exercício, ao vedar a inscrição
de restos a pagar não processados por falta de disponibilidade financeira.
Cabe ressaltar que a regra imposta pelo artigo 55, III, b da LRF encontra-se vigente, sendo obrigatória a elaboração, no último quadrimestre (ou semestre), do Relatório de Gestão Fiscal, do qual é
parte integrante o Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de
Caixa e dos Restos a Pagar.
De acordo o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do
Tesouro Nacional:
Como regra geral, as despesas devem ser executadas e pagas no
exercício financeiro e, extraordinariamente, podem ser deixadas
obrigações a serem cumpridas no exercício seguinte com a suficiente disponibilidade de caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios e
não somente no último ano de mandato.
Assim, considerando que o gestor não trouxe argumentos que afastassem a infringência ao artigo 55, inciso III, alínea b da Lei de Responsabilidade Fiscal, sugere-se não acolher as alegações de defesa
e manter o indicativo de irregularidade apontado.
Pois bem.
Assiste razão a área técnica, visto que o gestor inscreveu restos a
pagar não processados no valor de R$ 398.163,91, sem disponibilidade financeira.
Entretanto, cabe destacar o esforço fiscal realizado pela municipalidade diante da situação econômica apresentada nesse exercício,
visto que o Brasil passou em 2015 por uma das mais graves crises
econômicas da sua história, permanecendo em 2016, interrompendo um longo ciclo de prosperidade que teve inicio com a estabilidade monetária alcançada em meados da década de 90.
O desempenho da economia brasileira e do Espírito Santo em 2015
foi de forte retração da atividade econômica. Esse resultado pode
ser atribuído, no nível nacional como reflexo da expressiva deterioração das expectativas dos agentes econômicos quanto ao desempenho econômico brasileiro nos próximos anos.
Muita incerteza provocada pela visão de que faltou ao governo federal, demonstração de força política e determinação de alterar a
política econômica na direção e na magnitude que a situação exigia.
Quando isso foi ficando claro, ao longo de 2015, a confiança dos
agentes econômicos, já abalada pela deterioração fiscal de 2014,
caiu fortemente e as economias regionais foram, inevitavelmente,
na mesma direção.
Do lado externo sofremos na medida em que as exportações perderam fôlego mesmo com a forte desvalorização do real. Já do lado
interno, a demanda agregada mais fraca reduziu as oportunidades
dos negócios locais crescerem. Em casos como esse, os efeitos negativos se reforçaram, provocando perda de dinamismo com maior
intensidade.
O ano de 2015 finalizou com a continuidade da recessão econômica
em 2016 e de estagnação em 2017, um quadro difícil que implicará que o gestor permaneça atento à gravidade do momento e da
importância do planejamento e da formulação de ações estratégicas prioritárias que visem minimizar os impactos da crise sobre o
município.
Diante da situação de recessão, verifiquei que o gestor conseguiu melhorar sua situação financeira em 2016, pois reduziu seu
estoque de dívida flutuante de R$ 4.204.198,99 (2015) para R$
3.011.146,33 (2016), conforme Demonstração da Dívida Flutuante
– Anexo 17 – Prestação de Contas Anual, exercício de 2016, sistema Cidades-Web.
Diante das constatações verificadas e mediante todo o esforço fiscal
realizado pela municipalidade, mantenho a irregularidade, mas não
vislumbro que seja suficiente para macular as contas do exercício.
III.3 - NÃO RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES (item 7.3 do RT
511/2016)
Base Normativa: Artigo 195 da Constituição da República.
Da Manifestação Técnica 00775/2017-3
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Análise:
Inicialmente, cabe ressaltar que, de acordo com as declarações do
defendente, mesmo após os pagamentos efetuados no início do
exercício de 2016, ainda restou um valor residual de R$ 183.810,85.
Além disso, observa-se que, do total de R$ 190.684,94 referente
aos pagamentos ao INSS listados na relação encaminhada às folhas
79, R$ 116.203,78 foram pagos em fevereiro de 2016, ou seja,
fora do prazo legal para recolhimento das contribuições retidas em
dezembro de 2015.
Além disso, os valores pagos em fevereiro de 2016 podem ser referentes às retenções realizadas em janeiro daquele ano. Nesse caso,
tais valores não poderiam ser abatidos do saldo apurado no término
do exercício de 2015.
Dessa forma, as justificativas apresentadas somente comprovam o
pagamento de R$ 74.481,16 do saldo de R$ 374.495,79 evidenciado no Demonstrativo da Dívida Flutuante.
Sendo assim, mesmo após o prazo legal para recolhimento das contribuições retidas em dezembro de 2015, resta ainda pendente de
comprovação de recolhimento o valor de R$ 300.014,63, equivalente a 13,20% do total retido no exercício.
Ante o exposto, sugere-se que seja mantida a irregularidade apontada.
Pois bem.
Assiste razão a área técnica, pois restam pendentes de comprovação de recolhimento o valor de R$ 300.014,63.
Entretanto, verifiquei que esse saldo a recolher são valores pendentes anteriores ao exercício de 2015 (saldo anterior 405.284,12), e
que do exercício de 2016 foram retidos R$ 2.272.798,90 e repassado à previdência geral R$ 2.303.587,23, conforme apresentado no
Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo XVII.
Diante do exposto, não há como afastar a irregularidade, vez que a
divergência, de fato existe, entretanto, entendo que esta não tem
o condão de macular as contas em análise, visto tratar-se de divergências de exercícios anteriores.
Nestas condições, determino ao gestor atual que realize a conciliação da conta INSS e, se for comprovado que houve recolhimento à menor, proceda ao recolhimento complementar e encaminhe
os ajustes contábeis realizados e documentação comprobatórias a
este Tribunal na próxima prestação de contas anual através de Notas Explicativas.
Quanto à solicitação do Ministério Público Especial de Contas para a
instauração de Tomada de Contas Especial, deixo de acatá-la pelas
razões expostas acima.
III.4 - DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE PESSOAL – PODER EXECUTIVO (item 8.1.1 do RT
511/2016)
Base Normativa: alínea b, inciso III, do Artigo 20 e artigo 22 da LC
101/2000.
Da Manifestação Técnica 00775/2017-3
Análise:
Inicialmente, ressalta-se que o fato de os gastos com remuneração
dos profissionais do magistério ter superado o limite mínimo não
justifica o descumprimento do limite máximo de gastos com pessoal do Poder Executivo. Além disso, ainda que o Município reduzisse os gastos com pessoal do magistério em R$ 477.118,98, como
supôs o defendente, ainda restaria o valor de R$ 55.502,29 gasto
acima do limite de despesa com pessoal.
Em que pese a existência de entendimentos divergentes entre os
Tribunais de Contas de outros estados, ressalta-se que não há previsão legal expressa para que se efetue a exclusão dos gastos com
profissionais integrantes do PACS e PSF do total de despesas com
pessoal.
Além disso, ao contrário do que afirma o defendente, a exclusão
dos gastos de pessoal relativos ao PACS e ao PSF não faria com que
o gasto com pessoal dos municípios fosse bem menor. Na verdade,
a exclusão dessas despesas, ao resultar na apuração de um valor
menor de gastos, daria liberdade aos municípios para gastarem
mais com pessoal.
Ademais, conforme demonstra o defendente, caso fossem desconsideradas as receitas referentes ao PACS e PSF e as despesas de
pessoal pagas com tais receitas, ainda assim ficaria caracterizado o
descumprimento do limite constitucional em comento.
Embora o defendente afirme que o entendimento defendido pelo
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é o mais sensato,
cabe ressaltar alguns pontos sobre o posicionamento daquela Corte
de Contas citado pelo defendente:
Apesar da afirmação de que “cada esfera de governo lançará como
despesa de pessoal a parcela que lhe couber na remuneração do
agente”, não foi apresentada comprovação de que os valores transferidos pelo governo federal a título de PACS e PSF são registrados
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naquela esfera como despesas de pessoal;
Se as receitas de repasses referentes aos programas em comento
foram contabilizadas como parte da Receita Corrente Líquida do
Município, entende-se que tal valor foi considerado como receita
daquele Município. Assim, não é coerente que se considere que as
despesas de pessoal relativas ao PACS e PSF teriam sido pagas pelo
Governo Federal com recursos que já foram reconhecidos como receitas municipais.
Dessa feita, entende-se que as receitas e despesas relativas aos
programas PACS e PSF não devem ser excluídas no cálculo do limite
de despesas com pessoal.
Em que pese a afirmação do deferente de que, em face da retração
do PIB nacional em 2015, os prazos para recondução dos gastos de
pessoal ao limite legal seriam duplicados, cabe analisar detalhadamente os limites fixados no artigo 23 da LRF:
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido
no art. 20. ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem
prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes,
sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre
outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da
Constituição. (Grifo nosso)
Ainda que os prazos previstos no dispositivo legal transcritos tenham sido duplicados, conforme estabelecido no artigo 66 da LRF,
o prazo para eliminar pelo menos um terço do percentual excedente
passa de um para dois quadrimestres, mas ainda assim continua
dentro do mandato do gestor responsável pelas contas em análise.
Verificou-se, desta PCA e dos dados encaminhados via LRFWEB
(Anexo), que o descumprimento do limite apresenta a seguinte
evolução:
Período
2º q/15 Lrfweb
3º q/15 PCA
1ºq/16 Lrfweb
2º q/16 Lrfweb
3º q/16 Lrfweb

RCL
R$ 49.901.466,05
R$ 49.882.337,51
R$ 49.213.671,07
R$ 49.649.203,51
R$ 51.223.041,37

Despesa com
pessoal
R$ 27.289.403,10
R$ 27.469.083,53
R$ 27.869.767,76
R$ 29.026.881,43
R$ 30.370.786,96

%
54,69%
55,07%
56,63%
58,46%
59,29%

Considerando a tabela acima, o marco inicial do descumprimento
do limite foi o 2º quadrimestre de 2015. Dessa forma, tendo em
vista a duplicação de prazo dado pelo art. 66 da LRF, o prazo de
redução de 1/3 findou no 1º quadrimestre de 2016 e a eliminação
total no 3º quadrimestre de 2016. Da tabela acima, verifica-se que
nenhum destes prazos fora observado, ao contrário, a despesa não
decresceu.
Vale acrescentar que em relação à aplicação de sanção ao responsável, nos moldes da Lei 10.028/00, o tema tem sido tratado no
processo de alerta TC 4531/2016.
Ante o exposto, considerando que as justificativas apresentadas foram insuficientes para afastar o entendimento de que o limite constitucional de gastos com pessoal do Poder Executivo foi ultrapassado, e considerando que não houve, dentro do prazo legal, redução
o percentual excedente ao limite, sugere-se que seja mantido o
indicativo de irregularidade.
Pois bem.
Assiste razão a área técnica, pois o gestor deixou de comprovar
que não houve extrapolação ao limite constitucional de gastos com
pessoal, e também, não demonstrou dentro do prazo legal, a recondução ao percentual excedente.
Diante do exposto, mantenho a irregularidade.
IV – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da
Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas e VOTO
por:
IV.1 - sejam mantidas as seguintes irregularidades, conforme já
fundamentado neste voto:
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LRF E DA LDO QUANTO À LIMITAÇÃO DE EMPENHO (item 5.2.1 do RT 511/2016)
INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SUFICIENTE PARA PAGAMENTO (item 7.2 do RT 511/2016).
NÃO RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES (item 7.3 do RT 511/2016)
DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE PESSOAL – PODER EXECUTIVO (item 8.1.1 do RT 511/2016)
IV.2 - que seja emitido Parecer Prévio recomendando ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas da Prefeitura de Ibatiba,
no exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. José Alcure
de Oliveira, na forma prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar 621/2012.
IV.3 – Sejam formados autos apartados, nos termos dos arts.
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38, inciso II, e parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do
RITCEES, com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o
Gestor Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1° e 2°, da Lei n. 10.028/00, consoante apontamento
descrito no item 2 da ITC 02223/2016-8;
IV.4 - Expeço as seguintes DETERMINAÇÕES ao atual gestor da
Prefeitura Municipal de Ibatiba:
Que realize a conciliação da conta INSS e, se for comprovado que
houve recolhimento à menor, proceda ao recolhimento complementar e encaminhe os ajustes contábeis realizados e documentação
comprobatórias a este Tribunal na próxima prestação de contas
anual através de Notas Explicativas.
Que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em
questão e o respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da LRF.
Quanto ao percentual de gastos com pessoal em relação à receita
corrente líquida ter alcançado 55,07%, que se cumpra:
No prazo improrrogável de 30 dias, inicie e comprove perante
este Tribunal de Contas a adoção das medidas saneadoras na estrita ordem em que estão previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo
169 da Constituição Federal de 1998 (c/c Lei Federal 9.801/99), de
modo a eliminar o percentual excedente em dois quadrimestres,
sendo pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte,
respeitando-se ainda as vedações dos demais parágrafos do art.
169 da CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21, 22 e 23 da LRF (LC
101/2000). Considerando, quando for o caso, as ressalvas contidas
no art. 66 do mesmo diploma legal, in verbis:
Constituição Federal
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder
os limites estabelecidos em lei complementar.
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal,
a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta
ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder
público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único,
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender
às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida
neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão
imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou
estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não
observarem os referidos limites. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base
neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida
no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
adotarão as seguintes providências: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com
cargos em comissão e funções de confiança; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior
não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado
de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão
ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo
anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de
remuneração por ano de serviço. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores
será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou
função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas
na efetivação do disposto no § 4º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Lei Complementar Federal 101/2000 (LRF)
Subseção II
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Do Controle da Despesa Total com Pessoal
Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da
despesa com pessoal e não atenda:
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com
pessoal inativo.
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta
dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder
ou órgão referido no art. 20.
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos
arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a
95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao
Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação
de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a
revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento
de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de
pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na
lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão
referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo
artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres
seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3o e 4o
do art. 169 da Constituição.
§ 1o No caso do inciso I do § 3o do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções
quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. (expressão com
eficácia suspensa por provimento cautelar dado na ADI 2.238-DF)
§ 2o É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com
adequação dos vencimentos à nova carga horária. (parágrafo com
eficácia suspensa por provimento cautelar dado na ADI 2.238-DF)
§ 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:
I - receber transferências voluntárias;
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao
refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das
despesas com pessoal.
§ 4o As restrições do § 3o aplicam-se imediatamente se a
despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano
do mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20.
[...]
Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão
duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do
Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual
por período igual ou superior a quatro trimestres.
§ 1o Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres.
§ 2o A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a
substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB
nacional, estadual e regional.
§ 3o Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas
previstas no art. 22.
§ 4o Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado
Federal, o prazo referido no caput do art. 31 poderá ser ampliado
em até quatro quadrimestres.
Por fim, deve-se alertar que o descumprimento dos limites em
questão e a não adoção das medidas corretivas imperativamente
ordenadas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade
Fiscal são condutas gravíssimas que podem ensejar a prática
de ato de improbidade administrativa pelo gestor, sujeitando-o
à aplicação de sanções administrativas e penais, conforme ilus-
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trado na tabela anexa.
Dê-se ciência aos interessados, após as providências de estilo, arquive-se.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3746/2016,
RESOLVEM os Srs. conselheiros da Primeira 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 Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Manter as seguintes irregularidades, conforme fundamentado no
voto do relator:
1.1 Inobservância dos requisitos da lrf e da ldo quanto à limitação de
empenho (item 5.2.1 do RT 511/2016);
1.2 Inscrições de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente para pagamento (item 7.2 do RT 511/2016);
1.3 Não recolhimento integral das contribuições previdenciárias dos
servidores (item 7.3 do RT 511/2016);
1.4 Descumprimento do limite legal com despesa de pessoal – poder
executivo (item 8.1.1 do RT 511/2016);
2. Recomendar ao Legislativo Municipal a rejeição da Prestação de
Contas Anual da Prefeitura de Ibatiba, sob a responsabilidade do senhor José Alcure de Oliveira, relativa ao exercício de 2015, na forma
prevista no artigo 80, inciso III, da Lei Complementar 621/2012;
3. Formar autos apartados, nos termos dos arts. 38, inciso II, e
parágrafo único, 134, inciso III, e § 2° e 281 do Regimento Interno,
com a finalidade de se responsabilizar, pessoalmente, o Gestor Municipal pelo descumprimento do disposto no art. 5°, inciso III, §§ 1°
e 2°, da Lei 10.028/00, consoante apontamento descrito no item 2
da Instrução Técnica Conclusiva 02223/2016-8;
4. Determinar ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Ibatiba:
4.1 Que realize a conciliação da conta INSS e, se for comprovado
que houve recolhimento à menor, proceda ao recolhimento complementar e encaminhe os ajustes contábeis realizados e documentação comprobatórias a este Tribunal na próxima prestação de contas
anual através de Notas Explicativas;
4.2 Que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro
em questão e o respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da Lei
de Responsabilidade Fiscal;
4.3 Quanto ao percentual de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida ter alcançado 55,07%, que se cumpra:
4.3.1 No prazo improrrogável de 30 dias, inicie e comprove perante
este Tribunal de Contas a adoção das medidas saneadoras na estrita
ordem em que estão previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169
da Constituição Federal de 1998 (c/c Lei Federal 9.801/99), de modo
a eliminar o percentual excedente em dois quadrimestres, sendo
pelo menos 1/3 no quadrimestre imediatamente seguinte, respeitando-se ainda as vedações dos demais parágrafos do art. 169 da
Constituição Federal e as diretrizes dadas pelos artigos 21, 22 e 23
da LRF (LC 101/2000). Considerando, quando for o caso, as ressalvas contidas no art. 66 do mesmo diploma legal;
5. Alertar que o descumprimento dos limites em questão e a não
adoção das medidas corretivas imperativamente ordenadas pela
Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal são condutas gravíssimas que podem ensejar a prática de ato de improbidade administrativa pelo gestor, sujeitando-o à aplicação de sanções
administrativas e penais, conforme ilustrado na tabela anexa;
6. Dar ciência aos interessados;
7. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun, relator, e a senhora conselheira em
substituição Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, o senhor procurador especial de contas Heron Carlos Gomes de Oliveira, em
substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de
Contas.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2017.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES
DE OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
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[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Acórdãos e Pareceres - 2ª Câmara]
ACÓRDÃOS
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Acórdãos, nos termos
do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012,
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O inteiro teor dos
Acórdãos se encontra disponível no sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO TC-949/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4468/2012
JURISDICIONADO - PREFITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
RESPONSÁVEIS - DIEGO PEREIRA HUGUINIM, LUIZ CARLOS PERUCHI, WANTUIL CARLOS SIMON, WSIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFOMATICA LTDA – EPP
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – ACOLHER PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE WANTUIL CARLOS SIMON E WSIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA
– REJEITAR PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE
DIEGO PEREIRA HUGUININ – IMPROCEDÊNCIA – RECOMENDAÇÕES – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Representação com pedido de medida cautelar, referente aos indícios de irregularidades ocorridos
na Tomada de Preços nº 009/2011 e posteriormente no contrato
010/2012. As irregularidades consistem na possível terceirização
de serviços de contabilidade do Município de João Neiva, visto que
tais ações estariam em discordância com as normas legais e constitucionais aplicáveis à matéria.
Conforme Decisão TC nº 3125/2012 proferida pelo Plenário desta
Corte de Contas, foi determinada a notificação dos responsáveis
para apresentarem os esclarecimentos e documentos pertinentes,
sendo, ainda, indeferida a medida cautelar postulada.
Em conformidade com a Decisão proferida TC 3125/2012, os responsáveis foram devidamente notificados, desse modo, apresentaram as justificativas e documentos, às fls. 219/252, 255/451,
454/650.
Os autos passaram a análise pela então 5ª Controladoria Técnica,
que confeccionou a Instrução Técnica Inicial – ITI nº 842/2012 (fls.
658/693), apontando os seguintes indícios de irregularidades:
“2.1.1. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA A REALIZAÇÃO
DE SERVIÇOS PERMANENTES E ESSENCIAIS ATRIBUÍVEIS
ÀS COMPETÊNCIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS, INOBSERVANDO O REGRAMENTO CONSTITUCIONAL DA OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO PÚBLICO
(Afronta ao disciplinado no art. 37, II, da CRFB/88).
Responsáveis: LUIZ CARLOS PERUCHI (Prefeito Municipal de
João Neiva/ES);
DIEGO PEREIRA HUGUINIM (Secretário Municipal da Fazenda
de João Neiva/ES); e WSIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E
INFORMÁTICA LTDA. (Pessoa Jurídica Contratada pela Prefeitura
Municipal de João Neiva/ES)”
Após, os autos foram encaminhados ao Conselheiro Relator, o qual
foi acolheu a manifestação apresentada na ITI 842/2012, elaborado
pela 5ª Controladoria Técnica acostado às fls. 702/704.
Devidamente citados e notificados os responsáveis a respeito da
Decisão Plenária TC 6096/2012, apresentaram suas justificativas e documentos que consideraram pertinentes, às fls. 715/967,
969/1202, 1205/1226, 1228/1249.
Em observância aos trâmites legais e regimentais, os autos foram
encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva – ITC
978/2013, que opinou pela
procedência da Representação, com aplicação de multa e recomendação, nos seguintes termos:
5 - CONCLUSÃO
Levando em conta as análises aqui procedidas e as motivações ado-
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tadas, diante do preceituado no art. 99, § 2º c/c art. 95, inc. II, ambos da Lei Complementar nº 621/2012, opina-se pela procedência
da Representação, com a permanência da irregularidade apontada
na Instrução Técnica Inicial nº 842/2012 de fls. 658/693, de responsabilidade do Sr. Luiz Carlos Peruchi – Prefeito e do Sr. Diego
Pereira Huguinim – Secretário Municipal da Fazenda.
“CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PERMANENTES E ESSENCIAIS ATRIBUÍVEIS ÀS
COMPETÊNCIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS, INOBSERVANDO O REGRAMENTO CONSTITUCIONAL DA OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO PÚBLICO (Afronta ao disciplinado no art.
37, II, da CRFB/88).”
“5.1 - Sugere-se, a aplicação de sanção pecuniária aos responsáveis, na medida de suas responsabilidades, nos termos da legislação vigente à época dos fatos, art. 62 da Lei Complementar
Estadual 32/19937, por se tratar de pretensão punitiva e de norma
mais favorável aos responsáveis ao tempo dos fatos – Tomada de
Preços nº 009/2011 e Contrato nº 010/2012.
5.2 - Sugere-se seja recomendado ao atual Chefe do Executivo
Municipal de João Neiva/ES, que disponibilize no sítio eletrônico
do Poder Executivo Municipal toda a legislação municipal em vigor,
inclusive decretos e outros instrumentos normativos;
5.3 – Sugere-se, a título pedagógico e preventivo, que seja recomendado ao atual Chefe do Executivo Municipal de João Neiva/ES que se abstenha de terceirizar serviços finalísticos e rotineiros da Administração Pública, assim como providencie o provimento
do cargo de contador que se encontra vago desde o dia 18.12.2000
(Portaria nº 033/2000, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva/ES, fls. 356/357; fls. 556/557; fls.
719/720; e fls. 975/976 ).”
O Ministério Público de Contas, em parecer da lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu à proposição do Núcleo
de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas apresentado na ITC978/2013.
Releva consignar, que a partir do exercício de 2016, quando deixei
a Presidência desta Corte de Contas, este processo passou a ser
de minha relatoria, nos termos do art. 254 do Regimento Interno.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Das Preliminares
1 – Inicialmente, cumpre registrar que, preliminarmente, a equipe técnica, em sede de Instrução Técnica Conclusiva, sugere que
sejam excluídos o Sr. Wantuil Carlos Simon e a sociedade empresária WSimon Assessoria, Consultoria e Informática Ltda. do polo
passivo da presente demanda fiscalizatória, em virtude de não ter
sido evidenciada nenhuma irregularidade/ilegalidade sob o aspecto
formal ou material, haja vista não ter sido constatado qualquer indício de que os serviços contratados não tenham sido efetivamente
prestados, que tenha havido eventual fraude no procedimento de
licitação.
Desta forma, considerando que não foram apontados indícios de
irregularidades atribuíveis ao Sr Wantuil Carlos Simon, bem como à
sociedade empresária WSimon Assessoria, Consultoria e Informática Ltda, acompanho o opinamento técnico e afasto a responsabilidade destes nestes autos.
2 – Em sede de preliminar, a equipe técnica assevera que, embora
não tenha sido juntado aos autos qualquer documentação que pudesse atestar o valor da remuneração e a carga horária de trabalho
semanal/mensal prevista para o cargo de contador municipal, para
servir de parâmetro para aferir a adequação dos preços pagos pelos
serviços contratados, como na ITI não foi apontado qualquer indício
de superfaturamento de preço ou dano ao erário na prestação do
serviço, este fator seria um fato impeditivo para uma análise mais
aprofundada na fase processual em que se encontra o feito.
Concordo com o opinamento técnico. Pois, uma vez que não foi
oportunizado aos responsáveis exercerem o contraditório e ampla
defesa acerca de eventual superfaturamento ou dano ao erário relacionado ao contrato sob análise, no estado de maturação em que
o processo se encontra seria uma ofensa ao devido processo legal.
3 – Ainda, em sede de preliminar, a equipe técnica informa que
consta do presente processo atestado de capacidade técnica, emitido pelo Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Domingos
Martins/ES, atestando que a sociedade empresária WSimon Assessoria, Consultoria e Informática Ltda. presta serviços de assessoria e consultoria contábil e administrativa com exclusividade para
aquele município.
Constam ainda documentos que demonstram que durante o exercício de 2011 a Prefeitura de João Neiva também promoveu a terceirização dos seus serviços contábeis. Todavia, não houve representação em face desta terceirização.
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Porém, o responsável pela prefeitura à época era o Sr. João Batista
Zucolotto Rizzo – Prefeito em exercício em 2011, não devendo, portanto, fazer parte na presente Representação, já que esta se refere
ao exercício de 2012.
4 – Por fim, consta arguição de ilegitimidade passiva por parte do
Sr. Diego Pereira Huguinim – Secretário municipal da Fazenda, alegando não ser o ordenador de despesas do município, motivo pelo
qual não poderia ser responsabilizado por qualquer irregularidade
na terceirização de serviços finalísticos e rotineiros da Administração Pública.
Embora perceba que o referido secretário não tenha atuado como
ordenador de despesa na referida pactuação, entendo que o processo de contratação foi deflagrado a partir da sua solicitação, como
podemos constatar às fls. 27/28 nas quais consta Ofício enviado
à Administração municipal justificando a necessidade da referida
contratação, o que o torna passível de responsabilização perante
esta Corte.
Nesta mesma toada, o Supremo Tribunal Federal – STF, já decidiu,
em sede de Mandado de Segurança, que o Tribunal de Contas da
União – TCU é competente para julgar as contas de todo agente
público que der causa a danos ao erário público, possibilitando a
aplicação das sanções previstas na lei. Neste julgado, restou estabelecido que o agente público que comete ato irregular responde
perante o Tribunal independentemente de que seja ordenador de
despesa.
“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. COMPETÊNCIA. ART. 71, II, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL
E ART. 5º, II E VIII, DA LEI N. 8.443/92. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 148 A 182 DA LEI N. 8.112/90. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO DISCIPLINADO NA LEI N. 8.443/92.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE DA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA.
QUESTÃO FÁTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A competência do Tribunal de Contas da
União para julgar contas abrange todos quantos derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário,
devendo ser aplicadas aos responsáveis, em caso de ilegalidade de
despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei,
lei que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional
ao dano causado aos cofres públicos [art. 71, II, da CB/88 e art. 5º,
II e VIII, da Lei n. 8.443/92]. 2. A tomada de contas especial não
consubstancia procedimento administrativo disciplinar. Tem por escopo a defesa da coisa pública, buscando o ressarcimento do dano
causado ao erário. Precedente [MS n. 24.961, Relator o Ministro
CARLOS VELLOSO, DJ 04.03.2005]. 3. Não se impõe a observância,
pelo TCU, do disposto nos artigos 148 a 182 da Lei n. 8.112/90, já
que o procedimento da tomada de contas especial está disciplinado
na Lei n. 8.443/92. 4. O ajuizamento de ação civil pública não retira a competência do Tribunal de Contas da União para instaurar a
tomada de contas especial e condenar o responsável a ressarcir ao
erário os valores indevidamente percebidos. Independência entre
as instâncias civil, administrativa e penal. 5. A comprovação da
efetiva prestação de serviços de assessoria jurídica durante o período em que a impetrante ocupou cargo em comissão no Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região exige dilação probatória incompatível com o rito mandamental. Precedente [MS n. 23.625, Relator
o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 27.03.2003]. 6. Segurança
denegada, cassando-se a medida liminar anteriormente concedida,
ressalvado à impetrante o uso das vias ordinárias”.
Desta forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida
pelo Sr. Diego Pereira Huguinim – Secretário municipal da Fazenda,
por entender que é cabível a responsabilização de agentes públicos
em face de irregularidades sobre as quais tenham participado.
Do Mérito
Pois bem. A partir deste ponto, passo a analisar o mérito do indicativo de irregularidade apontado pelo Ministério Público de Contas.
3.1. Contratação de terceiros para a realização de serviços
permanentes e essenciais atribuíveis às competências de
servidores públicos, inobservando o regramento constitucional da obrigatoriedade de concurso público – afronta ao
disciplinado no art. 37, II, da CRFB/88 – Responsáveis: Luiz Carlos Peruchi – Prefeito e Diego Pereira Huguinim – Secretário Municipal da Fazenda.
A área técnica apontou que a Prefeitura Municipal de João Neiva
contratou serviços de assessoria e consultoria contábil das empresas Empresa WSimon Assessoria, Consultoria e Informática Ltda.
ME., considerado por esta equipe como terceirização indevida.
Em análise das justificativas encaminhadas pelos responsáveis,
percebo que dentre os fatores principais que serviram de base para
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a referida contratação apontaram a deficiência estrutural administrativa do município e o crescente aumento da demanda de trabalho dos atuais servidores municipais, bem como a dificuldade de
aperfeiçoamento e capacitação dos mesmos para atender de forma
regular às novas demandas contábeis, citando, como exemplos,
a necessidade de criação e implantação dos fundos municipais de
saúde e de assistência social.
A matéria de terceirização de assessoria contábil e/ou jurídica na
Administração Pública vem sendo frequentemente objeto de debates por parte desta Corte de Contas, e recentemente, gerou decisões favoráveis, mas que devem ser analisadas de acordo com as
particularidades de cada caso concreto, como faço nestes autos.
Existem algumas situações especiais, em que a terceirização pode
se mostrar necessária para que a Administração Pública desenvolva seus serviços com eficiência, neste caso específico, serviços
contábeis, que por sua vez, é de interesse da sociedade.
A partir das justificativas enviadas, bem como considerando situações semelhantes sobre as quais já me pronunciei, percebo que
realmente houve a necessidade de um trabalho especializado, que
nem sempre os municípios possuem servidores especializados e
também pode se levar em conta que em determinados momentos,
principalmente em época de prestação de contas há um excesso de
trabalho, e as prestações não se limitam apenas as que são feitas
anualmente, mas sim no trabalho contínuo de alimentação do sistema que deve ser enviado ao TCE-ES.
Compulsando os autos, percebo que os serviços foram contratados
para prestarem assessoria e consultoria contábil à Secretaria Municipal da Fazenda, mais especificamente nos setores de contabilidade e tesouraria, revelando a realidade do município de João Neiva,
que mantém quadro insuficiente de servidor na área contábil, o que
demonstra a existência de excesso de demanda.
Gostaria de ponderar que a utilização da terceirização, desde que
necessária e feita de acordo com os ditames legais, não tem o objetivo de desmerecer o servidor público efetivo, contratado para desempenhar suas atribuições. Ao contrário, ela apenas complementa
o trabalho que teria dificuldades de ser realizado pelos servidores
públicos.
Outra questão que precisa ser analisada, é entender a realidade das
pequenas prefeituras, como ocorre em João Neiva, que possui uma
arrecadação pequena, e muitas vezes não detém condição econômica de manter um conjunto de servidores públicos concursados
para atender as demandas contábeis. Além do mais, o ingresso de
concursados deve ser muito bem pensado pela gestão dado que ele
provoca impactos financeiros permanentes o que pode acarretar
em futuro descumprimento dos limites da LRF.
Além disso, em locais com escassez de servidor da área de contabilidade há situações de férias, licença-maternidade outros afastamentos, e que a contratação de mais servidores teria o inconveniente já citado anteriormente. Nesse caso, a terceirização, desde
que respeitados os ditames legais, doutrinários e jurisprudenciais,
além de estar dentro de padrões de razoabilidade, pode atender,
mesmo que temporariamente, a necessidade do poder público.
Considerando o grande reflexo que pode advir das decisões proferidas por esta Corte nos órgãos e entidades que compõe a Administração Pública do nosso Estado, esta Corte não pode proferir
deliberações que engessem os gestores públicos ou os coloquem
em dificuldades perante a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois terão
que responder por isso perante esse mesmo órgão.
Por oportuno, destaco a existência de precedentes desta Corte de
Contas no sentido de julgar regulares com ressalvas os atos de
gestão por meio do qual se apurava possível irregularidade do gestor, como no caso ora em análise, conforme Acórdão TC 330/2012,
como também o Acórdão TC 0285/2013, o qual considerou parcialmente procedente a representação apresentada sobre o mesmo
tema, sempre levando em consideração as peculiaridades que se
apresentou em cada caso.
O ideal para a gestão pública é que funções técnicas sejam realizadas por servidores efetivos, não somente por exigência legal, mas
também para que o serviço não tenha solução de continuidade.
Entretanto, em algumas situações mostra-se mais razoável a terceirização, especialmente quando é necessário o atendimento de
demandas mais imediatas.
Diante de todo o exposto até aqui, entendo como razoável a contratação dos serviços da empresa de consultoria contábil, possibilitando o apoio ao setor contábil da Prefeitura Municipal de João Neiva
em tarefas mais complexas, motivo pelo qual afasto a irregularidade neste caso concreto.
Ademais, as justificativas apresentadas pelos responsáveis devem
ser levadas em conta pela gestão local que, além de promover a
capacitação de seu pessoal, deve promover a reestruturação ne-
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cessária para que tenha servidores efetivos em número suficiente
para atender as demandas de maneira eficiente, inclusive na área
contábil.
Entretanto, ressalto que deverá observar o cumprimento do limite
de gastos com pessoal previsto na LRF, tanto para o presente quanto em projeções futuras.
DECISÃO
Diante de todo o exposto, divergindo parcialmente do opinamento
emitido pela equipe técnica e Ministério Público de Contas, VOTO
nos seguintes termos:
Acolher a preliminar de ilegitimidade dos Sr. Wantuil Carlos Simon
e a sociedade empresária WSimon Assessoria, Consultoria e Informática Ltda, para figurar como responsáveis nos presentes autos,
em virtude de não ter sido constatado qualquer indício de que os
serviços contratados não tenham sido efetivamente prestados, que
tenha havido eventual fraude no procedimento de licitação.
Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Sr. Diego
Pereira Huguinim – Secretário da Fazenda do município de João
Neiva;
Pela IMPROCEDÊNCIA da Representação, nos termos do inciso I do
artigo 95 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas;
Por RECOMENDAR à Administração do município de João Neiva que:
4.1 Promova capacitações periódicas para seus servidores, principalmente em áreas estratégicas, tais como assessorias jurídica e
contábil;
4.2 Promova a reestruturação de seu quadro de pessoal, de modo
que atenda satisfatoriamente a demanda existente, inclusive com o
acréscimo de servidores efetivos na área contábil, com a finalidade
de ter uma melhor organização administrativa para prestar serviços
de maneira eficiente à população local. Porém, respeitando os limites de gasto com pessoal previsto na LRF.
Dê-se ciência aos interessados, após os trâmites regimentais, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4468/2012,
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, por maioria, nos termos
do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Acolher preliminar de ilegitimidade dos senhores Wantuil
Carlos Simon e a sociedade empresária WSimon Assessoria, Consultoria e Informática Ltda, para figurar como responsáveis nos
presentes autos, em virtude de não ter sido constatado qualquer
indício de que os serviços contratados não tenham sido efetivamente prestados, que tenha havido eventual fraude no procedimento
de licitação;
2. Rejeitar preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo
senhor Diego Pereira Huguinim;
3. Considerar improcedente a presente Representação, nos termos do inciso I do artigo 95 da Lei Orgânica deste Tribunal de
Contas;
4. Recomendar à Administração do município de João Neiva que:
4.1 Promova capacitações periódicas para seus servidores, principalmente em áreas estratégicas, tais como assessorias jurídica e
contábil;
4.2 Promova a reestruturação de seu quadro de pessoal, de modo
que atenda satisfatoriamente a demanda existente, inclusive com o
acréscimo de servidores efetivos na área contábil, com a finalidade
de ter uma melhor organização administrativa para prestar serviços de maneira eficiente à população local, porém, respeitando os
limites de gasto com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade
Fiscal;
5. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Vencido o senhor conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti que acompanhou a Área Técnica e o Ministério Publico Especial
de Contas.
Composição Plenária
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
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Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE
ANASTÁCIO DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
Lido na sessão dia: 13/09/17
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-953/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4942/2011 (APENSO: TC-7614/2011)
JURISDICIONADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRE
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO – INSPEÇÃO
RESPONSÁVEIS - ANA MARIA RODRIGUES ROSA, HERMINIA
GOMES LEMOS, JOSE GUILHERME GONÇALVES AGUILAR, PAULO
CASSA DOMINGUES, PAULO LEMOS BARBOSA, RUBENS MOULIN
TANNURE E RUIMAR DE SIQUEIRA LEMOS
EMENTA: INSPEÇÃO – ACOLHER PARCIALMENTE PELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE DE RUBENS MOULIN TANNURE – EXTINGUIR PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PROCEDÊNCIA – MULTA – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I – RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Inspeção realizada no Fundo Municipal de Saúde de Alegre/ES, abrangendo atos de gestão praticados nos exercícios de 2009 e 2010, com a finalidade de apurar as
supostas irregularidades denunciadas pelo Conselho Municipal de
Saúde de Alegre/ES – COMUS (Processo TC 7614/2011).
A área técnica, nos termos do Relatório de Inspeção (RA-D) 1/2014
(fls. 97/141), apresentou suas conclusões apontando os seguintes
indícios de irregularidade e supostos responsáveis, conforme segue:
(FIGURAS)
Com base neste relatório foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
(ITI) nº. 41/2014 (fls. 1464/1483), sugeriu a citação dos agentes
responsáveis para apresentarem suas alegações de defesa em razão dos indícios de irregularidade.
Conforme regular distribuição, o Relator, na forma do art. 29 do
Regimento Interno desta Corte de Contas, proferiu a Decisão Monocrática Preliminar (DECM) nº. 100/2014 (fls. 1485/1486), citando
os responsáveis para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem alegações de defesa.
Em atendimento aos termos de citação expedidos, foram apresentadas as razões de defesa/justificativas em conjunto do Sr.
RUBENS MOULIN TANNURE (Secretário de Saúde e Gestor do
Fundo de 01/01/2009 a 26/03/2010) e ANA MARIA RODRIGUES
ROSA (Secretária de Saúde e Gestora do Fundo de 26/03/2010 a
16/07/2010) às fls. 1512/1768; e foram também apresentadas as
justificativas dos senhores PAULO LEMOS BARBOSA (Prefeito Municipal – Exercício de 2013), HERMÍNIA GOMES LEMOS (Secretária de Saúde e Gestora do Fundo de 02/01/2013 a 25/01/2013),
e RUIMAR DE SIQUEIRA LEMOS (Secretário de Saúde e Gestor do Fundo de 14/06/2013 a 12/09/2013), às fls. 1502/1504,
1505/1506 e 1507/1508, respectivamente.
Em vista da informação fornecida pelo Núcleo de Controle de Documentos (NCD), informando não constar nenhuma documentação
enviada pelos senhores PAULO CASSA DOMINGUES (Secretário
de Saúde e Gestor do Fundo de 14/07/2010 a 08/11/2011) e JOSÉ
GUILHERME GONÇALVES AGUILAR (Prefeito Municipal – Exercício de 2009/2012), este Relator decretou a revelia destes.
Em seguida, na forma regimental, foram os autos remetidos a este
Núcleo para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva (ITC) tendo sido confeccionada a peça de nº. 1.411/2017-7 que, posteriormente, foi submetida à consideração do Ministério Público Especial
de Contas.
Cumpre ressaltar que a Instrução Técnica Conclusiva (ITC), após
analisar as justificativas/defesas apresentadas pelos responsáveis
indicados, apresentou a seguinte proposta de conclusão/encaminhamento:
“(...)
4. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Posto isso, OPINAMOS:
4.1. Mediante o que fora exposto até a presente data, é a nosso
alvitre que sejam mantidas a seguinte irregularidade sopesada na
INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL – ITI 141/2014:
4.1.1. CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA DOS MÉDICOS E
ODONTÓLOGOS DO PSF – CONTROLES DE FREQUÊNCIA E DE
CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA INADEQUADOS
Fundamentação legal: Infringência ao Programa Nacional de
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Atenção Básica (PNAB), capítulo II, item 2.1, inciso V.
Responsáveis: RUBENS MOULIN TANNURE
(Secretário de Saúde e Gestor do Fundo de 01/01/2009 a
26/03/2010)
ANA MARIA RODRIGUES ROSA
(Secretária de Saúde e Gestora do Fundo de 26/03/2010 a
16/07/2010)
PAULO CASSA DOMINGUES
(Secretário de Saúde e Gestor do Fundo de 14/07/2010 a
08/11/2011)
4.1.2. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES SEM A REALIZAÇÃO
DE CONCURSO PÚBLICO
Fundamentação legal: Infringência ao artigo 37, inciso II, da
Constituição Federal e aos artigos 6.º e 8.º da Lei Municipal n.º
2.620/2004.
Responsáveis:
RUBENS MOULIN TANNURE
(Secretário de Saúde e Gestor do Fundo de 01/01/2009 a
26/03/2010)
ANA MARIA RODRIGUES ROSA
(Secretária de Saúde e Gestora do Fundo de 26/03/2010 a
16/07/2010)
HERMÍNIA GOMES LEMOS
(Secretária de Saúde e Gestora do Fundo de 02/01/2013 a
25/01/2013)
RUIMAR DE SIQUEIRA LEMOS
(Secretário de Saúde e Gestor do Fundo de 14/06/2013 a
12/09/2013)
PAULO LEMOS BARBOSA
(Prefeito Municipal – Exercício de 2013)
JOSÉ GUILHERME GONÇALVES AGUILAR
(Prefeito Municipal – Exercício de 2009/2012)
4.1.3. CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SEM REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO
Fundamentação legal: Infringência ao artigo 9º, caput e parágrafo único, da Lei 11.350/2006, c/c artigo 198, §4º, da Constituição
Federal e artigo 2º, caput e parágrafo único, da Emenda Constitucional 51/2006.
Responsáveis:
RUBENS MOULIN TANNURE
(Secretário de Saúde e Gestor do Fundo de 01/01/2009 a
26/03/2010)
ANA MARIA RODRIGUES ROSA
(Secretária de Saúde e Gestora do Fundo de 26/03/2010 a
16/07/2010)
PAULO CASSA DOMINGUES
(Secretário de Saúde e Gestor do Fundo de 14/07/2010 a
08/11/2011)
4.1.4. CONVÊNIO 001/2010 (PROCESSO 45064350) CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E O MUNICÍPIO DE
ALEGRE – AUSÊNCIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO COMUS
Fundamentação legal: Infringência ao artigo 13 da Lei Municipal
n.º 1.915/91.
Responsável: PAULO CASSA DOMINGUES
(Secretário de Saúde e Gestor do Fundo de 14/07/2010 a
08/11/2011)
4.2. Posto isso, e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Resolução TC 261/2013, conclui-se opinando por:
4.2.1. REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, conforme fundamentação constante do item 2.1 desta Instrução Técnica Conclusiva;
4.2.2. Reconhecer o cometimento da prática de ato ilegal por
parte Sr. PAULO CASSA DOMINGUES (Secretário de Saúde e
Gestor do Fundo de 14/07/2010 a 08/11/2011), (REVEL), presentificados nos itens 4.1.1, 4.1.3 e 4.1.4 desta Instrução Técnica
Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa com fulcro no art. 135,
II da LC 621/2012.
4.2.3. Reconhecer o cometimento da prática de ato ilegal por
parte Sr. JOSÉ GUILHERME GONÇALVES AGUILAR (Prefeito
Municipal – Exercício de 2009/2012), (REVEL), presentificados no
item 4.1.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa com fulcro no art. 135, II da LC 621/2012.
4.2.4. REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA e da Sr.ª HERMÍNIA GOMES LEMOS (Secretária de Saúde e Gestora do Fundo
de 02/01/2013 a 25/01/2013), em razão da irregularidade dispostas no item 4.1.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a
aplicação de multa com fulcro no art. 135, II da LC 621/2012.
4.2.5. REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA do Sr. PAULO LEMOS BARBOSA (Prefeito Municipal – Exercício de 2013),
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em razão da irregularidade dispostas no item 4.1.2 desta Instrução
Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa com fulcro no
art. 135, II da LC 621/2012.
4.2.6. REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA do Sr. RUIMAR DE SIQUEIRA LEMOS (Secretário de Saúde e Gestor do Fundo de 14/06/2013 a 12/09/2013), em razão da irregularidade dispostas no item 4.1.2 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo
a aplicação de multa com fulcro no art. 135, II da LC 621/2012.
4.2.7. ACOLHER PARCIALMENTE AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA do Sr. RUBENS MOULIN TANNURE (Secretário de Saúde e
Gestor do Fundo de 01/01/2009 a 26/03/2010) em razão do disposto nos itens 3.1 e 3.7 desta ITC e REJEITAR AS RAZÕES DE
JUSTIFICATIVA em razão das irregularidades dispostas nos itens
4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 desta ITC, sugerindo a aplicação de multa com
fulcro no art. 135, II da LC 621/2012.
4.2.8. ACOLHER PARCIALMENTE AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA da Sr.ª ANA MARIA RODRIGUES ROSA (Secretária de
Saúde e Gestora do Fundo de 26/03/2010 a 16/07/2010) em razão
do disposto nos itens 3.1, 3.4 e 3.7 desta ITC e REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA em razão da irregularidade dispostas
nos itens 3.2, 3.3 e 3.5 desta ITC, sugerindo a aplicação de multa
com fulcro no art. 135, II da LC 621/2012.
4.3. Sejam os autos ENCAMINHADOS À H. PROCURADORIA
ESPECIAL DE CONTAS, para ilustríssima e necessária promoção ministerial;”
A estas considerações o Ministério Público Especial de Contas associou seu posicionamento.
Após os autos vieram a este Relator para elaboração de voto.
Em síntese, é o Relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
II.1 – Preliminar de ilegitimidade passiva
Em defesa conjunta apresentada perante esta Corte de Contas o
Sr. Rubens Moulin Tannure e a Sra. Ana Maria Rodrigues Rosa arguem, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para figurar
neste processo de fiscalização.
Após tecer considerações acerca das diversas teorias e modalidades
de responsabilização do agente público ordenador de despesas, os
defendentes concluem ser impossível a aplicação civilista da teoria
da responsabilidade, devendo ser observado um regramento próprio para quem se habilita a tais múnus públicos. Ademais, alegam
que a Secretaria Municipal de Saúde tinha entre seus cargos a figura de um auditor a quem compete a responsabilidade por intermediar a relação desta Secretaria com o Conselho Municipal de Saúde.
Durante a fase de Instrução Técnica Conclusiva (ITC), a área técnica manifestou-se pelo afastamento do reconhecimento desta preliminar, aduzindo, em síntese que cabe ao Secretário Municipal de
Saúde a prerrogativa de gerir as políticas de saúde no Município
sendo inarredável a sua participação no feito.
Tenho, porém, que a discussão merece ser aprofundada e
observada de forma pontual em relação a cada uma das irregularidades, razão pela qual, neste momento, deixo de apreciá-las para juntamente com o mérito. Isto porque, a nosso
ver, a possibilidade do reconhecimento da ausência de legitimidade deve ser feita em cotejo com os próprios fatos que
dão ensejo à possibilidade de responsabilização dos agentes
públicos aqui elencados.
II.2 – Do Mérito:
Estes autos foram formados a partir do encaminhamento, por parte
do Conselho Municipal de Saúde de Alegre/ES, do Ofício OF/COMUS/Nº 107/2011 no qual são relatadas supostas irregularidades
ocorridas durante o exercício de 2009.
Após análise preliminar realizada pela área técnica depurou-se a
documentação para manter em trâmite os pontos que preenchiam
os requisitos de admissibilidade para apuração.
As supostas irregularidades que perduraram até a fase de Instrução
Técnica Conclusiva, conforme descrito, guardam relação com a formalização e acompanhamento de Termo de Convênio firmado entre
o Governo do Estado do Espírito Santo e o Município de Alegre/ES;
e a execução de atividades e programas de saúde do Município de
Alegre/ES, notadamente questões relativas à forma de contratação
e carga horária dos contratados.
Passo, então, à análise das questões elencadas pela área técnica e
mantidas em sede de Instrução Técnica Conclusiva.
De plano, cabe ressaltar o que se encontra descrito por meio do
item 4.1.1. (Cumprimento de carga horária dos médicos e odontólogos do PSF – Controles de frequência e de cumprimento de carga
horária inadequados) da conclusão/proposta de encaminhamento
constante da Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 1.411/2017-7.
Dos autos exsurge a demonstração de que caberia às Secretarias
Municipais assegurar o cumprimento da jornada de trabalho previs-
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ta para os médicos e odontólogos contratados para a prestação de
serviços no Programa Saúde da Família – PSF, no montante de 40
(quarenta) horas semanais, conforme Portaria nº. 648/GM/2006,
editada pelo Ministério da Saúde e responsável pela aprovação do
Programa Nacional de Atenção Básica - PNAB vigente ao tempo da
realização do procedimento de fiscalização (Capítulo II, item 2.1,
inciso IV).
Todavia, após a seleção de amostra entre os profissionais contratados para a prestação de tais serviços, a equipe responsável pela
realização do procedimento de fiscalização identificou, e comprovou
por meio dos controles de frequência existentes, que uma parte dos
médicos e dentistas realizava jornada menor do que aquela prevista, enquanto para outros sequer eram mantidos/exigidos registros
da frequência.
Desta feita, resta evidente a omissão municipal no que diz respeito à implantação de um controle de frequência eficaz, a fim de
permitir o cumprimento da jornada de trabalho integral, não se
verificando, dentre as defesas apresentadas pelos responsáveis indicados, qualquer justificativa que permitisse o afastamento desta
irregularidade.
Assim sendo, há necessidade de se determinar ao Município de Alegre/ES para que, por meio de seu Fundo Municipal de Saúde, implemente controle de frequência eficaz, preferencialmente eletrônico,
visando compelir os profissionais contratados a cumprir, integralmente, a jornada de trabalho estabelecida no Programa Saúde da
Família e Programa Nacional de Atenção Básica – PNAB adotando
futuramente, inclusive, as providências cabíveis para desconto nos
vencimentos daqueles que não a cumprirem.
Quanto aos itens 4.1.2. (Contratação de servidores sem a realização de concurso público) e 4.1.3. (Contratação de agentes comunitários de saúde sem realização de processo seletivo), haja vista
tratarem-se de um mesmo tema, permito-me analisa-los em conjunto.
De plano verifica-se que para uma determinada irregularidade foi
atribuída a responsabilidade aos Secretários Municipais e aos Prefeitos Municipais do período (4.1.2. - Contratação de servidores
sem a realização de concurso público), enquanto na outra, somente
aos Secretários Municipais (4.1.3. - Contratação de agentes comunitários de saúde sem realização de processo seletivo).
Compreendo, no entanto, que a eventual responsabilidade pelas
contratações aqui tratadas não possa recair sobre os Secretários
Municipais. Isto porque, na linha do que dispõe o art. 84, VII, da
Lei Orgânica do Município de Alegre/ES compete, privativamente,
ao Prefeito Municipal “prover e extinguir cargos públicos, com as
restrições impostas por esta Lei Orgânica e na forma que lei específica estabelecer, e expedir os demais atos referentes à situação
funcional dos servidores”.
É bem verdade que o mesmo art. 84, em seu parágrafo único,
prevê que “o Prefeito, por decreto, pode delegar aos Secretários
Municipais as atribuições constantes dos incisos VI, VII,XVI e XVIII
e bem assim quaisquer outras de natureza administrativa não-previstas neste artigo”.
Todavia, não há nos autos qualquer apontamento feito pela equipe
técnica neste sentido, não tendo sido trazida aos autos cópia de
eventual decreto que tenha delegado aos Secretários Municipais
esta competência, o que inviabiliza o reconhecimento das respectivas legitimidades passivas para estas irregularidades, na linha do
que dispõem os arts. 142, §4º., da Lei Complementar nº. 621/2012
e 330, III c/c 427, §4º., ambos da Resolução TC nº. 261/2013.
Assim, a prerrogativa pelo preenchimento dos cargos integrantes
da estrutura administrativa do Município, ainda que vinculados à
Secretaria Municipal de Saúde e ao Fundo Municipal de Saúde, é
adstrita à figura do Prefeito Municipal, razão pela qual aos ocupantes do cargo de Secretário Municipal não é dada a possibilidade de
selecionar e prover qualquer cargo.
Desta feita, inicialmente, entendo pelo afastamento da responsabilidade dos Srs. RUBENS MOULIN TANNURE (Secretário de
Saúde e Gestor do Fundo de 01/01/2009 a 26/03/2010), PAULO
CASSA DOMINGUES (Secretário de Saúde e Gestor do Fundo de
14/07/2010 a 08/11/2011) e RUIMAR DE SIQUEIRA LEMOS (Secretário de Saúde e Gestor do Fundo de 14/06/2013 a 12/09/2013)
e das Sras. HERMÍNIA GOMES LEMOS, (Secretária de Saúde e
Gestora do Fundo de 02/01/2013 a 25/01/2013) e ANA MARIA
RODRIGUES ROSA (Secretária de Saúde e Gestora do Fundo de
26/03/2010 a 16/07/2010), para serem apenados pela suposta irregularidade a estes imputados nos itens 4.1.2. (Contratação de
servidores sem a realização de concurso público) e 4.1.3. (Contratação de agentes comunitários de saúde sem realização de processo seletivo) da conclusão/proposta de encaminhamento presente
na Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 1.411/2017-7.
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Destaco que, a suposta irregularidade descrita no item 4.1.3 (Contratação de agentes comunitários de saúde sem realização de processo seletivo) da conclusão/proposta de encaminhamento presente na Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 1.411/2017-7 é atribuída, unicamente, aos Secretários Municipais sem que, contudo,
seja imputada aos Prefeitos Municipais do período.
Sendo assim, o afastamento da responsabilidade destes acarreta,
inexoravelmente, o reconhecimento da impossibilidade de atribuí-la
a outrem, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, eis que aos possíveis responsáveis não foi oportunizada a apresentação de justificativa para os fatos.
Ademais, a reabertura da instrução processual com vistas a uma
nova citação atentaria contra o princípio da duração razoável do
processo, eis que a partir desta providência seria necessário percorrer todo um novo percurso em termos de trâmite processual
para, somente então, poder ser proferida uma decisão definitiva
quanto aos fatos que, atualmente, já datam de, aproximadamente,
8 (oito) anos.
Ocorre, porém, que subsiste a responsabilidade imputada aos Prefeitos Municipais pela suposta irregularidade descrita no item 4.1.2.
(Contratação de servidores sem a realização de concurso público).
Quanto ao ponto, entendo que assiste razão à área técnica, especialmente se considerada a documentação comprobatória dos fatos trazidas ao bojo deste feito. Dos autos exsurgem evidências
contundentes da realização de contratação para os quadros administrativos da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, notadamente a declaração firmada, em 16/10/2013, pelo Sr. Carlos
Lemos Barbosa, então Secretário Municipal da pasta, indicando que
durante o período de 2009 e 2010 não fora realizado concurso público para os cargos daquela unidade.
Acrescido a isto, tem-se nos autos fichas funcionais e financeiras
indicando datas de admissão de servidores durante este lapso temporal, razão pela qual pode-se concluir que seu ingresso no serviço
público se deu sem a prestação de concurso público de provas, ou
de provas e títulos.
Para estas contratações não há alusão a qualquer amparo legal permissivo ao afastamento da realização de concurso público, caracterizando-se as mesmas como em irregulares por não atenderem
preceitos legais e constitucionais, figurando o Sr. José Guilherme
Gonçalves Aguilar (Prefeito Municipal – Exercício de 2009/2012)
como responsável.
Indo além do que previsto no Plano de Fiscalização nº. 107/2013,
a equipe técnica responsável pelo procedimento de inspeção apontou, também, que esta prática – admissão de servidores sem a
prestação de concurso público – ocorreu, novamente, durante o
exercício de 2013, trazendo aos autos cópias de contratos de trabalho firmados, de um lado, pelo Município de Alegre/ES e, de outro
lado, pelo profissional contratado.
Insta destacar que, em todos estes, o pacto é firmado pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal, Sr. Paulo Lemos Barbosa, e dele consta
referência ao Decreto Emergencial nº. 8.741/2013, cuja redação
reconhece situação de emergência administrativa e financeira no
Município de Alegre/ES, destacando-se, como fato autorizador desta, a constatação de atendimento precário em postos de saúde e
no pronto socorro municipal em vista da falta de servidores para
atuarem nestas unidades.
Assim, as contratações realizadas no período em que esteve vigente o Decreto Municipal nº. 8.741/2013 – 90 (noventa dias) – encontram amparo neste diploma legal, bem como na própria Lei Federal
nº. 8.745/1993, cujo art. 2º., II, considera como de necessidade
temporária de excepcional interesse público a contratação de assistência a emergências em saúde pública.
No que toca às demais contratações, muito embora haja menção no
contrato de trabalho de que sua celebração se dá em atendimento à
Lei nº. 8.745/1993, não foi possível identificar, nos autos, qualquer
elemento que demonstre a necessidade temporária de excepcional
interesse público para sua concretização. Desta forma, mostra-se
inafastável a conclusão a que chegou a Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 1.411/2017-7, neste particular.
Por fim, cabe analisar a irregularidade descrita no item 4.1.4.
CONVÊNIO 001/2010 Celebrado entre o Governo do Estado
e o Município de Alegre/ES (Ausência de remessa de documentos solicitados pelo COMUS) da Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 1.411/2017-7.
Neste ponto chamo a atenção de meus pares para um equívoco que
consta dos autos.
Digo isto porque, muito embora conste do corpo da Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 1.411/2017-7 toda uma bem construída fundamentação no sentido de concluir pelo afastamento da
irregularidade aqui tratada, ao final esta foi transposta para o
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tópico de conclusão/proposta de encaminhamento como se
mantida fosse, atribuindo-se a responsabilidade por tanto ao Sr.
Paulo Cassa Domingues.
Tenho por convicção, porém, que os argumentos utilizados para a
análise das defesas/justificativas apresentadas no momento oportuno revelam-se como suficientes e prevalecentes sobre a inclusão
do item no ponto final da Instrução Técnica Conclusiva, razão pela
qual entendo por seu afastamento, acolhendo os argumentos do
corpo técnico.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, divergindo, parcialmente, do entendimento firmado
pela área técnica, por meio da Instrução Técnica Conclusiva nº.
1.411/2017-7, e pelo Ministério Público Especial de Contas, VOTO,
no sentido de:
Extinguir o feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, por ausência de
pressupostos processuais de existência e desenvolvimento válido
(ilegitimidades passivas), em relação ao Sr. Rubens Moulin Tannure
para as supostas irregularidades descritas nos itens 4.1.2 e 4.1.3
constantes da conclusão/proposta de encaminhamento da Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 1.411/2017, na linha do que dispõem os arts. 142, §4º., da Lei Complementar nº. 621/2012 e 330,
III c/c 427, §4º., ambos da Resolução TC nº. 261/2013;
Extinguir o feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, por ausência de
pressupostos processuais de existência e desenvolvimento válido
(ilegitimidades passivas), em relação ao Sra. Ana Maria Rodrigues
Rosa para as supostas irregularidades descritas nos itens 4.1.2 e
4.1.3 constantes da conclusão/proposta de encaminhamento da
Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 1.411/2017, na linha do que
dispõem os arts. 142, §4º., da Lei Complementar nº. 621/2012 e
330, III c/c 427, §4º., ambos da Resolução TC nº. 261/2013;
Extinguir o feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, por ausência
de pressupostos processuais de existência e desenvolvimento válido (ilegitimidades passivas), em relação ao Sra. Hermínia Gomes
Lemos para as supostas irregularidades descritas nos itens 4.1.2
constante da conclusão/proposta de encaminhamento da Instrução
Técnica Conclusiva (ITC) nº. 1.411/2017, na linha do que dispõem
os arts. 142, §4º., da Lei Complementar nº. 621/2012 e 330, III c/c
427, §4º., ambos da Resolução TC nº. 261/2013;
Extinguir o feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, por ausência de
pressupostos processuais de existência e desenvolvimento válido
(ilegitimidades passivas), em relação ao Sr. Ruimar de Siqueira Lemos para a suposta irregularidade descrita no item 4.1.2 constante
da conclusão/proposta de encaminhamento da Instrução Técnica
Conclusiva (ITC) nº. 1.411/2017, na linha do que dispõem os arts.
142, §4º., da Lei Complementar nº. 621/2012 e 330, III c/c 427,
§4º., ambos da Resolução TC nº. 261/2013;
Extinguir o feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, por ausência de
pressupostos processuais de existência e desenvolvimento válido
(ilegitimidades passivas), em relação ao Sr. Paulo Cassa Domingues
para a suposta irregularidade descrita no item 4.1.3 constante da
conclusão/proposta de encaminhamento da Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 1.411/2017, na linha do que dispõem os arts. 142,
§4º., da Lei Complementar nº. 621/2012 e 330, III c/c 427, §4º.,
ambos da Resolução TC nº. 261/2013.
Acolher os argumentos de defesa apresentados pelo Sr. Rubens
Moulin Tannure e Sra. Ana Maria Rodrigues Rosa, e declarar o seu
aproveitamento em favor do revel, Sr. Paulo Cassa Domingues, para
julgar insubsistente com relação a estes a pretensa imputação de
responsabilidade pela suposta irregularidade descrita no item 4.1.4
constante da conclusão/proposta de encaminhamento da Instrução
Técnica Conclusiva (ITC) nº. 1.411/2017, conforme fundamentação
trazida nesta peça;
JULGAR PROCEDENTE A DENÚNCIA, quanto ao item 4.1.1
(Cumprimento de carga horária dos médicos e odontólogos do PSF
– Controles de frequência e de cumprimento de carga horária inadequados) constante da conclusão/proposta de encaminhamento
da Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 1.411/2017, imputando
a responsabilidade por tais fatos aos Srs. Rubens Moulin Tannure (Secretário de Saúde e Gestor do Fundo de 01/01/2009 a
26/03/2010) e Paulo Cassa Domingues (Secretário de Saúde e
Gestor do Fundo de 14/07/2010 a 08/11/2011) e a Sra. Ana Maria Rodrigues Rosa (Secretária de Saúde e Gestora do Fundo de
26/03/2010 a 16/07/2010) fixando-lhes multa individual no valor de 500 (quinhentos) VRTE’s, com base no art. 96, II, da LC
32/93 vigente à época dos fatos;
JULGAR PROCEDENTE A DENÚNCIA, quanto ao item 4.1.2
(Contratação de servidores sem a realização de concurso público)
constante da conclusão/proposta de encaminhamento da Instrução
Técnica Conclusiva (ITC) nº. 1.411/2017, imputando a responsabilidade por tais fatos aos Srs. José Guilherme Gonçalves Aguilar
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(Prefeito Municipal – Exercício de 2009/2012) e Paulo Lemos Barbosa (Prefeito Municipal – Exercício de 2013) fixando-lhes multa
individual no valor de 1.000 (um mil) VRTE’s, com base no art.
96, II, da LC 32/93 vigente à época dos fatos;
DETERMINAR, ao atual Secretário Municipal de Saúde do Município de Alegre/ES para que implemente, caso ainda não haja, controle de frequência eficaz, preferencialmente eletrônico, visando
compelir os profissionais contratados a cumprir, integralmente, a
jornada de trabalho estabelecida no Programa Saúde da Família e
Programa Nacional de Atenção Básica – PNAB adotando futuramente, inclusive, as providências cabíveis para desconto nos vencimentos daqueles que não a cumprirem;
DAR CIÊNCIA ao interessado do teor da decisão a ser proferida
por este Colegiado.
Posteriormente à 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.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4942/2011,
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, por maioria, nos termos
do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Extinguir processo sem resolução de mérito, por ausência
de pressupostos processuais de existência e desenvolvimento válido (ilegitimidades passivas), em relação ao senhor Rubens Moulin
Tannure para as supostas irregularidades descritas nos itens 4.1.2
e 4.1.3 constantes da conclusão/proposta de encaminhamento da
Instrução Técnica Conclusiva 1.411/2017, na linha do que dispõem
os arts. 142, §4º, da Lei Complementar 621/2012 e 330, III c/c
427, §4º, ambos da Resolução TC 261/2013;
2. Extinguir processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais de existência e desenvolvimento
válido (ilegitimidades passivas), em relação à senhora Ana Maria
Rodrigues Rosa para as supostas irregularidades descritas nos itens
4.1.2 e 4.1.3 constantes da conclusão/proposta de encaminhamento da Instrução Técnica Conclusiva 1.411/2017, na linha do que
dispõem os arts. 142, §4º, da Lei Complementar 621/2012 e 330,
III c/c 427, §4º, ambos da Resolução TC 261/2013;
3. Extinguir processo sem resolução de mérito, por ausência
de pressupostos processuais de existência e desenvolvimento válido (ilegitimidades passivas), em relação à senhora Hermínia Gomes
Lemos para as supostas irregularidades descritas nos itens 4.1.2
constante da conclusão/proposta de encaminhamento da Instrução
Técnica Conclusiva 1.411/2017, na linha do que dispõem os arts.
142, §4º, da Lei Complementar 621/2012 e 330, III c/c 427, §4º,
ambos da Resolução TC 261/2013;
4. Extinguir processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais de existência e desenvolvimento
válido (ilegitimidades passivas), em relação ao senhor Ruimar de
Siqueira Lemos para a suposta irregularidade descrita no item 4.1.2
constante da conclusão/proposta de encaminhamento da Instrução
Técnica Conclusiva 1.411/2017, na linha do que dispõem os arts.
142, §4º, da Lei Complementar 621/2012 e 330, III c/c 427, §4º,
ambos da Resolução TC 261/2013;
5. Extinguir processo sem resolução de mérito, por ausência
de pressupostos processuais de existência e desenvolvimento válido (ilegitimidades passivas), em relação ao senhor Paulo Cassa
Domingues para a suposta irregularidade descrita no item 4.1.3
constante da conclusão/proposta de encaminhamento da Instrução
Técnica Conclusiva 1.411/2017, na linha do que dispõem os arts.
142, §4º, da Lei Complementar 621/2012 e 330, III c/c 427, §4º,
ambos da Resolução TC 261/2013;
6. Acolher os argumentos de defesa apresentados pelo senhor
Rubens Moulin Tannure e senhora Ana Maria Rodrigues Rosa, e declarar o seu aproveitamento em favor do revel, senhor Paulo Cassa
Domingues, para julgar insubsistente com relação a estes a pretensa imputação de responsabilidade pela suposta irregularidade
descrita no item 4.1.4 constante da conclusão/proposta de encaminhamento da Instrução Técnica Conclusiva 1.411/2017, conforme
fundamentação do voto do relator;
7. Considerar procedente a presente denúncia, quanto ao item
4.1.1 (Cumprimento de carga horária dos médicos e odontólogos
do PSF – Controles de frequência e de cumprimento de carga horária inadequados) constante da conclusão/proposta de encaminhamento da Instrução Técnica Conclusiva 1.411/2017, imputando a
responsabilidade por tais fatos aos senhores Rubens Moulin Tannure e Paulo Cassa Domingues e a senhora Ana Maria Rodrigues
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Rosa, fixando-lhes multa individual no valor de 500 (quinhentos)
VRTE’s, com base no art. 96, II, da Lei Complementar 32/93 vigente à época dos fatos;
8. Considerar procedente a presente denúncia, quanto ao item
4.1.2 (Contratação de servidores sem a realização de concurso
público) constante da conclusão/proposta de encaminhamento da
Instrução Técnica Conclusiva 1.411/2017, imputando a responsabilidade por tais fatos aos senhores José Guilherme Gonçalves Aguilar
e Paulo Lemos Barbosa, fixando-lhes multa individual no valor
de 1.000 (um mil) VRTE’s, com base no art. 96, II, da Lei Complementar 32/93 vigente à época dos fatos;
9. Determinar ao atual Secretário Municipal de Saúde do Município
de Alegre/ES para que implemente, caso ainda não haja, controle
de frequência eficaz, preferencialmente eletrônico, visando compelir os profissionais contratados a cumprir, integralmente, a jornada
de trabalho estabelecida no Programa Saúde da Família e Programa
Nacional de Atenção Básica, adotando futuramente, inclusive, as
providências cabíveis para desconto nos vencimentos daqueles que
não a cumprirem;
10. Dar ciência ao interessado do teor da decisão proferida;
11. Remeter os autos ao ilustre membro do Ministério Público de
Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da Lei Complementar
621/2012;
12. 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 encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
Vencido o senhor conselheiro em substituição João Luiz Cotta Lovatti que acompanhou a Área Técnica e Ministério Público Especial
de Contas.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para 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
Lido na sessão do dia: 13/09/2017
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-990/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-6941/2009
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO
ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
RESPONSÁVEIS - EDSON HENRIQUE PEREIRA E LUCILEA DIAS
FERREIRA
EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CONTAS IRRGULARES – RESSARCIMENTO SOLIDÁRIO – DEIXAR DE APLICAR MULTA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos da comunicação de Tomada de Contas Especial, realizada pelo Poder Executivo do Município de Barra de São Francisco, em face de supostas irregularidades na prestação de contas do
convênio n.º 16/2004, firmado o referido Município e a Secretaria
de Estado de Educação (SEDU).
A então 3ª Controladoria técnica, por meio da Manifestação Técnica
da Chefia MTC 91/2010 (fls. 468/470), sugeriu a notificação da
SEDU para prestar informações acerca da prestação de contas do
referido convênio, e em caso de omissão na apuração de possíveis
irregularidades que fosse determinado a SEDU a apuração dos fatos
por meio de Tomada de Contas Especial.
O Plenário desta Corte de Contas, por meio da Decisão Preliminar TC 0280/2010 (fls. 479) determinou a notificação da SEDU
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para envio da Prestação de Contas, nos termos do voto do relator
à época.
Em atenção à notificação (Termo de Notificação 1151/2010, fls.
481), o responsável encaminhou os processos originários da SEDU
n.º 44913656/2009 e n.º 46953302/2009, os quais foram anexados a estes autos.
Ante a documentação encaminhada pela SEDU, os autos foram novamente remetidos à extinta 3ª Controladoria Técnica, a qual por
meio da Manifestação Técnica da Chefia MTC 140/2010 (fls.
486/491) concluiu pela notificação da SEDU determinando a instauração da Tomada de Contas Especial e o envio do relatório conclusivo da mesma a esta Corte de Contas.
Assim, o Plenário deste Tribunal, nos termos do voto do Conselheiro
relator à época, decidiu por meio da Decisão 14/2011 (fls. 499),
determinar a SEDU a instauração de Tomada de Contas Especial,
nos termos da IN 08/2008, vigente a época, bem como desanexar
destes autos os processos originários da SEDU N.º 46953302/2009,
44913656/2009 e 26603578/2004 (fls. 495/498), encaminhando-os aquela Secretaria.
Devidamente notificado, o responsável comunicou a instauração da
Tomada de Contas Especial (fls. 507/508), e posteriormente, encaminhou o relatório final da Tomada de Contas (fls. 516/529), bem
como os processos 52091856, 26603578, 44913656 e 46953302,
que foram juntados e anexados aos autos conforme determinação
do conselheiro relator (fls. 531).
Ante a necessidade de complementação de dados e manifestação
do controle interno da SEDU, o Conselheiro relator à época, nos
termos da Manifestação Técnica Preliminar MTP 216/2012 (fls.
536/540), determinou por meio da Decisão Monocrática DECM
334/2012 (fls. 442/443) o retorno dos autos à origem.
Em atenção à notificação o responsável pela SEDU apresentou documentos protocolizados sob o n.º 07104, bem como os processos
SEP 46953302, 44913656, 27643964 E 26603578.
Os autos foram encaminhados à extinta 1ª Secretaria de Controle Externo que elaborou a Instrução Técnica Inicial n.º 240/2014
(fls. 556/567), concluindo pela citação dos responsáveis, o que foi
acolhido pelo conselheiro relator, por meio da Decisão Monocrática
Preliminar 568/572.
Devidamente citados, o Sr. Edson Henrique Pereira apresentou esclarecimentos (fls. 57/579) e documentos (fls. 580/591) e posterior
requereu o direito de realizar sustentação oral (fls. 606).
Já a Sr.ª Lucélia Dias Ferreira não se manifestou, o que motivou a
declaração de sua revelia (fls. 596).
Ante as justificativas trazidas pelos responsáveis, o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC, por meio da Instrução
Técnica Conclusiva - ITC nº. 917/2017 opinou para que esta Corte
profira julgamento por:
3.2.1. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares
as contas do Sr. Edson Henrique Pereira – Prefeito de Barra de
São Francisco/ES, no exercício de 2004, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposto no
item 3.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o
solidariamente com a Sra. Lucélia Dias Ferreira Fiorotte, Secretária
Municipal de Educação, ao ressarcimento do valor equivalente
a 88.564,84 VRTE ao erário Municipal, com amparo no artigo 84,
inciso III, alíneas “b”, “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,
sugerindo, ainda, a aplicação de multa individual ao responsável
na medida de sua responsabilidade e do dano causado ao erário,
com amparo no art. 62 c/c do art. 96, inciso II, ambos da Lei Complementar Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão punitiva
e ser esta a legislação mais favorável ao responsável e aplicável à
época dos fatos apurados;
3.2.2. julgar irregulares as contas da Srª Lucélia Dias Ferreira
Fiorotte, Secretária Municipal de Educação, no exercício de 2004,
em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado
ao erário disposto no item 3.1.1 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-a solidariamente com o Sr. Edson Henrique
Pereira ao ressarcimento do valor equivalente a 88.564,84
VRTE ao erário Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, sugerindo,
ainda, a aplicação de multa individual a responsável na medida
de sua responsabilidade e do dano causado ao erário, com amparo
no art. 62 c/c do art. 96, inciso II, ambos da Lei Complementar
Estadual nº 32/93, por se tratar de pretensão punitiva e ser esta
a legislação mais favorável ao responsável e aplicável à época dos
fatos apurados;
Seguindo os trâmites regimentais, o Ministério Público de Contas
por meio do Parecer nº. 1408/2017, fls. 629/630, de lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, anuiu o entendimento da
equipe técnica exarado por meio da ITC 917/2017.
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Posteriormente, encaminhei os autos ao Ministério Público de Contas para se manifestar acerca da prescrição da pretensão punitiva
nestes autos.
Assim, o Ministério Público de Contas por meio do Parecer
1965/2017-7 de lavra Heron Carlos Gomes de Oliveira, reconhece a
incidência do fenômeno prescricional no caso sub examine.
A partir do exercício de 2016, quando deixei a Presidência desta
Corte de Contas, este processo passou a ser de minha relatoria, nos
termos do art. 254 do Regimento Interno.
É o relatório, passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
Precipuamente, registro que após análise das justificativas dos responsáveis, a equipe técnica por meio da ITC nº. 917/2017 manteve
todas as irregularidades apontadas pela ITI, as quais passo a analisar:
2.1 PAGAMENTO DE DESPESAS DO ANO DE 2003 COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE 2004, BEM COMO AUSÊNCIA DE
COMPROVANTES DE DESPESAS. - Ressarcimento: 88.564,84
VRTE.
Base legal: Parágrafo Único do artl 70 da Constituição Federal;
Parágrafo único do art. 62 c/c inciso III, § 2º do art. 63 da Lei
4.320/64; art. 7º do Decreto Estadual 1.242- R/2003 e termos do
Convênio SEDU 16/2004.
Responsáveis: Edson Henrique Pereira (Prefeito no exercício
de 2004)
Conduta: Pagamentos de despesas do ano de 2003 com recursos
do Convênio de 2004, bem como ausências de comprovantes de
despesas.
Nexo de causalidade: Ao autorizar o pagamento de despesas realizadas em data anterior à vigência do Convênio 16/2004, descumpriu o art. 7º do Decreto Estadual 1.242-R, de 21 de novembro de 2003. Também não comprovou a boa e regular aplicação
de parte dos recursos recebidos inobservando o § único, art. 70
da Constituição da República Federativa do Brasil – CFRB de
1988, bem como a inobservância do art. 62, c/c inciso III, § 2º, do
art. 63 da Lei 4.320/64.
Culpabilidade: Como responsável pela gestão do Convênio
16/2004 formalizado com a SEDU, deixou de cumprir termos
do Convênio firmado, bem como os termos do Decreto Estadual
1.242-R, de 21 de novembro de 2003.
Lucélia Dias Ferreira Fiorotte (Secretária Municipal de Educação
no exercício de 2004).
Conduta: Assinou cheques para pagamentos de despesas juntamente com o Prefeito.
Nexo de causalidade: Assinar cheques juntamente com o Prefeito para pagamentos de despesas sem apresentar documentos
comprovando a boa e regular aplicação de parcela anteriormente
recebida, descumprindo o inciso I, art. 6º, também do Decreto
Estadual 1.242-R, de 21 de novembro de 2003.
Culpabilidade: Solidariedade com o responsável pela gestão do
Convênio 16/2004 com a SEDU quando assinou cheques para
pagamentos de despesas. Deixou de cumprir termos do referido
Convênio, bem como o Decreto Estadual 1.242-R, de 21 de novembro de 2003.
De acordo com a equipe técnica no relatório final de Tomada de
Contas Especial, foram apuradas as seguintes supostas irregularidades na prestação de contas do Convênio 16/2004, passíveis de
ressarcimento ao erário, no valor total de R$ 131.837,63 (cento e
trinta e um mil, oitocentos e trinta e sete mil reais e sessenta e três
centavos):
Notas fiscais/Recibos do exercício de 2003 pagos com recursos do
Convênio 16/2004 e;
Despesas efetuadas sem a devida apresentação dos documentos
comprobatórios.
Em síntese o Sr. Edson Henrique Pereira, contesta a existência de
dano ao erário referente ao pagamento de despesa realizada no
exercício de 2003 (anterior ao convênio), por entender ter ocorrido
uma contraprestação do credor (anexa o plano de trabalho) e em
razão do referido convênio ter sido renovado.
Afirma ainda que as irregularidades apontadas são meramente formais e que ainda em sua gestão, com o objetivo de esclarecer os
fatos, instaurou a Tomada de Contas Especial para apurar o ocorrido e demonstrar que não houve nenhuma irregularidade na aplicação dos recursos.
Sustenta que esta Corte de Contas deixou de analisar a referida
Tomada de Contas Especial, e decidiu que o Município deveria encaminhá-la à SEDU, o que foi feito, tendo a mesma o condão de
comprovar a regularidade de aplicação dos recursos.
Aduz que seus adversários e inimigos pessoais a frente da prefeitura em 2012 “obviamente desvirtuaram a verdade, imputando ao
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ora Defendente conduta irregular”.
Por fim, argui que devido o tempo que se passou e a subtração de
documentos pela administração de 2012 (adversários e inimigos
pessoais do ora defendente no município), não tem meios de provar
administrativamente suas alegações.
Pois bem.
Incialmente registro que, conforme explicito pela equipe técnica, a
Carta Magna dispõe no parágrafo único e no caput do artigo 70 que
compete àquele que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, vejamos:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração
direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie
ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a
União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de
natureza pecuniária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998).
O Decreto Lei 200/67, em seu art. 93, estabelece que o ônus da
prova é de quem utilizou os recursos, devendo a comprovação ser
feita de acordo com as normas da Administração.
Art. 93. Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar
seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos
e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.
Não restam dúvidas que o dever de prestar contas é de quem utilizou os recursos públicos, cabendo a este provar seu bom uso.
Conforme explica a equipe técnica, o defendente não fez juntar
aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações:
existência de outra Tomada de Contas Especial comprovando a regularidade da prestação de contas em questão e o desvirtuamento
da mesma por seu adversário político e inimigo pessoal.
Ademais, conforme sustenta a equipe técnica em 2014, quando o
Sr. Edson Henrique Pereira foi citado por esta Corte, encontrava-se
a frente da administração municipal o Sr. Luciano Henrique Sordine
Pereira, filho do defendente.
Desta forma, a alegação do responsável que sua defesa restou prejudicada por seus adversários que “obviamente desvirtuaram a verdade, imputando ao ora Defendente conduta irregular”, não merece
prosperar. Assim passo a analisar as seguintes irregularidades:
Utilização de recursos do convênio com despesas anteriores a celebração do mesmo e;
Despesas efetuadas sem documentos comprobatórios.
Utilização de recursos do convênio com despesas anteriores
a celebração do mesmo
A equipe técnica, em sede de ITI, apurou que o Município de Barra
de São Francisco, utilizou de recursos do convênio para pagamento
de despesas realizadas anteriormente a celebração da mesma, no
montante de R$ 83.022,96 (oitenta e três mil, vinte e dois reais e
noventa e seis centavos), equivalentes a 55.772,51 VRTE, conforme a seguinte tabela:
DOCUMENTO
Nota Fiscal
017908
Nota Fiscal 0037
Nota Fiscal 005
Recibo
Recibo
Recibo
TOTAL

CREDOR
Viação Pretti
Ltda
GP Transportes
Ltda ME
Celestial
Turismo Ltda
João Rodrigues
da Costa
Paulo Oliveira
Gomes
Joaquim José
Silva

VALOR (R$)
58.766,40
15.365,60
5.443,20
1.159,51
842,40
1.445,85
83.022,96

Informa a equipe técnica que por meio dos documentos trazidos pelo
próprio defendente e juntados nos autos da prestação de contas
(Processo TC 27643964) às fls. fls. 02, 20/35, 164, 209, 211/218,
222, 224/225, 229, 238, 240/241, 271, 305, 310, 311/314, a referida irregularidade restou comprovada.
Salienta a equipe técnica que a cláusula sétima do convênio nº.
16/2004 estabeleceu que a prestação de contas do referido convênio, deveria ser realizada em conformidade com o Decreto Estadual
n.º 1.242-R, de 21 de novembro de 2003 e Portaria AGE/SEFAZ/N.º
1-R de 23 de janeiro de 2004.
Nessa linha, cita o art. 7º do Decreto Estadual 1.242-R/ 2003 e o
art. 9º, IV da Portaria AGE/SEFAZ/N.º 1-R/2004, os quais vedam a
utilização dos recursos do convênio para pagamento de despesas
realizadas em data anterior ou posterior a vigência do convênio, in
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verbis:
Decreto Estadual 1.242-R/2003
Art. 7º: É vedada a realização de despesas em data anterior ou
posterior a vigência do convênio ou instrumento congênere.
Portaria AGU/SEFAZ/ N.º 01-R de 23 de janeiro de 2004:
Art. 9º É vedada a inclusão, tolerância ou admissão, nos convênios, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente, de
cláusulas ou condições que prevejam ou permitam:
[...]
IV – realização de despesas em data anterior ou posterior à sua
vigência;
Assim, corroboro integralmente o entendimento da equipe técnica,
para manter a irregularidade, sendo passível o ressarcimento de
55.772,51 VRTE por utilizar irregularmente os recursos do convênio com despesas anteriores a celebração do mesmo.
Despesas efetuadas sem documentos comprobatórios.
Conforme tabela a seguir, apresentada pela equipe técnica, diversas despesas não foram comprovadas, perfazendo um valor total de
R$ 48.814,67 (quarenta e oito mil, oitocentos e quatorze reais e
sessenta e sete centavos), equivalentes a 32.792,33 VRTE:
EMPRESA/PRESTADOR DE
SERVIÇO
Judson
Nunes de
Oliveira
Posto Alvorada Ltda
Posto Alvorada Ltda
GP Transporte Ltda
Auto Peças
Natalino
Auto Peças
Natalino
Marino da
Silva
Posto de
Molas Triângulo
Autobarra
Peças Mecânica
Confermaq. M.
Ferramenta
Paulo de
Oliveira
Gomes
Detran
Prefeitura
Municipal
TOTAL

CHEQUE N.º

476

DATA DE PAGAMENTO

30/11/2004

VALOR PAGO R$

1.417,50

477

02/12/2004

8.587,23

478

02/12/2004

9.711,15

481

21/12/2004

9.200,00

452

30/08/2004

45,00

452

30/02/2004

548,00

460

06/09/2004

2.362,50

447

27/07/2004

1.691,25

442

27/07/2004

2.095,00

436

2707/2004

4.721,20

438

27/07/2004

898,56

424
451

18/06/2004
17/08/2004

191,53
7.345,75
48.814,67

Conforme dito alhures, o gestor do Município de Barra de São Francisco, não juntou a prestação de contas do convênio, tampouco
a estes autos, documentos comprobatórios acerca das despesas
relacionadas na tabela acima.
A fim de comprovar o alegado trouxe apenas o anexo do plano
de trabalho, por entender que as despesas estavam devidamente
identificadas.
Acerca do assunto a Lei 4.320/64 em seu artigo 63 preconiza que
sobre a liquidação da despesa, a qual consiste na verificação do
direito adquirido pelo credor tendo por base títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito e dispõe em seus §1º e 2º
sobre:
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. (grifo nosso)
Outra norma que regula o convênio debatido é a portaria AGE/
SEFAZ N.º 01-R/2004, (cláusula 7º do referido convênio) a qual
determina em seu art. 33 que:
Art.33. As despesas serão comprovadas mediante documentos
originais fiscais ou equivalentes, devendo as faturas, reci-
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bos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome do convenente ou do executor, se for o caso, devidamente identificados com referência
ao título e número do convênio.
§ 1º Os documentos referidos neste artigo serão mantidos em arquivo em boa ordem, no próprio local em que forem contabilizados,
à disposição dos órgãos de controle interno – AGE e externo –TCE,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação
ou tomada de contas, do gestor do órgão ou entidade concedente,
relativa ao exercício da concessão.
§ 2º Na hipótese de o convenente utilizar serviços de contabilidade
de terceiros, a documentação deverá ficar arquivada nas dependências do convenente, pelo prazo fixado no parágrafo anterior.
(grifo nosso)
Dessa forma, o plano de ação não pode ser utilizado para comprovar a regular liquidação de despesas. E como informa a equipe
técnica, o plano de ação corresponde ao plano de trabalho apresentado para a celebração do convênio, onde são detalhadas as rotas
de ônibus, quilometragem a ser percorrida diariamente, o valor unitário por quilômetro e o valor mensal.
Assim, corroboro integralmente o entendimento da equipe técnica
para manter a referida irregularidade sendo passível o ressarcimento de 32.792,33 VRTE.
Portanto, entende-se passível a devolução total de 88.564,84
VRTE, por não comprovação da destinação e vinculação dos recursos recebidos ao acordado no convênio (irregularidades descritas
nos itens 1 e 2).
DECISÃO
Ante ao exposto, corroborando entendimento da equipe técnica e
do Ministério Público de Contas, VOTO, no sentido de que o Egrégio
Plenário desta Corte de Contas, delibere por:
Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas
do Sr. Edson Henrique Pereira – Prefeito de Barra de São Francisco/ES, no exercício de 2004, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposto no item 3.1.1
da ITC, condenando-o solidariamente com a Sra. Lucélia Dias Ferreira Fiorotte, Secretária Municipal de Educação, ao ressarcimento do valor equivalente a 88.564,84 VRTE ao erário Municipal,
com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d” e “e” da Lei
Complementar 621/2012;
Julgar irregulares as contas da Sra. Lucélia Dias Ferreira Fiorotte, Secretária Municipal de Educação, no exercício de 2004, em
razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao
erário disposto no item 3.1.1 da ITC, condenando-a solidariamente com o Sr. Edson Henrique Pereira ao ressarcimento do valor
equivalente a 88.564,84 VRTE ao erário Municipal, com amparo
no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar
621/2012.
Deixo de multa pecuniária ao Sr. Edson Henrique Pereira e a
Sra. Lucélia Dias Ferreira Fiorotte, em razão da prescrição da
pretensão punitiva, conforme gradação do artigo 373, § 1º. do Regimento Interno desta Corte de Contas;
Dê-se ciência aos interessados, e após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-6941/2009,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dois
de agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
1. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Edson Henrique Pereira, Prefeito de Barra de São
Francisco, no exercício de 2004, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposto no item
3.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o ao ressarcimento solidário com a senhora Lucélia Dias Ferreira Fiorotte,
Secretária Municipal de Educação, do valor equivalente a 88.564,84
VRTE ao erário Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “b”, “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
2. Julgar irregulares as contas da senhora Lucélia Dias Ferreira
Fiorotte, Secretária Municipal de Educação, no exercício de 2004,
em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado
ao erário disposto no item 3.1.1 da Instrução Técnica Conclusiva,
condenando-a ao ressarcimento solidário com o senhor Edson
Henrique Pereira, do valor equivalente a 88.564,84 VRTE ao erário
Municipal, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e”
da Lei Complementar 621/2012;
3. Deixar de aplicar multa pecuniária ao senhor Edson Henrique Pereira e a senhora Lucélia Dias Ferreira Fiorotte, em razão da
prescrição da pretensão punitiva, conforme gradação do artigo 373,
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§ 1º do Regimento Interno;
4. Dar ciência aos interessados;
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 encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para julgamento os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, Domingos
Augusto Taufner, relator, e 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, 2 de agosto 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-991/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4843/2016
JURISDICIONADO - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - MÁRCIO BASTOS MENDES E REGIS MATTOS
TEIXEIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2015, do Fundo Estadual de Apoio ao
Desenvolvimento Municipal, sob a responsabilidade dos Srs.
Regis Mattos Teixeira – Secretário de Estado de Economia e Planejamento no período de 01/01 a 31/12/2015 e Márcio Bastos
Medeiros – Secretário de Estado de Economia e Planejamento no
período de 27/07 a 04/08/2015 e 23/12 a 31/12/2015.
Preliminarmente os autos foram submetidos a analise da Secretaria
de Controle Externo de Contas – SecexContas, que elaborou o Relatório Técnico 00424/2017 e Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº
02830/2017, ambos opinando pela regularidade das contas do
Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, relativas
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos Srs. Regis Mattos
Teixeira e Márcio Bastos Medeiros.
Instado a se manifestar nos autos, o douto Ministério Público de
Contas emitiu Parecer, fls. 35, subscrito pelo Procurador de Contas,
Dr. Luciano Vieira, opinando no mesmo sentido da Área Técnica
pela regularidade das contas em análise.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas
competências previstas nos artigos 31, § 1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a 75 da Constituição Estadual; e
na Lei Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de
forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a
avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão
orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, traduzidos nas
contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento
pela regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das
contas.
Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos Srs. Regis Mattos Teixeira e Márcio Bastos Medeiros, portanto, estamos a
apreciar as “Contas de Gestão”.
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A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta
Corte de Contas, em 30 de março de 2016, cumprindo com o prazo
regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação de Contas
está composta por todas as demonstrações contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução Normativa TC 34/2015 não tendo
sido constatada nenhuma inconsistência digna de nota.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos
contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em
observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 — Registro
Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor
público, devendo observância aos princípios e às Normas Brasileiras
Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir
requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e
credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as informações apresentadas devem representar fielmente o fenômeno contábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas
respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis devem
ser disponibilizados para a sociedade e expressar, com transparência, o resultado da gestão e a situação patrimonial do setor público.
Considerando que não houve divergências detectadas, é possível
afirmar que os demonstrativos contábeis, bem como os dados que
serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os
critérios descritos no fragmento acima, devendo ser julgadas regulares as contas em análise.
DECISÃO
Ante ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público de Contas, VOTO para que sejam julgadas
REGULARES as contas do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, sob a responsabilidade do Senhores Regis
Mattos Teixeira e Márcio Bastos Medeiros, relativas ao exercício de 2015, na forma do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação a responsável, nos termos do
art. 85, do mesmo diploma legal.
Dê-se ciência ao interessado e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4843/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dois
de agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar regulares as contas do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, sob a responsabilidade dos senhores Regis Mattos Teixeira e
Márcio Bastos Medeiros, relativa ao exercício de 2015, na forma do
inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando-lhes
a devida quitação, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal,
arquivando-se os autos após o trânsito em julgado, nos termos do
voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para 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, 2 de agosto 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
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EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-992/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4960/2016
JURISDICIONADO - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEIS - CARLOS AGOSTINHO KUNSCH, ISSON FEU PEREIRA PINTO FILHO E LUIZ FERNANDO DA COSTA MATTOS MOREIRA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2015, do Fundo de Saúde da Policia Militar
do Espírito Santo, sob a responsabilidade dos Srs. Luiz Fernando da Costa Mattos, Isson Feu Pereira Pinto e Carlos Agostinho Kunsch.
Preliminarmente os autos foram submetidos a analise da Secretaria
de Controle Externo de Contas – SecexContas que efetuou a Análise
Inicial de Conformidade, fls. 7/9, verificando que estaria a Prestação de Contas apta para análise.
Em seguida a SecexContas, elaborou o Relatório Técnico 00425/2017
e Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 02831/2017, opinando pela
regularidade das contas do Fundo de Saúde da Policia Militar do
Espírito Santo, relativas ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos Srs. Luiz Fernando da Costa Mattos, Isson Feu Pereira Pinto
e Carlos Agostinho Kunsch.
Instado a se manifestar nos autos, o douto Ministério Público de
Contas emitiu Parecer, fls. 35, subscrito pelo Procurador de Contas,
Dr. Luis Henrique de Anastácio da Silva, opinando no mesmo sentido da Área Técnica pela regularidade das contas em análise.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas
competências previstas nos artigos 31, § 1º, 71 a 75, da Constituição Federal; nos artigos 71 a 75 da Constituição Estadual; e
na Lei Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de
forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a
avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão
orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, traduzidos nas
contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento
pela regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das
contas.
Os presentes autos cuidam de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
do Fundo de Saúde da Policia Militar do Espírito Santo, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos Srs. Luiz
Fernando da Costa Mattos, Isson Feu Pereira Pinto e Carlos
Agostinho Kunsch, portanto, estamos a apreciar as “Contas de
Gestão”.
A referida Prestação de Contas foi recebida e protocolada nesta
Corte de Contas, em 31 de março de 2016, cumprindo com prazo
regimental.
Quanto à formalização documental, a presente Prestação de Contas
está composta por todas as demonstrações contábeis e demais documentos exigidos pela Instrução Normativa TC 34/2015 não tendo
sido constatada nenhuma inconsistência digna de nota.
Registra-se que não há item a ser monitorado no referido exercício.
Cabe salientar que as informações contidas nos demonstrativos
contábeis devem se pautar segundo alguns critérios essenciais, em
observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, dentre os quais destacamos confiabilidade, fidedignidade, verificabilidade e visibilidade, conforme texto da Resolução CFC
nº 1.132/08, a saber:
RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.132/08 Aprova a NBC T 16.5 — Registro
Contábil FORMALIDADES DO REGISTRO CONTÁBIL
[...]
4. São características do registro e da informação contábil no setor
público, devendo observância aos princípios e às Normas Brasileiras
Aplicadas ao Setor Público.
[...]
(c) Confiabilidade – o registro e a informação contábil devem reunir
requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e
credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão.
(d) Fidedignidade – os registros contábeis realizados e as informações apresentadas devem representar fielmente o fenômeno con-
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tábil que lhes deu origem.
[...]
(l) Verificabilidade – os registros contábeis realizados e as informações apresentadas devem possibilitar o reconhecimento das suas
respectivas validades.
(m) Visibilidade – os registros e as informações contábeis devem
ser disponibilizados para a sociedade e expressar, com transparência, o resultado da gestão e a situação patrimonial do setor público.
Considerando que não houve divergências detectadas, é possível
afirmar que os demonstrativos contábeis, bem como os dados que
serviram de base para a sua consecução, estão de acordo com os
critérios descritos no fragmento acima, devendo ser julgadas regulares as contas em análise.
DECISÃO
Ante ao exposto, encampando o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público de Contas, VOTO para que sejam julgadas
REGULARES as contas do Fundo de Saúde da Policia Militar
do Espírito Santo, sob a responsabilidade dos Senhores Luiz
Fernando da Costa Mattos, Isson Feu Pereira Pinto e Carlos
Agostinho Kunsch, relativas ao exercício de 2015, na forma do
inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85, do mesmo diploma
legal.
Dê-se ciência aos interessados e, após o trânsito em julgado, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4960/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no
dia dois de agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade, julgar
regulares as contas do Fundo de Saúde da Policia Militar do Espírito Santo, sob a responsabilidade dos senhores Luiz Fernando da
Costa Mattos, Isson Feu Pereira Pinto e Carlos Agostinho Kunsch,
relativa ao exercício de 2015, na forma do inciso I, do artigo 84, da
Lei Complementar 621/2012, dando-lhes a devida quitação, nos
termos do art. 85, do mesmo diploma legal, e arquivando-se os
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator,
conselheiro Domingos Augusto Taufner.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para 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, 2 de agosto 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-993/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-2997/2017
JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
CALÇADO
ASSUNTO - FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE - COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA
RESPONSÁVEIS - JOSE CARLOS DE ALMEIDA E LEONIDAS VIEIRA
BARRETO FIGUEIREDO
ADVOGADOS - ANDERSON SANT’ANA PEDRA (OAB/ES 9.712) E
TALYTTA DAHER RANGEL FORATTINI PEDRA (OAB/ES 16.120)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO – EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO – REMETER AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata de Representação com pedido de concessão de medida cautelar, apresentada pela empresa Comér Construtora e Incorporadora
LTDA, em que são narradas possíveis ilegalidades no Edital de Concorrência Pública 01/2016 da Prefeitura Municipal de São José do
Calçado, cujo objeto consistia na contratação de empresa para exe-
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cução de obras e serviços, objetivando a implantação e ampliação
do sistema de esgotamento sanitário deste Município.
A Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia elaborou a Manifestação Técnica 00871/2017-8, opinando
pela extinção do processo sem julgamento de mérito, bem como, o
encaminhamento do feito ao TCU, nos seguintes termos:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
“Tendo em vista que a Concorrência Pública 01/2016,com posterior homologação e adjudicação, que tem como objeto a “contratação de empresa para a execução das obras e serviços relativos
à implantação e ampliação do sistema de esgotamento sanitário
deste Município”, tem como recursos financeiros para pagamento
dos encargos desta concorrência, receita própria da FUNASA, fonte
de recurso exercício 2016: 1000ou 150200003 fichas 000142 ou
000143,sugerimos ao eminente conselheiro relator encaminhar os
autos ao plenário deste Tribunal, para que decida pelo ARQUIVAMENTO da representação e EXTINÇÃO do processo SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
Sugerimos que os autos sejam ENCAMINHADOS ao TCU –Tribunal
de Contas da União para que sejam tomadas as providencias que
julgarem necessárias para apuração da representação.”
Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas em parecer
da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio Da Silva, opinou por
anuir à proposição da Manifestação Técnica 00871/2017-8.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, importante salientar quanto à competência do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Sendo assim, expõe o
RITCEES Art. 1º inciso VIII e IX:
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de
controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da Constituição Federal e da Constituição Estadual e na forma estabelecida
na sua Lei Orgânica, compete:
...
VIII - fiscalizar a aplicação de qualquer recurso repassado pelo
Estado ou pelo Município, mediante convênio, acordo, ajuste ou
outros instrumentos congêneres, inclusive os repasses para as entidades privadas que exerçam atividades de relevante interesse público, sem fins lucrativos, bem como para as organizações sociais,
os serviços sociais autônomos e as organizações da sociedade civil
de interesse público;
IX - fiscalizar procedimentos licitatórios, contratos, incluindo os de
gestão, parcerias público-privadas, termos de parceria ou instrumentos congêneres, desestatizações, convênios, ajustes ou termos, envolvendo concessões, cessões, doações, autorizações e
permissões de qualquer natureza, a título oneroso ou gratuito, de
responsabilidade do Estado ou dos Municípios, por qualquer de seus
órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta;
Desta maneira, quanto à análise dos recursos utilizados para execução do objeto contratual, pode-se observar que, não houve aplicação de qualquer recurso repassado pelo Estado ou pelo Município,
mediante convênio, acordo ou outros instrumentos congêneres. No
caso em apreço, os recursos utilizados para pagamento dos encargos da Concorrência 01/2016 decorrem de receita própria da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), órgão executivo do Ministério
da Saúde, o que caracteriza tais verbas como sendo de natureza
Federal. Logo, o Tribunal de Contas do Estado é incompetente para
realizar a análise do mérito da representação apresentada.
Assim, sendo utilizados recursos provenientes da União, a competência fiscalizatória é do Tribunal de Contas da União (TCU), definida no art. 71, inc. II, da Constituição Federal, o qual estabelece:
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual
compete:
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis
por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e
indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas
pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa
a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao
erário público;
Destarte, considerando que o certame ora questionado, tem como
fonte de recursos financeiros provenientes da FUNASA, cuja competência de fiscalização pertence ao Tribunal de Contas da União
(TCU), conforme exposto no art. 71, inciso II, da CF, entendo que
o processo deve ser extinto, sem julgamento de mérito, com seu
respectivo arquivamento, como encaminhamento dos autos ao referido órgão para as providências que entenderem necessárias.
DECISÃO
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público de Contas, VOTO:
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I - pela extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 330, III, do RITCEES.
II - Sejam os autos remetidos ao Tribunal de Contas da União, para
que adote as providências que entender pertinentes, por se tratar
de recursos federais, proveniente da Fundação Nacional de Saúde
(Funasa).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2997/2017,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dois
de agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner:
Extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 330, III, do Regimento Interno;
Remeter os autos ao Tribunal de Contas da União para que adote
as providências que entender pertinentes, por se tratar de recursos
federais, proveniente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para 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, 2 de agosto 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-995/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-1084/2012 (APENSOS: TC-2443/2010 E TC5585/2010)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ASSUNTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECORRENTE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
INTERESSADO - GERVASIO PAULO MADALON
EMENTA: RELATÓRIO DE AUDITORIA – ATOS REGULARES
– QUITAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONHECER
– PROVIMENTO PARCIAL – INCLUIR RECOMENDAÇÕES DA
INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA NO ACÓRDÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Tratam-se os presentes autos de Embargos de Declaração opostos,
no prazo legal, pelo Ministério Público Especial de Contas, face ao
acórdão TC 015/2012 (Processo 5585/2010), por entender ter havido contradição do julgado, requerendo sua alteração para tornar
insubsistente o Acórdão TC 086/2011 (Processo TC 2443/2010),
prolatando-se um novo acórdão na forma descrita no parecer PPJC
4637/2011.
Pois bem,
A área Técnica através da Instrução Técnica Conclusiva ITC
501/2011, constante nos autos do Processo TC 2443/2010
(Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Santa
Teresa) que originou o acordão TC 086/2011, concluiu:
CONCLUSÃO:
Isto posto, considerando a ausência de inconsistências nos demonstrativos contábeis conforme Relatório Técnico Contábil nº
278/2010, o cumprimento dos limites constitucionais constantes
no mesmo, opinamos no sentido de que este Egrégio Tribunal de
Contas, expressando-se por meio de Acórdão, profira julgamento
pela REGULARIDADE das contas da Câmara Municipal de Santa
Teresa no exercício de 2009, sob a responsabilidade do Sr. Gervásio
Paulo Madalon.
O Ministério Publico, nesse mesmo processo, através do Parecer
PJC 00998/2011, na Lavra do Dr. Luciano Vieira, encampa a Instrução Técnica Conclusiva – ITC 501/2011, e opina que julgue
regular a prestação de contas, in verbis:
EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-RELATOR DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Página 108
Processo TC: 2443/2010
Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2009
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelo Procurador abaixo subscrito, no uso de suas
atribuições institucionais, com fulcro no art. 130 da Constituição
Federal c/c art. 3º, II, da Lei Complementar nº. 451/2008, manifesta-se nos seguintes termos.
Trata-se de Prestação de Contas Anual da CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTA TERESA, relativa ao exercício financeiro de 2009, sob
responsabilidade de Gervásio Paulo Madalon.
A 4ª Controladoria Técnica elaborou o Relatório Técnico Contábil
– RTC n.º 278/2010, fls. 110/118, e anexos de fls. 120/125, e a
Instrução Técnica Conclusiva nº. 501/2011, fls. 128/132, nos quais
firmou a regularidade das contas apresentadas.
[...]
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, encampando a
Instrução Técnica Conclusiva – ITC 501/2011, opina seja julgada
REGULAR a presente prestação de contas, nos termos do art. 59,
I, da Lei Complementar nº. 32/93.
O Relator, em seu voto acompanhou a Area Técnica e o Ministério
Publico Especial de Contas e votou pela regularidade das contas (
fls.142-144), dando origem ao acordão TC 086/2011.
No Processo TC 5585/2010 (Auditoria Ordinaria - Câmara
Municipal de Santa Teresa – exercício 2009), a 4ª Controladoria Técnica, através da Instrução técnica Conclusiva - ITC
1137/2011, concluiu sua análise, da seguinte forma:
CONCLUSÃO:
Isto posto, opinamos no sentido de que este Egrégio Tribunal de
Contas, expressando-se por meio de Acórdão, considerando os preceitos do artigo 59, inciso I, da Lei Complementar 32/93, profira
julgamento pela REGULARIDADE dos atos de gestão do Sr. Gervásio Paulo Madalon, responsável pela da Câmara Municipal de Santa
Teresa no exercício de 2009.
Ademais, considerando os apontamentos feitos nestes autos, cabe
recomendar ao plenário que determine ao atual gestor da Câmara
Municipal que:
Observe a exigência de projeto básico e orçamento detalhado nas
contratações futuras que constem a consecução de serviços;
Faça constar dos editais de futuros procedimentos licitatórios, que
constem a consecução de serviços, critérios de preços unitários e
globais, com fixação de preços máximo, tendo por referência os
preços do mercado e as especificações, devidamente justificadas,
do objeto licitado, de acordo com o disposto no art. 40, inciso X, da
Lei 8.666/93 e
Atente para a necessidade de designar representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos futuramente firmados pelo Legislativo Municipal.
Por derradeiro, sugerimos ao Plenário desta Corte de Contas que
reitere a recomendação para a implantação de sistema de controle
interno na Câmara Municipal de Santa Teresa.
Ato continuo, o Ministério Público de Contas, através do Parecer PJC
004673/2011, manifestou-se nesse mesmo processo, na Lavra do
Dr. Luciano Vieira, concluindo:
CONCLUSÃO
Ante o exposto, pugna o Ministério Público de Contas:
1 – seja a presente argüição de nulidade levada a conhecimento
do egrégio Plenário, para:
1.1 - na forma do art. 46 da Constituição do Estado do Espírito
Santo c/c Enunciado da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal,
seja anulado o Acórdão TC-086/2011;
1.2 – sejam julgadas REGULARES COM RESSALVA as contas
anuais, relativas ao exercício financeiro de 2009, da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA, sob responsabilidade de Gervásio
Paulo Madalon, na forma do art. 59, II, da Lei Complementar nº.
32/93, expedindo-lhes a devida quitação;
2 - na forma dos arts. 59, parágrafo único, e 61 da Lei Complementar nº. 32/93, sejam expedidas as seguintes recomendações propostas pela 4ª Controladoria Técnica, fls. 217/218, ao responsável
ou a quem lhe tenha sucedido:
2.1 - observe a exigência de projeto básico e orçamento detalhado
nas contratações futuras que constem a consecução de serviços;
2.2 - faça constar dos editais de futuros procedimentos licitatórios,
que constem a consecução de serviços, critérios de preços unitários
e globais, com fixação de preços máximo, tendo por referência os
preços do mercado e as especificações, devidamente justificadas,
do objeto licitado, de acordo com o disposto no art. 40, inciso X, da
Lei 8.666/93 e
2.3 - atente para a necessidade de designar representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos
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futuramente firmados pelo Legislativo Municipal.
O Relator, em seu voto, referente ao processo TC 5585/2010, constante às fls.240-241, manifestou-se:
Trata-se o singelo caderno processual de relatório de auditoria ordinária no Legislativo Municipal de Santa Tereza, de responsabilidade
do Senhor Gervásio Paulo Madalon, referente ao exercício financeiro de 2009.
Pois bem, a 4ª Controladoria Técnica por intermédio da instrução
técnica conclusiva nº 1.137/2011, opinou no sentido de que sejam julgados regulares os atos de gestão aqui analisados, consoante se verifica às fls. 202/218.
O Ministério Público Especial de Contas, através do parecer PPJC
4673/2011, na pessoa do Procurador – Dr. Luciano Vieira, opinou
no mesmo sentido da área técnica, pela regularidade dos
atos de gestão analisados, consoante se verifica às fls. 228/236.
VOTO
À luz do exposto, dispensando por supérfluas outras tantas considerações, acompanhando o entendimento da área técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, e por conseguinte,
VOTO pela REGULARIDADE dos atos de gestão aqui analisados frente ao Legislativo Municipal de Santa Tereza, de responsabilidade do Senhor Gervásio Paulo Madalon, dando-lhe
a devida quitação, nos exatos moldes do art. 59, inciso I, da Lei
Complementar nº 32/93.
Registra-se, por oportuno, que quanto ao pedido de nulidade formulado pelo órgão ministerial do v. acórdão TC 86/2011, prolatado
nos autos da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de
Santa Tereza, que julgou regulares as contas apresentadas, entendo, pois, restar prejudicado tal pleito, em virtude também da
regularidade aqui apresentada, a demonstrar a toda evidência, a
inexistência de justa causa a embasar a pretensão.
É como voto.
No mesmo processo (TC 5585/2010) o Acórdão 015/2012, foi assim redigido:
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado
do Espirito Santo, em sessão realizada no dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e doze, por maioria, acolhendo o voto do Relator,
conselheiro Marcos Miranda Madureira, julgar regulares os atos de
gestão ora analisados, nos termos do voto do Relator.
Vencidos os Conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto e Domingos
Augusto Taufner, que votaram pela regularidade com ressalva dos
atos de gestão analisados, acompanhando o Ministério Público de
Contas.
Ainda, o Embargante relata que, em passado recente esta Corte de
Contas publicou a Resolução nº 220/2010 que tinha como objetivo
o julgamento em separado das contas dos jurisdicionados; e que,
para corrigir tal ato, publicou a Resolução TC- 226/2011 revogando
a resolução anterior (220/2010). Baseado nesses fatos, os acórdãos originados dos julgamento realizados na forma da resolução
revogada eram julgados insubsistentes.
É o Relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O Ministério Público de Contas opõe Embargos de Declaração em
face do acórdão TC 015/2012, proferido quando do julgamento
do Relatório de Auditoria oriundo do processo nº TC 5585/2010.
Sustenta o Embargante que os presentes Embargos visam sanar
contradição, pois que, enquanto a 4ª Controladoria Técnica
manifestou-se pela regularidade dos atos de gestão, com
sugestão de recomendações, o Ministério Público de Contas, concluiu para que as contas fossem julgadas regulares
com ressalvas e expedidas recomendações. O acordão TC
015/2012, por maioria, acolhendo o voto do Relator julgou regulares os atos de gestão sem constar as recomendações constates
na manifestação da área técnica e do Ministério público.
Pois bem,
Embargos de Declaração é o meio pelo qual qualquer das partes se
utiliza quando busca que determinada decisão seja esclarecida nos
pontos em que resta obscura contraditória ou omissa.
Segundo o Regimento Interno dessa Corte de Contas, em seu artigo
411, Embargos de Declaração:
Art. 411. Caberão embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão ou parecer prévio
emitido pelo Tribunal.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito pelo responsável, pelo interessado, pelo sucessor ou pelo Ministério Público
junto ao Tribunal, em petição dirigida ao Relator.
Os casos que permitem a apresentação dos aclaratórios são específicos e, portanto, verifica-se que se trata de recurso de fundamentação vinculada, não possuindo possibilidade ou mesmo capacidade
de reformar ou anular a decisão atacada. Não têm caráter substi-
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tutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Os Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo,
não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento
do recurso, eis que não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado, quando muito, houve erro material.
Sendo assim, ressalta-se que, a respeito do cabimento de embargos de declaração, o Novo Código de Processo Civil preleciona no
Art. 1022, expressis verbis:
Art. 1.022 NCPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Ora o objetivo dos embargos de declaração é o esclarecimento,
complemento ou correção material da decisão. Portanto, eles não
se prestam a invalidar uma decisão processualmente defeituosa
nem a reformar uma decisão que contenha um erro de julgamento.
Por isso, é comum dizer-se que os embargos de declaração não
podem ter efeito modificativo da decisão impugnada (o chamado
efeito ou caráter “infringente”).
Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não
possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório.
Entretanto, só há contradição, quando a decisão apresentar proposições incompatíveis entre si na fundamentação ou na conclusão,
o que poderá gerar até mesmo dificuldades no cumprimento do julgado, não sendo cabível sua alegação para se pronunciar, novamente sobre a matéria já debatida e devidamente apreciada,
como pretende o embargante.
A contradição é a falta de lógica entre os pontos fundamentais da
decisão, e ordem factual e/ou jurídica, o que não se verificou no
presente caso.
De fato ao se confrontar o relatório, o voto e ementa do acórdão,
existe sim, quando muito erro material, porque o Órgão Técnico
opinou pela regularidade dos atos de gestão, enquanto, o Ministério
Público o fez com regularidade com ressalva, além do que deixou o
acordão apenas de consignar as recomendações sugeridas pela 4ª
controladoria encampada pelo órgão ministerial.
Mas, atentem para a conclusão do v. acórdão: “ACORDAM os Srs.
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo,
em sessão realizada no dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e
doze, por maioria, acolhendo o voto do Relator, conselheiro Marcos
Miranda Madureira, julgar regulares os atos de gestão ora analisados, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto e Domingos Augusto Taufner, que
votaram pela regularidade com ressalva dos atos de gestão analisados, acompanhando o Ministério Público de Contas”.
O Embargante, inconformado, busca, com a oposição dos aclaratórios, ver reexaminada e decidida à controvérsia de acordo com sua
tese, mas, o mérito do recurso foi analisado e decidido por maioria
de votos, entretanto, o que restou omisso foi à inclusão das
recomendações ao jurisdicionado.
Quanto a contradição descrita no item II. 2 ( fls. 03-04), referente
a Resolução TC 226/2011 verifica-se que esta Resolução determinou o julgamento conjunto dos processos de Prestação de Contas e
Relatórios de Auditoria, sendo editada em 10/05/2011 e publicada em 11/05/2011, após, portanto, o julgamento do processo
2443/2010 ( Data do Acordão 086/2011- 15/02/2011) .
Diante disso, sob qualquer prisma que se olhe, não há como pretender aplicar as normas contidas na Resolução TC 226/2011 ao
Processo de Prestação de Contas TC 2443/2010, julgado antes da
edição e vigência da referida resolução, sob pena de estar-se aplicando um ato normativo com efeitos retroativos a casos já julgados, o que não é admitido pela legislação brasileira, conforme se
depreende do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Ante ao exposto entendo que o Acordão TC 086/2011 deve ser
mantido, cabendo a correção do Acordão 015/2015, onde
a decisão embargada deverá ser mantida em todos os seus termos, com a inclusão de determinações constantes da ITC nº
1137/2011(Processo 5585/2010), encampadas pelo Ministério
Público de Contas , no Parecer PJC 00998/2011.
DECISÃO
Posto isto, VOTO
Conhecer os Embargos de Declaração, uma vez que tempestivos,
e lhe dou provimento em parte, apenas, para incidir no v. acórdão TC. 015/2012, as recomendações constantes da ITC nº
1137/2011(Processo 5585/2010 – fls. 202/218), encampadas pelo Ministério Público de Contas –, no Parecer PJC 00998/2011-
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fls.228/236; com relação a contradição arguida, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.
Manter os termos do v. acórdão TC. 086/2011, prolatado nos
autos da prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Santa
Teresa no exercício de 2009 – TC 2443/2010, em concordância com
a 4ª Controladoria Técnica através da ITC 501/2011 e com o Ministério Publico de Contas – através do PPJC 998/2011.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1084/2012,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dois
de agosto de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos termos do
voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:
1. Conhecer os Embargos de Declaração, uma vez que tempestivos, dando-lhes provimento parcial, apenas para incidir no v.
acórdão TC. 015/2012 as recomendações constantes da Instrução Técnica Conclusiva 1137/2011(Processo 5585/2010 – fls.
202/218), encampadas pelo Ministério Público de Contas –, no
Parecer PJC 00998/2011- fls.228/236; com relação à contradição
arguida, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos;
2. Manter os termos do v. acórdão TC. 086/2011, prolatado nos
autos da prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Santa
Teresa no exercício de 2009 – TC 2443/2010, em concordância com
a 4ª Controladoria Técnica através da Instrução Técnica Conclusiva
501/2011 e com o Ministério Publico de Contas – através do PPJC
998/2011.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara de 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, 2 de agosto 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
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-1021/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-3471/2016
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - WAGNER RIBEIRO MASIOLI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – REGULAR COM RESSALVA – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente
ao exercício de 2015, da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro,
sob a responsabilidade do Senhor Wagner Ribeiro Masioli.
No tocante ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi encaminhada
a este Tribunal por meio de sistema Cidades-Web em 11/04/2016,
nos termos do artigo 123 do Regimento Interno desta Corte, aprovado pela Resolução TC 261/2015, não observando, portanto, o
prazo estabelecido pela legislação.
A análise inicial fora realizada pela SecexContas, que às fls. 0427, elaborou o Relatório Técnico - RT 431/2016. Em seguida, fora
elaborada a ITI 1044/2016, fls. 28/29, sugerindo a citação do responsável, tendo em vista os seguintes indícios de irregularidade:
Descrição do achado

Responsável

Proposta de encaminhamento
Item 4.3.1 – Divergência entre o saldo Wagner Ribei- Citação
da dívida flutuante e o saldo do pas- ro Masioli
sivo financeiro evidenciado no balanço
patrimonial.
Item 5.2.1 – Incidente de inconstitu- Wagner Ribei- Citação
cionalidade.
ro Masioli
Item 5.2.2 – Pagamento irregular de
Wagner Ribei- Citação
verba indenizatória ao Presidente da
ro Masioli
Câmara
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O relator proferiu a Decisão Monocrática Preliminar DECM 1542/2016
pela citação do responsável, para apresentar justificativas e documentos no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis.
Atendendo ao Termo de Citação, foram apresentadas as justificativas e documentação de fls. 37-46.
Ato contínuo, às fls. 50-60, a SecexContas se manifestou através
da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 730/2017, opinando da seguinte forma:
IV – CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas constante do presente processo, pertinente à Câmara Municipal de Jeronimo Monteiro, de responsabilidade do Sr. Wagner Ribeiro Masioli, referente ao exercício
de 2015, formalizada conforme disposições da IN 34/2015.
Com relação ao indício de irregularidade apontado pelo RTC
431/2016, levando-se em consideração as análises aqui efetuadas,
conclui-se pela permanência da irregularidade, conforme segue:
II.III - Pagamento Irregular de verba indenizatória ao Presidente
da Câmara (item 5.2.2 da RTC 431/2016)
Responsável: (Wagner Ribeiro Masioli, Presidente da Câmara Municipal).
Ressarcimento: 2.228,4247 VRTE.
Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, inciso IV,
da Resolução TC 261/2013, conclui-se opinando pelo:
I. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei
Municipal 1.449/2012, do município de Jerônimo Monteiro, possibilitando a confirmação da irregularidade relativa ao pagamento
inconstitucional de verba indenizatória ao Presidente da Câmara
de Alegre.
II. Rejeição das razões de justificativas apresentadas pelo senhor
Wagner Ribeiro Masioli, confirmando-se a irregularidade mantida
no item II.II;
III. Em que pese a responsabilidade do senhor Wagner Ribeiro Masioli, tendo em vista que não se observou má-fé em sua conduta
quanto à prática da irregularidade reconhecida nesta Instrução Técnica Conclusiva (item II.III) e que esta não se trata de anomalia
grave, sugere-se ao Plenário/Câmara desta E. Corte de Contas
que, conforme preceituado no art. 302 do RITCEES, seja adotado o
procedimento disposto no art. 157, §§ 3º ao 5º, emitindo-se Decisão Preliminar deliberando pela rejeição das alegações de defesa e dando ciência ao senhor Wagner Ribeiro Masioli, para que, no
prazo improrrogável de trinta dias, recolha o valor correspondente a 2.228,4247 VRTE’s, hipótese na qual, havendo
a liquidação tempestiva do débito, considerar-se-á saneado
o processo, julgando-se a prestação de contas regular com
ressalva, dando-lhe quitação nos termos do art. 87, § 2º da
LC 621/2012.
IV. Caso não haja o adimplemento do débito, sugere-se que
seja julgada irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, referente ao exercício 2015,
relativamente ao senhor Wagner Ribeiro Masioli (Presidente da
Câmara), tendo em vista a prática de injustificado dano ao erário
(art. 84, III, alínea “e”, da Lei Complementar 621/2012), resultante
da irregularidade reconhecida no item II.III desta Instrução Técnica
Conclusiva, impondo-lhe, individualmente, na forma do 87, I
e V da LC 621/2012, o ressarcimento do valor equivalente a
2.228,4247 VRTE’s.
À superior consideração.
Vitória, 06 de Março 2017.
RAYMAR ARAUJO BELFORT
Auditor de Controle Externo
Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público de Contas
emitiu o Parecer PPJC 1102/2017, fls. 64/65, subscrito pelo Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, anuindo à
proposta da Área Técnica, contida na ITC 00730/2017-6.
FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Alegre e que em razão da área técnica ter suscitado incidente de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Municipal
1.449/2012, levei essa matéria para apreciação do Plenário, em
observância a cláusula de reserva, conforme preceitua o art. 337
do Regimento Interno desta Corte.
O Plenário deliberou na 12ª Sessão Ordinária, realizada em
25/04/2017, por acompanhar o voto por mim proferido rejeitando o
incidente suscitado em razão da ausência de vedação constitucional
ao pagamento de verbas indenizatórias.
Nesse contexto, retornam os autos ao gabinete para prosseguimento do seu curso regular.
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES tem suas
competências previstas nos artigos 31, § 1º, 71 a 75, da Cons-
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tituição Federal; nos artigos 71 a 75 da Constituição Estadual; e
na Lei Complementar nº 621/2012 – Lei Orgânica do TCEES, de
forma que, dentre as competências a ele atribuídas, destaca-se a
avaliação dos atos de gestão dos ordenadores de despesas e administradores públicos em geral, refletido nos resultados da gestão
orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, traduzidos nas
contas anuais por ele prestadas, com o consequente julgamento
pela regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das
contas.
A Área Técnica apontou no RTC irregularidade em razão de indevida previsão em lei e respectivo pagamento de verba indenizatória
ao Presidente da Câmara Municipal no valor mensal de R$ 499,00
(quatrocentos e noventa e nove reais), reputando por inconstitucional o art. 2º da Lei Municipal 1.449/2012, que preceitua:
Art. 2º - Ao vereador ocupante do cargo de Presidente da Câmara
Municipal de Jerônimo Monteiro, em razão de suas atribuições na
administração da Casa Legiferante, fica estabelecida uma verba indenizatória no valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove
reais), correspondente a 10% (dez por cento), do subsídio que será
pago mensalmente aos demais vereadores.
Sustenta a equipe técnica que a legislação acima citada contraria
o artigo 39, §4º, da Constituição da República, que dispõe que o
membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, dentre outros
cargos, serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em
parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie
remuneratória, in verbis:
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único
e planos de carreira para os servidores da administração pública
direta, das autarquias e das fundações públicas.
(...)
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão
remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono,
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória,
obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
Diante desse entendimento, a área técnica sugeriu a citação do
gestor para se manifestar sobre eventual e posterior arguição de
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal 1.449/2012 e o
consequente pagamento de verba indenizatória realizada ao Presidente da Câmara Municipal decorrente da lei questionada.
No voto proferido e acompanhado pelo Plenário externei a convicção de que a lei não é inconstitucional em razão da ausência
de vedação constitucional ao pagamento de verbas indenizatórias,
mas que a legislação precisa de aperfeiçoamento no seu comando
normativo que autoriza esses pagamentos.
Isso porque, restou claro que na verdade os pagamentos sob a
rubrica indenizatória se tratavam de pagamento de subsídio diferenciado, em que a norma visava remunerar o Presidente do Legislativo pela cumulação da atividade administrativa e legislativa, o
que é permitido conforme estabelece nossa Instrução Normativa.
Vejamos:
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 026, DE 20 DE MAIO DE 2010. D.O.E.
de 21.5.2010 – Republicação: D.O.E. de 24.5.2010
Dispõe sobre a fixação do subsídio dos Vereadores e dá outras providências.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no âmbito de sua competência legal, RESOLVE:
Art. 1º. O subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas
Câmaras Municipais, em cada legislatura para a subsequente, observado o disposto na Constituição Federal e na respectiva Lei Orgânica.
§ 1º. A fixação do subsídio dos Vereadores deverá ocorrer antes das
eleições municipais, observado outro prazo mais restritivo acaso
estipulado na respectiva Lei Orgânica.
§ 2º. O subsídio dos Vereadores deverá ser fixado em obediência a
todos os limites constitucionais e legais, em parcela única e quantia
certa, sendo vedado qualquer tipo de vinculação, especialmente à
receita ou a outra remuneração.
Art. 2º. Não haverá alteração do subsídio dos Vereadores no curso
da legislatura, à exceção da hipótese de revisão geral anual prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, aplicando-se aos
edis o mesmo índice de reajustamento dos servidores municipais,
observada a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para inaugurar
o processo legislativo.
Parágrafo único. A aplicação, em sua totalidade, do percentual
constante da revisão geral anual estará adstrita à não extrapolação
de nenhum dos limites constitucionais e legais aos quais estão sub-
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metidos os Vereadores e o Poder Legislativo Municipal.
Art. 3º. Para o Presidente de Câmara Municipal poderá ser
fixado subsídio diferenciado, em razão do exercício das funções representativa e administrativa, observados, contudo,
os limites constitucionais e legais.
Art. 4º. É vedado o pagamento de adicional de férias e o pagamento pelo comparecimento a sessão legislativa extraordinária.
Art. 5º. Esta instrução entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a
Instrução Normativa 003/2008.
Denota-se, ainda, que conforme destaquei no voto anterior, embora
a Instrução Normativa 026/2010 permita o subsídio diferenciado,
este tem que estar dentro do limite remuneratório estabelecido
pela Constituição Federal, o qual se verifica não ter violado comandos legais e constitucionais.
Além da norma supracitada firmada por esta Corte, diversos Tribunais de Contas dos Estados como o da Bahia, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Paraná, entre outros, respaldados em julgamentos do Supremo Tribunal Federal, a
exemplo do (RE 91.740, STF, Pleno) tem entendido que é perfeitamente legal o pagamento do subsídio diferenciado ao Presidente da
Câmara Municipal, desde que obedecidos os limites estabelecidos
pela legislação.
Na mesma linha de entendimento desse voto também se posicionou
o TJ/ES:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - AUSÊNCIA DE
PERSONALIDADE JURÍDICA - PRELIMINAR ACOLHIDA - MÉRITO AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DOS
ACÓRDÃOS DO TCE - PERCEBIMENTO POR VEREADOR DE VERBA
DE REMUNERAÇÃO - OCUPANTE DE CARGO DE PRESIDENTE
DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO - POSSIBILIDADE DE SUBSÍDIO DIFERENCIADO - RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
do Tribunal de Contas Estadual e da Câmara Municipal de Cachoeiro
de Itapemirim acolhida. 2. O Tribunal de Contas Estadual integra a
estrutura do Poder Executivo, não sendo dotado de personalidade
jurídica, vez que constitui apenas órgão da Administração Direta,
sendo suas atuações imputadas diretamente à pessoa jurídica que
integra, no caso, o Estado do Espírito Santo. 3. A Câmara de Vereadores também não possui personalidade jurídica, só podendo
figurar em juízo para defender suas prerrogativas institucionais. 4.
Não se pode confundir a capacidade judiciária excepcional, para
estar em juízo em defesa de suas prerrogativas (teoria dos ¿direitos função¿), bem como a de figurar como autoridade coatora em
mandado de segurança, com a legitimação ad causam necessária à
implementação lídima da relação jurídica processual. 5. Mérito. O
artigo 39, § 4º da Constituição da República dispõe que O membro
de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e
os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo
de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer
caso, o disposto no Art. 37, X e XI. 6. A despeito do disposto no supracitado dispositivo constitucional é entendimento respaldado nos
Tribunais Pátrios a possibilidade de pagamento de subsídio diferenciado para vereador no exercício do cargo de Presidente da Câmara
Municipal. 7. E assim o é, haja vista que a verba de representação
para vereador ocupante do cargo de Presidente da Câmara Municipal tem por finalidade remunerar de forma diferenciado o exercício cumulativo das funções representativa e administrativa. 8. No
caso em comento apesar do artigo 4º da Lei nº 1879/2004
do Município de Itapemirim apontar o pagamento de verba
indenizatória, trata-se em verdade de pagamento de subsídio diferenciado, o que não viola o artigo 39, §4º da Constituição Federal, desde que compatível com o respectivo teto
remuneratório, tal como sedimentado pelo Plenário do TJES.
9. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJES 2ª. Câmara – Processo 0014815-08.2012.8.08.0026 Classe: Agravo
de Instrumento Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Data do Julgamento: 19/02/2013)
Diante dessa ponderação, observo, principalmente pelo prisma da
razoabilidade, que esses pagamentos comportam a remuneração
por quem cumula a natureza representativa com a administrativa,
bem como não violaram nenhuma outra norma de natureza contábil, fiscal e constitucional, pois todos os limites com gastos de
pessoal imposto ao Poder Legislativo foram respeitados, conforme
aferiu nossa área técnica na ITC 730/2017, fls. 50-60.
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Nestes termos, embora eu esteja afastando a irregularidade e o
ressarcimento da verba indenizatória por ter entendido que na verdade os pagamentos sob a rubrica indenizatória se tratavam de
pagamento de subsídio diferenciado pelo exercício de Presidente
da Câmara Municipal, verifico que para o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico se amolda viável aprimorar a redação do art. 2º
da Lei nº 1.449/2012, da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro,
que estabeleceu indevidamente o pagamento de verba indenizatória, quando na essência visava estipular o pagamento de subsídio
diferenciado, o qual deverá ser feito expressamente pelo legislador
municipal em consonância com o comando normativo disposto na
IN 26/2010 desta Corte.
Portanto, afasto a irregularidade, mas expeço DETERMINAÇÃO visando o aprimoramento do comando normativo que preceitua o pagamento de subsídio diferenciado ao presidente da casa legislativa.
DECISÃO
Pelas razões acima expostas, divergindo parcialmente da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO, para que sejam julgadas REGULARES COM RESSALVA as contas da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, relativas ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade do Senhor Wagner Ribeiro Masioli – Presidente da
Câmara Municipal, 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.
Seja expedida DETERMINAÇÃO no sentido que o legislador municipal aperfeiçoe seu comando normativo que autoriza o pagamento
de subsídio diferenciado ao Presidente do Legislativo, nos moldes
da IN 26/2010 desta Corte de Contas, mas respeitando o princípio
da anterioridade na forma do art. 29, VI, da CF.
Dê-se ciência ao interessado, após os trâmites regimentais, arquive-se.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3471/2016,
ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
nove de agosto 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 da
Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, sob a responsabilidade do
Senhor Wagner Ribeiro Masioli, relativa ao exercício de 2015, na
forma do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012,
dando-lhe a devida quitação, nos termos do art. 85, do mesmo
diploma legal;
2. Determinar ao legislador municipal que aperfeiçoe seu comando normativo que autoriza o pagamento de subsídio diferenciado ao
Presidente do Legislativo, nos moldes da IN 26/2010 desta Corte
de Contas, mas respeitando o princípio da anterioridade na forma
do art. 29, VI, da CF;
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, 9 de agosto 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
PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral
das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O
inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-077/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO - TC-4305/2016 (APENSOS: TC-1183/2015 E
1184/2015)
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JURISDICIONADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - SAMUEL ZUQUI
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE
2015 – APROVAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
1. RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual (Governo) da Prefeitura Municipal de Piúma, referente ao exercício financeiro de 2015,
sob a responsabilidade do Sr. Samuel Zuqui.
Da análise da documentação encaminhada a esta Corte de Contas
resultou o Relatório Técnico 81/2017 em que foi sugerido a citação do responsável, Vejamos:
13. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A prestação de contas anual ora analisada refletiu a atuação do
prefeito municipal responsável pelo governo no exercício de 2015,
chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas
públicas do município.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 297/16, a análise consignada neste Relatório Técnico Contábil teve por base as
informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 34/2015.
Como resultado, apresenta-se a seguir os achados que resultam na
opinião pela citação do responsável, com base no artigo 63, I, da
Lei Complementar 621/2012:
Descrição do achado

Responsável

Proposta de
encaminhamento
Samuel Zuqui Citação

7.1 - INCOMPATIBILIDADE ENTRE O SALDO DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
QUANDO CONFRONTADO COM A RELAÇÃO
DE RESTOS A PAGAR (RELRAP)
9.3 - AUSÊNCIA DE PARECER EMITIDO
Samuel Zaqui Citação
PELO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO
E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

Devidamente citado, o responsável, apresentou suas justificativas/
esclarecimentos, às fls. 57/60 e anexos. 61/79.
Seguiram os autos para SecexContas, onde foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC 002759/2017, com a seguinte
conclusão e proposta de encaminhamento:
CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Prefeitura
Municipal de Piúma, exercício de 2015, formalizada de acordo com
a Resolução TC 261/2013 e alterações posteriores.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas
emita PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de Piúma, recomendando a APROVAÇÃO DAS CONTAS do Sr. Samuel Zuqui,
Prefeito Municipal durante o exercício de 2015, na forma do art. 80,
da Lei Complementar 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi elaborado o Parecer 3079/2017, 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 cuja fundamentação integra este voto independente de
transcrição e do Ministério Público Especial de Contas, por meio de
Parecer da lavra do Procurador de Contas Dr. Luciano Vieira, VOTO
pela emissão PARECER PRÉVIO, dirigido à Câmara Municipal de
Piúma, recomendando-se a APROVAÇÃO DAS CONTAS do Senhor
SAMUEL ZUQUI, Prefeito Municipal de Piúma durante o exercício
de 2015, conforme dispõem o inciso I, art. 132, do Regimento Interno e o inciso I, art. 80, da Lei Complementar 621/2012.
Seja expedida determinação ao Executivo Municipal para que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público,
a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e
o respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Após os trâmites de estilo, os presentes autos deverão ser arquivados.
PARECER PRÉVIO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4305/2016,
RESOLVEM os Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
vinte e sete de julho de dois mil e dezessete, à unanimidade, nos
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termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:.
1. Recomendar à Câmara Municipal de Piúma a aprovação das
contas do Senhor Samuel Zuqui, Prefeito Municipal de Piúma, relativa ao exercício de 2015, conforme dispõe o inciso I, art. 132,
do Regimento Interno e o inciso I, art. 80, da Lei Complementar
621/2012;
2. Determinar ao Executivo Municipal para que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o
respectivo parecer prévio, na forma do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
Composição
Reuniram-se na Segunda Câmara para apreciação os senhores
conselheiros Sérgio Manoel Nader Borges, presidente, Domingos
Augusto Taufner 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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

[ATOS DOS RELATORES]
DECISÃO MONOCRÁTICA 1433/2017
PROCESSO TC:
JURISDICIONADO:
ASSUNTO:
REPRESENTANTE:
PROCURADOR:

RESPONSÁVEL:

3260/2017 (APENSOS: 3843/17 E
3108/17)
PREFEITURA DA SERRA
REPRESENTAÇÃO
IDENTIDADE PRESERVADA
TELT ENGENHARIA EIRELI EPP
VITORIALUZ CONSTRUÇÕES LTDA
TIAGO ROCON ZANETTI (OAB/ES 13.753)
TATIANA PETERLE BARBOSA (OAB/ES
17.475)
BIANCA BONADIMAN ABRÃO (OAB/ES
13.146)
NATÁLIA FIOROT CORADINI (OAB/ES
17.690)
STEPHANNIE
VANESSA
DE
LIMA
ALVARENGA (OAB/ES 25.010)
RHAYZA FRANÇA RODRIGUES DE SOUZA
(OAB/ES 20.351)
ZANETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB
08.117897-0593)
GABRIEL SILVA ARAUJO (OAB/ES 6.273E)
JOÃO CARLOS MENESES
Secretário Municipal de Obras
JEFFERSON ZANDONADI
Presidente da Comissão Permanente de
Licitação/Obras

DECIDO, com fundamento no art. 56, inciso II, da Lei Complementar n. 621/2012, e no art. 310, §§ 1º e 2º, da Resolução TC
n. 261/2013, CITAR, com urgência, os senhores JOÃO CARLOS
MENESES e JEFFERSON ZANDONADI, no prazo de 10 (dez)
dias, para apresentar justificativas sobre os indícios de irregularidade apontados na Manifestação Técnica n. 1231/2017 e na
Instrução Técnica Inicial n. 1099/2017, cujas cópias deverão
ser enviadas com os Termos de Citação.
Em 14 de setembro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
Diário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo TC nº 6075/2017
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 6075/2017,
RATIFICOU a contratação da Fundação Getúlio Vargas - FGV,
referente à aquisição de assinatura anual da Revista Conjuntura
Econômica da Fundação Getúlio Vargas – FGV, edição impressa, no
período de outubro/2017 a setembro/2018, no valor total de R$
162,00 (cento e sessenta e dois reais), por inexigibilidade de
licitação, com fundamento no art. 25, inciso I da Lei 8.666/93.
Vitória/ES, 14 de setembro de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
RESUMO DO TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA
Processo TC nº 7752/2015
Termo de Cooperação Mútua que entre si celebram o Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES e a Procuradoria Geral
do Estado do Espírito Santo – PGE - ES, objetivando o intercâmbio e a
cooperação técnica didático-científica e cultural e o estabelecimento
de mecanismos para sua realização.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da assinatura.
Assinam: Pelo TCEES: CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO – Presidente; Pela PGE-ES: ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES – Procurador-Geral; RODRIGO FRANCISCO DE PAULA
– Procurador de Estado – Diretor da Escola Superior.
Data da Assinatura: 14 de agosto de 2017.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2017
PROCESSO TC- 7767/2016
O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais,
considerando a Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 008/2017,
lavrada pelo Pregoeiro, constatada a regularidade dos atos procedimentais e com fundamento no disposto no inciso XXII, do art. 4º,
da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, resolve ADJUDICAR E
HOMOLOGAR o procedimento licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 008/2017, destinado à contratação de empresa especializada
na prestação de serviço técnicos de Tecnologia de Informação (TI)
compreendendo o planejamento, implantação e operação dos serviços de atendimento e suporte técnico (Service Desk) de nível 1,
nível 2 e nível 3 aos usuários de tecnologia, que teve como vencedora do Lote Único, a empresa Nexa Tecnologia & Outsourcing
LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n°
00.412.839/0001-37, situada na Rua Elesbão Linhares – Vitória/
ES, CEP: 29055-340, com o valor total de R$ 49.902,70 (quarenta
e nove mil, novecentos e dois reais e setenta centavos).
Em 13 de setembro de 2017.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

[LICITAÇÕES]
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2017
PROC. TC 1412/2017
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, através do seu
Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, em conformidade com a Lei 10.520/02,
Lei 8.666/93, Lei Complementar 123/06, para a contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva em sistemas mecânicos,
elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em
geral e pintura, com fornecimento e substituição de pneus,
fluídos, aditivos, filtros, extintores e peças, acessórios,
vidraçaria, capotaria e tapeçaria nos veículos pertencentes
ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES),
assim como outros veículos que porventura venham integrar
a frota por substituição ou acréscimo, conforme especificações
e quantitativos previstos no Termo de Referência (Anexo I do Edital).
www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 18 de setembro de 2017
O credenciamento ocorrerá das 13:00h às 13:30h do dia 28
de setembro de 2017. Os envelopes contendo as propostas de
preços e os documentos de habilitação dos licitantes credenciados
deverão ser entregues na sessão pública que ocorrerá às 13:30h
do dia 28 de setembro de 2017, na sede do TCEES. O Edital
poderá ser retirado no site http://www.tce.es.gov.br.
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Registramos que as publicações subsequentes referentes a este
certame serão feitas exclusivamente no Diário Oficial Eletrônico do
TCEES, disponível em http://diario.tce.es.gov.br.
Vitória, 15 de setembro de 2017.
DANIEL SANTOS DE SOUSA
Pregoeiro - TCEES
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