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1 RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo senhor
Miguel Lourenço da Costa, Prefeito Municipal de Divino de
São Lourenço no exercício de 2014, em face do Parecer Prévio
76/2016 – 1ª Câmara, constante do Processo TC 3893/2015, o
qual opinou pela rejeição das contas do gestor em razão da manutenção das seguintes irregularidades:
III.1 – Déficit Orçamentário (item 2.1 da ITC 01726/2016-3)
III.2 – Abertura de Créditos Adicionais sem Indicação de Fontes
de Recursos no valor de R$ 1.786.910,00 (item 2.2 da ITC

01726/2016-3)
III.2(a) – Não Conformidade ente Balancete da Execução
Orçamentária da despesa e Relação de Créditos Adicionais, quanto
ao total aberto de Créditos Adicionais no valor de R$ 17.710.440,00
(item 2.3 da ITC 01726/2016-3)
III.2 (b) – Abertura de Créditos Adicionais Suplementares acima do
Limite permitido pela LOA no valor de R$ 6.189.640,00 (item 2.4
da ITC 01726/2016-3)
III.3 – Ausência de Informações quanto ao Ativo e Passivo
Financeiros (item 2.5 da ITC 01726/2016-3)
III.4 – Descumprimento do Limite Legal com Despesa com Pessoal
– Poder Executivo (item 2.6 da ITC 01726/2016-3)
III.6 – Transferências de Recursos ao poder Legislativo acima do
limite determinado pela Constituição Federal (item 2.10 da ITC
01726/2016-3)
A Secex Recursos elaborou a Instrução Técnica de Recurso
77/2017 (fls. 51/54) concluindo pelo conhecimento do recurso e,
tendo em vista que este versa sobre matéria eminentemente contábil, opinou pelo encaminhamento dos autos à Secex Contas.
Mediante a Manifestação Técnica 839/2017 (fls. 57/87), a
Secex Contas concluiu pelo afastamento das irregularidades constantes dos itens III. 2 e III.2 (b) do Parecer Prévio 76/2016 – 1ª
Câmara , e manutenção das demais inconsistências, razão pela qual
sugeriu a rejeição das contas do senhor Miguel Lourenço da Costa.
Os autos retornaram à Secex Recursos, a qual elaborou a Instrução
Técnica de Recurso 88/2017 (fls. 89/92), corroborando os termos da Manifestação Técnica 839/2017.
No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador Luis Henrique
Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público de Contas
2816/2017 - fls. 96/97).
Tendo os autos integrado a pauta da 24ª Sessão Ordinária do
Plenário, em 25 de julho de 2017, a defesa apresentou, em sede
de sustentação oral, argumentos no intuito de suprimir as irregularidades apontadas, conforme Notas Taquigráficas (fls. 105/111) e
Documentos de Defesa Oral (fls. 115/220).
Foram, então, os autos encaminhados à Secex Contas para análise dos esclarecimentos prestados na sustentação oral. Mediante a
Manifestação Técnica 1135/2017 (fls. 224/267), a área técnica
reiterou os termos da Manifestação Técnica 839/2017, entendimento que foi corroborado pela Secex Recursos (Instrução Técnica
de Recurso 174/2017 - fls. 269/272) e pelo Ministério Público de
Contas, em nova manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador
Luis Henrique Anastácio da Silva (Parecer do Ministério Público
de Contas 4392/2017- fls. 276/278).
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do
Ministério Público Especial de Contas, para tomar como razão de
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[ATOS DO PLENÁRIO]

[Acórdãos e Pareceres - Plenário]
PARECER PRÉVIO
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo dos Pareceres Prévios,
nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012, encontrando-se os autos disponíveis na Secretaria Geral
das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O
inteiro teor dos Pareceres Prévios se encontra disponível no sítio
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
PARECER PRÉVIO TC-126/2017 - PLENÁRIO
Processo TC: 1073/2017 (Apensos: TC-1553/2014, TC-1559/2014
e TC-3893/2015)
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço
Assunto: Recurso de Reconsideração
Exercício: 2014
Recorrente: Miguel Lourenço da Costa
Advogados: Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro – OAB/ES 15.786
Gregório Ribeiro da Silva – OAB/ES 16.046

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO PARECER
PRÉVIO TC 76/2016 PRIMEIRA CÂMARA – DAR PROVIMENTO
PARCIAL.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE
MACEDO:
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decidir a fundamentação exarada na Manifestação Técnica
839/2017 (fls. 57/87) e na Manifestação Técnica 1135/2017
(fls. 224/267), abaixo transcritas:
- Manifestação Técnica 839/2017
II – CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS
Verificou-se, compulsando os presentes autos e o Processo de
Prestação de Contas Anual relativo ao exercício de 2014 (TC
3893/2015), que a rejeição das contas sugerida pelo Parecer Prévio
TC 076/2016 se deu em virtude das seguintes irregularidades:
III.1 – Déficit Orçamentário (item 2.1 da ITC 01726/2016-3)
III.2 – Abertura de Créditos Adicionais sem Indicação de Fontes
de Recursos no valor de R$ 1.786.910,00 (item 2.2 da ITC
01726/2016-3)
III.2(a) – Não Conformidade ente Balancete da Execução
Orçamentária da despesa e Relação de Créditos Adicionais, quanto
ao total aberto de Créditos Adicionais no valor de R$ 17.710.440,00
(item 2.3 da ITC 01726/2016-3)
III.2 (b) – Abertura de Créditos Adicionais Suplementares acima do
Limite permitido pela LOA no valor de R$ 6.189.640,00 (item 2.4
da ITC 01726/2016-3)
III.3 – Ausência de Informações quanto ao Ativo e Passivo
Financeiros (item 2.5 da ITC 01726/2016-3)
III.4 – Descumprimento do Limite Legal com Despesa com Pessoal
– Poder Executivo (item 2.6 da ITC 01726/2016-3)
III.6 – Transferências de Recursos ao poder Legislativo acima do
limite determinado pela Constituição Federal (item 2.10 da ITC
01726/2016-3)
Da análise dos autos TC 1073/2017 (Recurso de Reconsideração)
em tela, observou-se que o defendente apresentou contraditório
relativamente a cada irregularidade, motivo pelo qual, para subsidiar as decisões das demais instâncias competentes, entende-se
como necessária a análise da forma que se faz a seguir:
2.1. Déficit Orçamentário (Item 4.1 do RT 81/2016 e Item
2.1 da ITC 1726/2016).
Base Legal: Lei nº 4320/64, art. 48, “b”; Lei Complementar
101/2000, art. 1º, § 1º e art. 9º.
JUSTIFICATIVAS DO DEFENDENTE:
“(...)
No que se refere ao primeiro item considerado irregular pelo parecer prévio (III.1 – Déficit Orçamentário), entende-se que o déficit
orçamentário na ordem de R$ 96.269,59 (noventa e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) foi
devidamente amparado pelo resultado positivo do exercício 2013,
na ordem de R$ 1.088.544,51 (um milhão, oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos),
conforme trecho do Parecer Prévio TC-067/2015 abaixo transcrito,
cópia em anexo (doc. 02):
A demonstração sob análise revela um resultado financeiro positivo
de R$ 1.088.544,51 representado pela diferença entre as receitas
orçamentária e arrecadadas e as despesas orçamentárias e extra
orçamentárias pagas.”’
(...).
ANÁLISE:
Segundo o recorrente, o Déficit Orçamentário apurado no exercício
de 2014, no montante de R$ 96.269,59 (noventa e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), teria sido
amparado por “resultado positivo do exercício de 2013, da ordem
de R$ 1.088.544,51 (um milhão, oitenta e oito mil, quinhentos e
quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), conforme trecho do Parecer Prévio TC 067/2015”, cuja cópia foi acostada aos
autos às Fls. 17/43.
Todavia, da análise do teor do Parecer Prévio TC 067/2015 em comento, observou-se que o defendente incorreu em equívoco conceitual ao considerar o mencionado “resultado financeiro positivo
do exercício de 2013” como suficiente para a cobertura do Déficit
Orçamentário apurado no exercício de 2014.
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Inicialmente, cabe mencionar que de acordo com o Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (Parte V, item/
capítulo 05.05.03), aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro
Nacional - STN nº 437/2012 e vigente para o exercício em análise,
o resultado financeiro apurado no Balanço Financeiro não corresponde ao superávit ou déficit financeiro do exercício, conforme se
depreende da transcrição a seguir:
O resultado financeiro do exercício corresponde à diferença entre
o somatório dos ingressos orçamentários com os extraorçamentários e dos dispêndios orçamentários e extraorçamentários. Se os
ingressos forem maiores que os dispêndios, ocorrerá um superávit;
caso contrário, ocorrerá um déficit. Este resultado não deve ser
entendido como superávit ou déficit financeiro do exercício,
cuja apuração é obtida por meio do Balanço Patrimonial. O
resultado financeiro do exercício pode ser também apurado pela
diferença entre o saldo em espécie para o exercício seguinte e o
saldo em espécie do exercício anterior. (grifos da MT)
Complementarmente, O MCASP dispõe sobre o conceito de superávit financeiro nos seguintes termos:
SUPERÁVIT FINANCEIRO: Corresponde a diferença positiva entre
o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de
crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº
4.320/1964.
Vale destacar, ainda, as disposições do art. 43 da Lei 4320/1964
quanto ao conceito de superávit financeiro e sobre a possibilidade
de abertura de créditos adicionais utilizando tais recursos:
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende
da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será
precedida de exposição justificativa.
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não
comprometidos:
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do
exercício anterior;
II - os provenientes de excesso de arrecadação;
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que
juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva
entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e
as operações de credito a eles vinculadas.
§ 3º 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.
§ 4° Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de
excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos
extraordinários abertos no exercício. (grifos da MT)
Face ao apresentado, depreende-se que o montante mencionado
pela defesa não pode ser considerado como recurso disponível para
cobertura do déficit orçamentário apontado no RT 81/2016.
Ressalta-se, também, no que tange ao exercício anterior (2013),
que o próprio Parecer Prévio TC 067/2015 informou em seu item
II.2.4 – Balanço Patrimonial que a “ICC 90/2015 apontou em seu
item II.IV a irregularidade ‘Ausência de informações quanto ao
Ativo e Passivo Financeiro (Item 6.1 do RTC 66/2015)’ não permitindo o aprofundamento da análise” (Fls. 28 dos presentes autos).
Considerando-se o exposto e a ausência de nova informação ou
documento que pudesse repercutir nos aspectos técnicos e contábeis analisados e relatados, somos pela manutenção dos termos e conclusão exarados no Parecer Prévio TC 076/2016
– Primeira Câmara, quanto ao Item III.1 (Item 4.1 do RT
81/2016 e Item 2.1 da ITC 1726/2016).
2.2 Abertura de Créditos Adicionais sem indicação de fontes de recursos (item 4.2.1 do RT 81/2016 e 2.2 da ITC
1726/2016)
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Base Legal: Art. 167, Inciso V da Constituição da República e art.
43 da Lei 4320/64.
JUSTIFICATIVAS DO DEFENDENTE:
(...) Sobre o segundo item mantido pelo parecer prévio como irregular (III.2 – Abertura de Créditos Adicionais sem Indicação de
Fontes de Recursos no valor de R$ 1.786.910,00), suscita-se que o
valor de R$ 1.786.910,00 (um milhão, setecentos e oitenta e seis
mil, novecentos e dez reais) teriam remanescido sem a respectiva
fonte indicativa de recursos.
Os documentos trazidos pelo Recorrente às fls. 92 e seguintes, demonstrando a totalidade dos créditos adicionais na ordem de R$
8.185.670,00 (oito milhões, cento e oitenta e cinco mil, seiscentos
e setenta reais) detalha, salvo melhor juízo, que não há que se
falar em abertura de créditos adicionais sem a respectiva fonte de
recurso. Entre tais documentos se observa Balancetes Analíticos
da Despesa Orçamentária, em que é possível constatar os créditos
adicionais abertos e as respectivas anulações, e ainda as operações
realizadas por cada decreto, detalhadamente.
(...)
ANÁLISE:
Segundo as argumentações trazidas aos autos pelo recorrente, não
haveria que se falar em abertura de créditos adicionais sem as respectivas fontes de recursos, considerando-se os documentos acostados aos autos TC 3893/2015 às fls. 92/214, nos quais, segundo
a defesa, seria “possível constatar os créditos adicionais abertos e
as respectivas anulações, e ainda as operações realizadas por cada
decreto, detalhadamente”.
Da reanálise da documentação supramencionada, constatou-se que
esta Corte de Contas incorreu em equívoco por ocasião da análise
inicial (RT 81/2016), quando da apuração dos créditos adicionais
abertos no exercício de 2014 pelo Município, o qual foi induzido
pela formatação do arquivo digital encaminhado na Prestação de
Contas Anual (DEMCAD), correspondente ao Demonstrativo dos
Créditos Adicionais. Naquele demonstrativo foram apresentadas as
informações sobre as suplementações e anulações de dotações orçamentárias, de acordo com a classificação funcional-programática,
todavia o demonstrativo não apresentou somatórios para cada decreto executivo; alguns valores apresentaram-se em duplicidade e
foram constatadas movimentações orçamentárias em códigos (funcional-programática) diferentes dos apresentados nos respectivos
decretos executivos.
Para demonstrar as inconsistências constatadas no Demonstrativo
dos Créditos Adicionais, apresenta-se a seguir um exemplo,
tomando-se como base o decreto Executivo 001/14, acostado às Fls. 130 dos autos. No Demonstrativo de Créditos adicionais constaram duas anulações de dotações no montante de
R$ 143.500,00 (cento e quarenta e três mil e quinhentos reais)
cada, sendo que a primeira dotação anulada apresentou o código
06.02.27.813.009.1051.44905100 e a segunda apresentou o código 11.01.08.244.010.1043.44905200. No Decreto 001/14, no quadro referente às anulações, constou registrada apenas a anulação
da dotação de código 06.02.27.813.009.1051.44905100, fato que
se repetiu de igual forma no que tange às suplementações de dotações, conforme se comprova a seguir:
Figura 1
Figura 2
Em decorrência da impropriedade na apresentação dos dados no
Demonstrativo de Créditos Adicionais, os quais deveriam estar em
estrita consonância com os respectivos decretos executivos, ocorreu o equívoco na apuração efetuada no RT 81/2016.
Tomando-se por base os decretos executivos e documentos apresentados pelo Município às fls. 92/214 dos autos TC 3893/2015,
efetuou-se a compatibilização dos dados demonstrados nas tabelas
do RT 81/2016 com as informações prestadas pelo gestor responsável naqueles autos:
Tabela 04 do RT 81/2016 (Recálculo): Créditos adicionais abertos
no exercício Em R$ 1,00
Lei

Créditos adicionais
suplementares
7.439.870,00

Créditos adicionais especiais

520/13
563/14
117.000,00
553/14
80.000,00
554/14
2.800,00
555/14
50.000,00
556/14
59.000,00
557/14
437.000,00
Totais
7.439.870,00
745.800,00
Fonte: [Processo TC 3.893/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]
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Considerando a dotação inicial e as movimentações de créditos orçamentários, constatou-se que não houve elevação na autorização
das despesas, conforme demonstrado a seguir:

Tabela 05 do RT 81/2016 (Recálculo): Despesa total fixada Em R$
1,00
Dotação inicial – LOA
Créditos adicionais suplementares
Créditos adicionais especiais
Anulação de dotações
Despesa total fixada atualizada

Valores
22.553.000,00
7.439.870,00
745.800,00
8.185.670,00
22.553.000,00

Fonte: [Processo TC 3.893/2015 - Prestação de Contas Anual/2014]
Face ao apresentado, considerando-se que os decretos executivos
apresentados nos autos TC 3893/2015 comprovaram quais foram
as fontes para a abertura de créditos adicionais (exclusivamente
anulações de dotações orçamentárias existentes), entende-se, do
ponto de vista técnico-contábil, pela possibilidade de exclusão do item III.2 do Parecer Prévio TC 076/2016 – Primeira
Câmara, correspondente aos itens 4.2.1 do RT 81/2016 e 2.2
da ITC 1726/2016.
2.3 Não conformidade entre Balancete de Execução
Orçamentária da Despesa e Relação de Créditos Adicionais,
quanto ao total de Créditos Adicionais (Item 4.2.2 do RT
81/2016 e item 2.3 da ITC 1726/2016)
Base Legal: Lei 4.320/64 e Normas Brasileiras de Contabilidade.
JUSTIFICATIVAS DO DEFENDENTE:
Não foram acostadas aos autos justificativas específicas.
ANÁLISE:
Com relação a este item, observou-se que o Agente Responsável
não trouxe esclarecimentos e/ou documentação.
No que diz respeito ao exercício de 2014, em tela, observou-se que
o RT 81/2016 destacou que o Balancete da Execução Orçamentária
da Despesa (arquivo digital BALEXO) demonstrou a abertura de
créditos adicionais em um montante de R$ 8.205.670,00 (oito milhões, duzentos e cinco mil, seiscentos e setenta reais). Todavia,
após o recálculo realizado e demonstrado no item anterior desta
manifestação, verificou-se, com base nos documentos apresentados nos autos TC 3893/2015, que foram abertos créditos adicionais
em um montante de R$ 8.185.670,00 (oito milhões, cento e oitenta
e cinco mil, seiscentos e setenta reais), portanto, a peça contábil
evidenciou uma inconformidade de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
quando comparada à relação de créditos adicionais, apresentada às
fls. 92 daqueles autos.
Diante da permanência da inconformidade entre o Balancete de
Execução Orçamentária da Despesa e a Relação de Créditos
Adicionais, os quais deveriam estar em consonância, somos, do
ponto de vista técnico-contábil, pela manutenção dos termos
e conclusão exarados na no Parecer Prévio TC 076/2016 –
Primeira Câmara, quanto aos itens 4.2.2 do RT 81/2016 e
2.3 da ITC 1726/2016.
2.4 Abertura de Créditos Adicionais Suplementares acima do
limite permitido pela LOA (Item 4.2.3 do RT 81/2016 e item
2.4 da ITC 1726/2016).
Base Legal: Lei Municipal 457/12
JUSTIFICATIVAS DO DEFENDENTE:
Não foram acostadas aos autos justificativas específicas.
ANÁLISE:
Em que pese a ausência do encaminhamento de justificativas específicas, mas considerando a análise efetuada no item 2.2 desta
manifestação, onde se verificou que a abertura de créditos suplementares no exercício de 2014 foi da ordem de R$ 7.439.870,00
(sete milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e setenta
www.tce.es.gov.br
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reais), entendeu-se como coerente refazer os cálculos apresentados na tabela constante do item 4.2.3 do RT 81/2016. Sendo assim,
verificou-se a seguinte situação, após considerada a documentação
apresentada às fls. 92/214 dos autos TC 3893/2015:
Despesa fixada
Limite de abertura de créditos suplementares
(LOA – 50%)
Créditos Suplementares abertos com base na LOA
Valor ultrapassado

21.550.000,00
10.775.000,00
7.439.870,00
0,00

Face ao apresentado, entende-se, do ponto de vista técnico-contábil, pela possibilidade de exclusão do item III.2 (b) do
Parecer Prévio TC 076/2016 – Primeira Câmara, correspondente aos itens 4.2.3 do RT 81/2016 e 2.4 da ITC 1726/2016.
2.5 Ausência de informações quanto ao Ativo e Passivo
Financeiros (Item 6.1 do RT 81/2016 e item 2.5 da ITC
1726/2016).
Base Legal: Portaria STN nº 437/2012
JUSTIFICATIVAS DO DEFENDENTE:
(...)
A respeito do terceiro item tido por irregular (Ausência de
Informações quanto ao Ativo e Passivo Financeiros), o Recorrente
informa que tais questões foram solucionadas na PCA 2015, como
poderá ser possível verificar ao final da tramitação do presente recurso.
(...)
ANÁLISE:
Com relação a este item, observou-se que o Agente Responsável
não trouxe novos esclarecimentos e/ou documentação comprobatória, limitando-se a informar que “tais questões foram solucionadas na PCA 2015, como poderá ser possível verificar ao final da
tramitação do presente recurso”.
Com relação ao processo de Prestação de Contas Anual relativo ao
exercício de 2015 (TC 4670/2016), verificou-se que o mesmo se
encontra em trâmite neste Tribunal, estando em fase de citação em
virtude da Decisão Monocrática DECM-297/2017 (Termo de Citação
TC 377/2017-1, datado de 31/03/2017). Naqueles autos, não foram identificadas inconsistências com relação à apresentação das
informações relativas ao Ativo Financeiro e ao Passivo Financeiro.
Em que pese a observância da previsão legal contida no artigo 105
da Lei Federal 4320/64, no que se refere ao correto registro e evidenciação dos valores do Ativo Financeiro e do Passivo Financeiro
no Balanço Patrimonial de 2015, esta não exime o Município do
cumprimento das exigências legais quanto a este quesito no exercício anterior (2014), principalmente se levarmos em conta que
o superávit financeiro apurado naquele exercício poderá ser usado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais no
exercício seguinte, constituindo-se, ainda, em referência para o
controle da execução orçamentária municipal.
Diante do relatado, do ponto de vista técnico-contábil, conclui-se
pela manutenção dos termos e conclusão exarados na no
Parecer Prévio TC 076/2016 – Primeira Câmara, quanto aos
itens 6.1 do RT 81/2016 e 2.5 da ITC 1726/2016.
2.6 Descumprimento do Limite legal com Despesa de Pessoal
– Poder Executivo (Item 7.1.1.1 do RT 81/2016 e item 2.6
da ITC 1726/2016).
Base Legal: Alínea “b”, inciso III, do art. 20 e art. 22 da LC
101/2000.
JUSTIFICATIVAS DO DEFENDENTE:
(...)
Quanto ao quarto item considerado irregular (III.4 – Descumprimento
do Limite Legal com Despesa com Pessoal – Poder Executivo), a
instrução técnica conclusiva chega a reconhecer que as medidas de
adequação de pessoal (demissões), conforme documentação de fls.
215/224, mas considerou que não foram suficientes para manutenção abaixo do limite legal.
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O parecer prévio considerou que não teriam sido adotadas as medidas previstas no art. 23 da Lei Complementar n. 101/2000, visto
que nos três quadrimestres de 2015 não teria sido constatado a
adequação aos percentuais. Entende-se que uma análise final sobre
o ponto em questão deve ser objeto de aferição nas contas anuais
do exercício 2015, ainda pendente de análise técnica.
Ademais, o Recorrente efetuou medidas de demissão de pessoal
com vistas à adequação dos limites legais, conforme constatado
pela equipe técnica, não devendo prevalecer o registro contido do
parecer prévio abaixo transcrito:
Penso que a inércia na adoção de medidas para a adequação do
poder executivo ao limite legal traz, por si só, conteúdo suficiente
a caracterizar uma irregularidade insanável com nível de reprovabilidade a ensejar a contaminação da integralidade das contas, e
motivar sua rejeição.
Isso porque a equipe de auditoria considerou, sim, que o Recorrente
tomou medidas para à correção dos gastos com pessoal, conforme
relato de fl. 301:
No que pese o esforço do prefeito municipal em diminuir os
gastos do município com folha de pagamento, conforme se
verificou às fls. 215/224, estas não foram efetivas, tendo em
vista que a despesa com pessoal e encargos sociais permanece
ultrapassando o imite legal de 54% da Receita Correte (sic) Líquida
estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal.” [grifos da MT]
(...)
ANÁLISE:
Verificou-se que o recorrente buscou sustentar suas argumentações no fato de que foram adotadas medidas pelo Poder Executivo
para a adequação das Despesas com Pessoal ao Limite Legal, sendo estas, em seu entendimento, reconhecidas por esta Corte de
Contas conforme relato às fls. 301, a seguir transcrito:
No que pese o esforço do prefeito municipal em diminuir os
gastos do município com folha de pagamento, conforme se
verificou às fls. 215/224, estas não foram efetivas, tendo em
vista que a despesa com pessoal e encargos sociais permanece
ultrapassando o imite legal de 54% da Receita Correte (sic) Líquida
estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal.” [grifos da MT]
Complementando suas alegações, o recorrente considerou que
“uma análise final sobre o ponto em questão deve ser objeto de
aferição nas contas anuais do exercício 2015, ainda pendente de
análise técnica”.
Neste ponto, pede-se vênia para discordar da argumentação apresentada, uma vez que se entende que mesmo reconhecendo o empenho do Gestor em tentar adequar as despesas com pessoal ao
Limite Legal, a ITC 1726/2016 é contundente ao afirmar que não
houve recondução das despesas na proporção especificada
pela Lei de Responsabilidade Fiscal no primeiro e no segundo quadrimestre seguintes e que “houve apenas crescimento do descumprimento”.
Ressalta-se, também, que a conclusão da ITC 1726/2016, após
análise de todos os documentos e argumentações apresentados
pelo Gestor, é de que “as exonerações efetuadas no exercício de
2014, não tem o condão de afastar a irregularidade apontada
no RT 81/2016, em face do Sr. Miguel Lourenço da Costa”.
Registra-se, por oportuno, que o recorrente não acostou aos autos
nenhum documento que pudesse repercutir nos aspectos técnicos
e contábeis analisados e relatados na Instrução Técnica Conclusiva
ITC 1726/2016 (Processo TC 3893/2015).
Com relação ao processo de Prestação de Contas Anual relativo ao
exercício de 2015 (TC 4670/2016), sobre o qual o Gestor argumentou que deveria ser “uma análise final sobre o ponto em questão”,
verificou-se que o mesmo se encontra em trâmite neste Tribunal,
estando em fase de citação em virtude da Decisão Monocrática
DECM-297/2017 (Termo de Citação TC 377/2017-1, datado de
31/03/2017). Naqueles autos, foi identificado que houve o descumprimento do Limite Legal com Despesas de Pessoal – Poder
Executivo e Consolidado, conforme transcrição a seguir, extraída do
RT 152/2017-6 constante naqueles autos:
(...)
8.1.1 DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA DE
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PESSOAL – PODER EXECUTIVO E CONSOLIDADO
Base Normativa: alínea b, inciso III, do Artigo 20 e artigo 22 da LC
101/2000.
Foi constatado, que o Poder Executivo canalizou em despesa de
pessoal e encargos sociais o montante de R$9.007.623,88, resultando, numa aplicação de 56,19% em relação à receita corrente
líquida apurada para o exercício (R$16.031.799,66).
Conclui-se, portanto, que o Poder Executivo, descumpriu o limite
legal de 54% estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea “b” da Lei
Complementar 101/00, excedendo-o em R$350.452,06, que equivale a 2,19% de descumprimento.
Da impropriedade no total das despesas com pessoal do Poder
Executivo, decorreu o excesso das despesas com pessoal consolidadas (Poder Executivo e Poder Legislativo), que somaram
R$9.710.756,24, representando 60,57% da RCL, excedendo em
0,57% o limite estabelecido.
Foram emitidos pareceres de alerta ao responsável pelo atingimento do limite legal com despesa de pessoal, referente ao 1º, 2º e
3º quadrimestres de 2015 (processos TC 7.460/2015, 1.719/2016,
6.503/2016).
Ressalta-se que cabe ao Prefeito tomar as providências dispostas
no art. 23 da Lei Complementar 101/00, observando ainda o que
dispõe o § 2º do art. 63 da mesma lei.
Ademais, destaca-se que o descumprimento da despesa com
pessoal sujeita o responsável às penalidades previstas na Lei
10.028/00, às quais competem ao TCEES:
Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de finanças
públicas:
I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal
de Contas o relatório de gestão fiscal, nos prazos e condições estabelecidos em lei;
II – propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não contenha
as metas fiscais na forma da lei;
III – deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e
movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em
lei;
IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da
lei, a execução de medida para a redução do montante da despesa
total com pessoal que houver excedido a repartição por Poder do
limite máximo.
§ 1o A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta
por cento dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa,
sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal.
§ 2o A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da pessoa jurídica de direito público
envolvida.
Dessa forma, sugere-se citar o responsável para que apresente as
justificativas que julgar necessárias. (...)
Considerando-se o exposto, bem como a ausência de nova informação ou documento que pudesse repercutir nos aspectos técnicos e contábeis analisados e relatados e, sobretudo, a permanência do descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal em
2015 no que tange à adequação das despesas ao Limite Legal, somos pela manutenção dos termos e conclusão exarados na
ITC 1726/2016 e consequentemente no Parecer Prévio TC
076/2016 – Primeira Câmara, quanto ao item 7.1.1.1 do RT
81/2016 (item 2.6 da ITC 1726/2016).
2.7 Transferências de recursos ao Poder Legislativo acima
do limite determinado pela Constituição Federal (Item 9 do
RT 81/2016 e item 2.10 da ITC 1726/2016).
Base Legal: Art. 29-A, inciso I c/c art. 29-A, § 2º da Constituição
da República.
JUSTIFICATIVAS DO DEFENDENTE:
(...)
No que se refere ao quinto item que no entender do parecer prévio
macula as contas do Recorrente (III.6 – Transferências de Recursos
ao poder Legislativo acima do limite determinado pela Constituição
Federal), questiona-se que o duodécimo repassado à Câmara
Municipal de Divino São Lourenço teria sido repassado a maior em
R$ 18.470,39 (dezoito mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e
nove centavos).
O referido valor representa apenas 0,18% (zero vírgula dezoito por
cento) acima do limite legal de 7% (sete por cento), sendo cabível,
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no caso em questão, uma ressalva em razão do pequeno percentual.
Além disso, foram tomadas providências do Poder Executivo para
reaver o valor em excesso repassado ao Poder Legislativo, conforme relato da equipe técnica à fl. 313:
Com o intuito de sanear o problema a defesa afirma que enviou
ofício à Câmara Municipal solicitando a devolução da quantia transferida pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo.
Para comprovar o alegado juntou o documento n. 06, às fls. 266/268
dos presentes autos. Examinaram-se os documentos citados pela
defesa e constataram-se dois ofícios, sendo um do Poder Executivo
e outro do Poder Legislativo, ambos do exercício de 2016.
Em que pese na ocasião do julgamento a resolução de tal questão
ainda não se encontrasse devidamente sanada, no momento de
julgamento do presente recurso certamente surgirão novos documentos probatórios para complementar a prova documental que
servirá para esclarecer o presente apontamento.
No entanto, como se disse acima, o pequeno percentual que ultrapassou o limite de 7% (sete por cento) admite a aprovação com
ressalvas.
O TCEES tem assim admitido, nos termos das razões de decidir
contidas no processo TC-1879/2011, de relatoria do Conselheiro
Rodrigo Chamoun, que julgou regulares com ressalva as contas da Câmara Municipal de Alto Rio Novo, que acompanhado
pela maioria da 1ª Câmara, entendeu cabível o afastamento
da irregularidade consistente em violação do teto de gastos
pela Câmara Municipal quando pequeno o percentual acima
do limite:
ACÓRDÃO TC-411/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-1879/2011(APENSO: TC 3176/2011)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO/2010
RESPONSÁVEL - JOSÉ PINTO DA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO
DE 2010 – 1) CONTAS REGULARES COM RESSALVA - 2)
DETERMINAÇõES - 3) ARQUIVAR.
[...]
Nessas circunstâncias, ainda que o Município tivesse que propor
emenda ao Orçamento durante o exercício, reduzindo o valor do
duodécimo ao limite constitucional correspondente ao valor máximo de gastos, que na hipótese vertente passou de R$688.659,36
(8% da RCL) para R$602.576,94 (7% da RCL), tal procedimento
mereceria flexibilidade por parte deste Tribunal.
Importa destacar a atividade orientadora que se impõe entre as
funções desta Corte de Contas, e não menos importante que a função sancionatória, devendo esta última ser mitigada no presente
caso, especialmente, quando o valor ultrapassado nos gastos
se mostra insignificante, como na hipótese em questão, que
houve descumprimento do limite de gastos no montante de
R$6.999,02, equivalente a 1,16% do duodécimo.
Neste contexto, considerando a alteração constitucional e o
valor de pequena monta que resultou o descumprimento a
ser imputado ao responsável, em relação ao valor do duodécimo, entendo ser o caso de aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, pelo que destaco as lições de Marcelo
Harger2, in verbis:
[...]
Por fim, levando-se em consideração primeiramente a boa-fé do
gestor, que se mostrou, no caso concreto, solícito de devolver o valor da despesa realizada acima do limite ao Executivo, notadamente, o princípio da insignificância, cuja aplicabilidade está em harmonia com a jurisprudência pátria dos colendos tribunais superiores e
com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade
dos processos nos Tribunais de Contas, entendo que subsistem
razões para relevar a presente irregularidade, afastando a
pretensão punitiva desta Corte de Contas.
[...]
III - CONCLUSÃO:
A par de toda a fundamentação fática e jurídica, divergindo respeitosamente do posicionamento da Área Técnica e do Ministério
Público Especial de Contas, VOTO no sentido de julgar
REGULARES COM RESSALVA as contas da Câmara Municipal
de Alto Rio Novo, referentes ao exercício de 2010, de responsabilidade do Sr. José Pinto da Silva, com fundamento no artigo 84,
incisos II, da LC 621/13, dando-se quitação ao responsável, nos
moldes do art. 86 do mesmo diploma legal.
[...]
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC1879/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
dezoito de junho de dois mil e catorze, por maioria, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Julgar regulares com ressalvas as contas da Câmara
Municipal de Alto Rio Novo, referentes ao exercício de 2010,
sob a responsabilidade do Sr. José Pinto da Silva, com fundamento
no artigo 84, incisos II, da Lei Complementar n0 621/13, dando-se quitação ao responsável, nos moldes do artigo 86 do mesmo
diploma legal; [...]” (TCEES, Processo TC-1879/2011, Acórdão TC
411/2014 – Primeira Câmara, Relator Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, julgado em 18/06/2014, disponibilizado no
Diário Eletrônico em 06/10/2014, Págs. 27-38) [grifo nosso]
1- No julgado citado, o que foi gasto em excesso ao limite representou 1,16% (um vírgula dezesseis por cento) do duodécimo. Nos presentes autos, o suposto excesso seria de 0,18%
(zero vírgula dezoito por cento), mais de seis vezes menor que
o excesso registrado naqueles autos, e lá havendo a aprovação das contas com ressalvas.
2- Por fim, somados aos fundamentos recursais acima expostos,
entende o Recorrente que o atingimento dos demais índices constitucionais, conforme consta no parecer prévio à fl. 322, autoriza
a reformulação do parecer prévio recomendando a aprovação das
contas com ressalvas:
(i) limite com pessoal consolidado (Poder Executivo e
Legislativo) previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal: 58,10%
(limite de 60%) (fl. 322);
(i) aplicação mínima com remuneração dos profissionais do
magistério prevista na Constituição da República: 109,11% (mínimo de 60%) (fl. 322);
( i i i ) Aplicação mínima em manutenção e desenvolvimento do ensino prevista na Constituição da República: 27,19% (mínimo de 25%) (fl. 322);
(0)
aplicação mínima em saúde prevista na Constituição da
República: 22,15% (mínimo de 15%) (fl. 322).
Pelas razões expostas, pede-se o provimento do recurso interposto
para reformar o parecer prévio recorrido, recomendando a aprovação das contas sob responsabilidade do Recorrente, ou, caso assim
não se entenda, que se recomende a aprovação das contas com
ressalvas, nos termos do art. 80, inciso II da Lei Complementar n.
621/2012.
(...)”.
ANÁLISE:
Consoante as argumentações trazidas aos autos pelo Gestor, a
transferência de recursos ao Legislativo Municipal excedeu o Limite
Constitucional em percentual pouco relevante em seu entendimento (0,18%), correspondente a um montante de R$ 18.470,39 (dezoito mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e nove centavos),
fato este que poderia, com base na lógica apresentada, fazer constar no Parecer Prévio apenas “uma ressalva em razão do pequeno
percentual”.
Verificou-se que o Gestor embasou suas alegações em Acórdão exarado por esta Corte de Contas no Processo TC 1879/2011 (Acórdão
TC 411/2014), correspondente à Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Alto Rio Novo – Exercício 2010, no qual o
Plenário desta Corte de Contas, divergindo dos posicionamentos
da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, julgou
“regulares com ressalvas” as contas daquele Legislativo Municipal,
mesmo em face de transferências de recursos ao Poder Legislativo
acima do limite determinado pela Constituição da República.
Cabe mencionar que o exercício de 2010 foi o primeiro impactado
pela alteração do art. 29-A da Constituição da República, em decorrência da Emenda Constitucional EC 58/2009, a qual, em seu
art. 2º, alterou o limite de gasto total do Poder Legislativo de 8%
(oito pontos percentuais) para 7% (sete pontos percentuais) da
Receita Corrente Líquida para municípios de até cem mil habitantes. Naquele contexto, em consonância com as razões de decidir do
Relator expostas no Acórdão, entendeu o Plenário pela aplicação
do “Princípio da Insignificância ou Bagatela”, naquele julgamento.
Com o objetivo de esclarecer os aspectos que envolvem a matéria em análise, transcrevem-se a seguir algumas das considerações efetuadas pela 3ª Procuradoria de Contas - Ministério Público
Especial de Contas no Processo TC 1879/2011 supramencionado
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(Parecer 1526/2014-7 de 29/04/2014), as quais trataram da aplicação do “Princípio da Insignificância ou Bagatela” invocados pelo
recorrente nos presentes autos:
(...)
Em princípio, pretende-se “relevar” a irregularidade relativa ao
gasto total do Poder Legislativo acima do limite constitucional, invocando-se a boa-fé do gestor, o princípio da insignificância, da
proporcionalidade, da razoabilidade e da efetividade dos processos
dos tribunais de contas.
Assinala-se que o relator não afasta da irregularidade, do que se
conclui que há, por parte dele, o reconhecimento da expressa violação no art. 29-A da Constituição Federal.
Quanto à incidência do novo limite de despesa do Poder Legislativo
introduzido pela EC n. 58/2009 no exercício de 2010, o Tribunal
de Contas do Mato Grosso editou a Nota Técnica n. 01/2010 no
sentido de que “1) A despesa total da Câmara Municipal a ser realizada no exercício de 2010 e seguintes deverá observar os limites
prescritos no art. 29-A da Constituição Federal, com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 58/2009; 2) O repasse efetuado
pelo Poder Executivo à Câmara Municipal no exercício de 2010 e
seguintes deverá observar os limites prescritos no art. 29-A da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
nº 58/2009, caso contrário o Prefeito Municipal poderá incorrer em
crime de responsabilidade, nos termos do art. 29-A, § 2º, inc. I, da
Constituição Federal; 3) Caso o valor total da despesa da Câmara
Municipal tenha sido fixado na lei orçamentária para o exercício
de 2010 em valor superior ao limite constitucional previsto no art.
29-A da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 58/2009, o orçamento deverá ser adequado a
esse limite.”
Note-se que não há nenhuma exigência para alteração da lei orçamentária, mas apenas que a execução orçamentária se dê dentro
do limite estabelecido pelo legislador constituinte derivado.
Assim, havendo violação expressa à norma emanada diretamente
da constituição, outra interpretação não pode se chegar senão a de
que se trata de grave violação à norma. Entendimento diverso
favorece apenas ao gestor e não ao erário, sendo qualquer decisão
nesse sentido contrário ao interesse público.
Como dito, no voto sub examine há uma subversão de conceitos
jurídicos que não pode ser admitida, sob pena de afastamento da
própria legalidade, a qual também rege as decisões desse Tribunal
de Contas.
Enfim, padece o voto de graves equívocos, decorrentes da errônea
aplicação de princípios constitucionais, senão vejamos:
A - não se mostra aplicável ao caso concreto o princípio da
insignificância (crime de bagatela), pois este tem o sentido de
excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considera o ato praticado como um crime e para ser aplicado faz-se
necessária a presença de certos requisitos, tais como: (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade
social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
(exemplo: o furto de algo de baixo valor). Sua aplicação decorre
no sentido de que o direito penal não se deve ocupar de condutas
que produzam resultado cujo desvalor - por não importar em lesão
significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso
mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.
Não é o caso examinado, pois embora não seja de grande monta o
valor gasto acima do limite, trata-se de conduta grave e reprovável, tanto que o próprio texto constitucional qualificou como crime
de responsabilidade do prefeito o repasse à Câmara de valor além
daquele limite.
Qualquer gasto além do limite fixado pela Constituição, independente do montante, por determinação do próprio legislador constituinte derivado, tem sim alto grau de ofensividade e reprovabilidade, por representar gastos contrários ao interesse público.
Em linha interpretativa irrepreensível e totalmente alinhada com a
preservação do erário, o Tribunal de Contas de São Paulo, nos autos
do processo TC-002558/026/04, Cons. Relator, Cláudio Ferraz de
Alvarenga, decidiu:
[...] Prevalece, em suma, a infração ao § 1º, do artigo 29-A
da Constituição, pois a Câmara gastou 70,08% de sua receita com folha de pagamento. Trata-se de irregularidade
muito grave, tanto que a própria Constituição tipifica como
crime de responsabilidade4.
[...] Por tanto, não há como transigir com despesa superior
ao máximo permitido pela Constituição. A questão já foi longa-
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mente examinada por esta Corte, a respeito dos múltiplos limites
de despesas instituídos pela legislação constitucional e infraconstitucional, como os já referidos, firmando a Corte o entendimento
de que o limite aceitável é o definido na norma legal.
Não cabe a esta Corte estabelecer limite para descumprimento da Constituição. [ ... ]
Da mesma forma, por constituir a infração suposto ato de improbidade administrativa, não há que se falar em princípio da insignificância, justamente por ser o bem público bem indisponível, além
de atingir a moralidade e a probidade administrativa, tal como pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (MS 15917 /
DF; AgRg no Ag 1320840 / MS; REsp 892818 / RS), sendo que
decisão diversa desse Tribunal de Contas ferirá frontalmente o texto
constitucional e, em especial, o princípio da indisponibilidade, pela
Administração, do interesse público.
B - Outrossim, incabível na espécie a aplicação dos princípio
da proporcionalidade e da razoabilidade.
A proporcionalidade e a razoabilidade são expressões do princípio
da legalidade, ao qual está jungido todo agente público. No regime
jurídico administrativo tais princípios devem ser invocados sempre
no interesse público. Nada impede que sejam aplicados em favor do
particular, desde que o interesse resguardado não lhe seja exclusivo, mas pertinente a toda a coletividade. Não é o que se verifica
no caso concreto!
Oriana Piske, em artigo denominado “Proporcionalidade e
Razoabilidade: Critérios de Intelecção e Aplicação do
Direito”, leciona:
[...] A doutrina constatou a existência de três elementos ou subprincípios que compõem o princípio da proporcionalidade. O primeiro é a pertinência. Analisa-se aí a adequação, a conformidade ou a
validade do fim. Portanto se verifica que esse princípio se confunde
com o da vedação do arbítrio. O segundo é o da necessidade,
pelo qual a medida não há de exceder os limites indispensáveis à
conservação do fim legítimo que se almeja. O terceiro consiste na
proporcionalidade mesma, tomada “stricto sensu”, segundo a
qual a escolha deve recair sobre o meio que considere o conjunto de interesses em jogo. (grifos da MT)
A citada magistrada, no artigo supramencionado, transcreve o seguinte magistério de Celso Antônio Bandeira de Mello acerca do
princípio da razoabilidade:
que a Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de
obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das
finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. Vale
dizer: pretende se colocar em claro que não serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas - e, portanto, jurisdicionalmente
inválidas -, as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes
ou praticadas em desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos
normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento
às finalidades da lei atributiva da discrição manejada.” (grifos
da MT)
Exemplifica-se, a seguir, a correta aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade levada a efeito pelo egrégio
Tribunal de Contas da União:
1. Decisão n° 215/1 999 — Plenário: considerou possível que os
limites para alterações contratuais fixados peremptoriamente nos
parágrafos 1º e 2º do art. 65 da Lei n. 8.666/93 podem ser ultrapassados sob condições excepcionais, notadamente, quando que as
consequências da outra alternativa (a rescisão contratual, seguida
de nova licitação e contratação) importam sacrifício insuportável ao interesse público primário (interesse coletivo) a ser atendido pela obra ou serviço.
2. Acórdão 304/2001 — Plenário: em exame de duas supostas
irregularidades - desnecessidade de reajuste do valor de locação do
imóvel contratado junto a terceiro e prática de sobrepreço no novo
valor fixado para a locação, em afronta ao art. 27, § 1º, inciso II,
da Lei n. 9.069/95, e o art. 65, §§ 1º, 2º e 6º, da Lei n. 8.666/93
– considerou-se que um nova locação alcançaria valor acima do
obtido no contrato maculado e concluiu que a ação adotada pelo
gestor privilegiou o interesse público, traduzido pelo princípio
da economicidade.
3. Decisão n° 1.051/2001 — Plenário: o Tribunal considerou
contrária ao princípio da razoabilidade decisão Administrativa, ain-
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da que discricionária, que fixara em apenas 1% da remuneração o
desconto de valores indevidamente pagos a magistrados, a serem
restituídos nos termos do art. 46 da Lei n. 8.112/90, que previa
apenas um limite máximo – de 25% – para esse fim. “A decisão
bem demonstra a hipótese em que o princípio da proporcionalidade
é aplicado em favor do interesse público, mesmo contrariando interesses individuais (dos servidores afetados).”
4. Decisão n. 1.245/2002 — Plenário: o TCU tornou insubsistente determinação anterior que tornara nulo o ato de nomeação de
servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – Ibama, por considerar o impacto negativo
que a determinação questionada traria à Administração, trazendo
risco ao próprio funcionamento de algumas importantes entidades
e projetos federais ligados à área ambiental.
Acórdão 529/2002 - Primeira Câmara: Considerou-se regular
o pagamento de anuidades à Ordem dos Advogados do Brasil –
OAB – para inscrição suplementar de procuradores do quadro do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea em outra seccional
da Ordem, vez que estes residiam em Brasília, mas parte expressiva das causas de interesse da Autarquia era processada no Rio de
Janeiro.
Decisão 1.254/2002 — Plenário: Entendeu-se que os servidores
ativos e inativos, e os pensionistas, não estão obrigados a restituir
ao erário importâncias que lhes forem pagas indevidamente, nas
hipóteses em que se comprovar a boa-fé dos envolvidos e se verificar o decurso de mais de cinco anos da prática do ato.
Acórdão n. 1.260/2003 — Plenário: o órgão entendeu possível
o empenho por estimativa, não obstante a vedação do artigo 60 da
Lei n. 4.320/64, pois no caso concreto tratava-se de contratos com
preço previamente ajustado. Tendo em vista a essencialidade dos
serviços contratados – manutenção de elevadores –, ponderou-se
que o princípio da proporcionalidade deveria nortear a solução do
impasse, autorizando o gestor a privilegiar o interesse público, materializado na segurança necessária ao uso dos elevadores.
Em todos os casos acima citados, observa-se que a Corte de Contas
Federal, impreterivelmente, valeu-se da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade sob a ótica do ato de gestão praticado, tal como preconizado no art. 1 º da Lei n. 621/13, não como
critério de julgamento e, exclusivamente, para salvaguarda do interesse público, o que não se verifica nestes autos.
Vê-se, assim, inaplicáveis, na espécie, os princípios em questão,
pois não há qualquer interesse público, mediato ou imediato, devidamente demonstrado para que houvesse a transgressão do limite
constitucional com gasto total de pessoal, nem mesmo a premente necessidade para descumpri-lo ou de que interesses maiores,
igualmente públicos, estivessem em jogo caso aquele limite fosse
considerado. Pelo contrário, há confissão de que tal fato ocorreu
por negligência do gestor, em razão de mero “erro de cálculo” dos
serviços de contabilidade, o que poderia ser evitado com a adoção
de simples cautela. Enfim, não há notícia de interesse público a ser
preservado em virtude da transgressão em tela.
C - Irrelevante, ainda, a invocação do princípio da boa-fé do
gestor, vez que a responsabilidade perante o Tribunal de Contas
também ocorre por culpa, sendo aquela relevante apenas quando
há dano ao erário, o que não se constatou nesta hipótese.
D — Por fim, inadequada é a afirmação de que se haverá por
atendido o princípio da eficiência com o afastamento da irregularidade.
Vaticina Alexandre de Moraes que o “princípio da eficiência é o que
impõe à administração pública direta e indireta e a seus agentes a
persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, rimando pela adoção dos critérios legais e morais necessários
para melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios e garantir-se maior rentabilidade
social.”
Ora, afastar a irregularidade em questão é ir justamente de encontro ao preconizado pelo princípio da eficiência, pois se terá movido
toda a máquina administrativa, com o deslocamento da equipe de
auditoria até o município de Alto Rio Novo, e, mesmo diante da
constatação de grave irregularidade, o Tribunal deixará de cumprir
com sua função institucional. Decisão desse teor não visa o bem
comum, não é imparcial, nem neutra e configura desperdício de
recurso público empregado no procedimento de auditoria. Em resumo, não haverá qualquer eficiência na atuação desse Tribunal de
Contas.
E - No tocante às duas outras irregularidades afastadas pelo
conselheiro-relator — ausência e controle de gastos com
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combustível e viagens e ausência de motivação suficiente e
controle no pagamento de horas extraordinárias — novamente, verifica-se que o voto examinado suplanta o princípio da prestação de contas, ao qual está submetido todo aquele que administra
bens e recursos públicos.
O dever de prestar contas da res publica é decorrência do princípio
republicano, cabendo ao gestor o ônus de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos por ele geridos, conforme pacificada jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Decisão 225/2000 - 2ª
Câmara; Acórdão 1.656/2006 e 276/2010, do Plenário; 903/2007
- 1ª Câmara e 1.445/2007- 2ª Câmara).
No mesmo sentido entendeu o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no Mandado de Segurança - MS 20.335/DF, de
12/10/1982, da Relatoria do Ministro Moreira Alves, nos seguintes
termos:
5.
6. Mandado de Segurança contra o Tribunal de Contas da União.
Contas julgadas irregulares. Aplicação da multa prevista no artigo
53 do Decreto-Lei 199/67.
7. - A multa prevista no artigo 53 do Decreto-Lei 199/67 não tem
natureza de sanção disciplinar.
8. - Improcedência das alegações relativas a cerceamento de defesa.
- Em Direito Financeiro, cabe ao ordenador de despesas provar que
não é responsável pelas infrações, que lhe são imputadas, das leis
e regulamentos na aplicação do dinheiro público.
9. - Coincidência, ao contrário do que foi alegado, entre a acusação
e a condenação no tocante à irregularidade da licitação.
10.
- Mandado de Segurança indeferido.
Na espécie, os gastos de combustíveis e viagens relacionados pela
área técnica, no valor de R$ 3.226,32, não foram comprovados por
meio de documentação, a qual deveria ser apresentada pelo interessado como decorrência da inversão do ônus da prova. Da mesma
forma, o interesse público não restou demonstrado, haja vista que
os eventos relacionados não guardam pertinência com a atividade
da Câmara Municipal.
Entretanto, pretende-se afastar a irregularidade invocando-se, unicamente, a motivação expressa no texto da resolução que autoriza
tais gastos, o que é intolerável, por tornar os respectivos gastos
insindicáveis pelo controle externo, além de fazer letra morta as
regras da Lei n. 4.320/64 quanto à liquidação de despesas, bem
assim o princípio da legalidade, na sua vertente da finalidade pública da despesa.
Observa-se que o relator sequer examinou o mérito de cada despesa contestada pelo corpo técnico, reputando-a regular pelo simples
fato de ter sido efetuada com base em normativo expedido pela
edilidade. Ledo engano, pois não se contesta no caso a norma em
que fundamenta a realização das despesas, mas a natureza destas,
que de pública, nada ostenta.
Da mesma forma, as meras alegações do gestor foram acatadas pelo Conselheiro- Relator para afastar o dano no valor de R$
7.777,58, quanto à ausência de motivação suficiente e controle no
pagamento de horas extras.
Ora, ainda que tenham sido apresentadas explicações que se apresentariam como razoáveis, como bem salientado no voto, nenhum
valor elas têm se não acompanhadas de documentação hábil, sobretudo se não há controle de ponto no órgão.
Ao afastar a ocorrência de dano, inobservando-se a regra da inversão do ônus da prova, mais uma vez faz-se prevalecer o interesse
pessoal do gestor sobre o público, pois se haverá chancelado dispêndio de recurso público sem a comprovação de sua destinação
em prol da sociedade.
Viola-se, também, o princípio da indisponibilidade, pela
Administração, dos interesses públicos, vez que esse Tribunal de
Contas não está autorizado a transigir com o dinheiro público, sendo-lhe imperativo determinar a restituição ao erário de valores
despendidos sem a devida comprovação do gasto e em finalidade
pública.
Ressalta-se, por fim, que o conselheiro do tribunal de contas a
magistrado equiparado é, devendo sua atuação ser marcada pela
imparcialidade, o que não se verifica no voto em questão, no qual
se faz grande esforço hermenêutico para se desqualificar as irregularidades apuradas, o que privilegia apenas o gestor, esquivando-o
dos nocivos efeitos de uma conta julgada irregular, notadamente
a inelegibilidade, decorrente da denominada “Lei da Ficha Limpa”.
Em suma, não se pode tolerar dos conselheiros do tribunal de contas, que ostentam notórios conhecimentos jurídicos, contábeis,
econômicos e financeiros ou de administração pública, a desvirtuada aplicação de princípios e normas legais e constitucionais.
No caso em tela, tal desvio levou à errônea subsunção dos fatos à
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norma do art. 84, II, da LC n. 621/13 (regular com ressalva) – e
não ao art. 84, III, “c, “d” e “e” (irregularidade) – o que constitui
violação, pelo próprio tribunal de contas, do princípio da legalidade,
ao qual também está jungido, por se tratar de órgão administrativo.
Julgamento nesse sentido conduzirá, ainda, à burla à LC n. 135/10,
originada de iniciativa popular, mesmos cidadãos que almejam ver
seus interesses resguardados por essa Corte de Contas.
Ante todo o exposto, pugna o Ministério Público de Contas, por
ser medida de direito e justiça, pelo acolhimento integral das proposições técnicas constante das Instrução Contábil Conclusiva
n. 334/2012 e Instrução Técnica Conclusiva n. 6145/2012,
julgando-se irregular as contas apresentadas. (...)”.
Registra-se, por oportuno, que o Acordão TC 411/2014 – Primeira
Câmara não é o objeto desta Manifestação Técnica, mas sim a conduta irregular adotada pelo Município na transferência de recursos ao Poder Legislativo, a qual culminou no Parecer Prévio TC nº
076/2016 – Primeira Câmara.
Sendo assim, vale registrar que o recorrente não acostou aos presentes autos nenhum documento que pudesse repercutir nos aspectos técnicos e contábeis analisados e relatados na Instrução
Técnica Conclusiva ITC 1726/2016 (Processo TC 3893/2015), mas,
conforme se observou em sua argumentação a seguir transcrita,
decidiu postergar a apresentação de prova documental para o momento de julgamento do presente Recurso de Reconsideração:
(...)
Além disso, foram tomadas providências do Poder Executivo para
reaver o valor em excesso repassado ao Poder Legislativo, conforme relato da equipe técnica à fl. 313:
“Com o intuito de sanear o problema a defesa afirma que enviou
ofício à Câmara Municipal solicitando a devolução da quantia transferida pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo.
Para comprovar o alegado juntou o documento n. 06, às fls. 266/268
dos presentes autos. Examinaram-se os documentos citados pela
defesa e constataram-se dois ofícios, sendo um do Poder Executivo
e outro do Poder Legislativo, ambos do exercício de 2016.”
Em que pese na ocasião do julgamento a resolução de tal questão
ainda não se encontrasse devidamente sanada, no momento de
julgamento do presente recurso certamente surgirão novos
documentos probatórios para complementar a prova documental que servirá para esclarecer o presente apontamento.
(...) (grifos da MT)
Depreende-se da legislação vigente que o Município deve observar os limites prescritos no art. 29-A da Constituição da República,
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 58/2009, caso
contrário o Prefeito Municipal poderá incorrer em crime de responsabilidade, conforme os termos do art. 29-A, § 2º, inc. I, do mesmo
instrumento legal.
Face às análises realizadas e conclusões do RT 81/2016 e ITC
1726/201, verificou-se violação expressa à norma emanada diretamente da Constituição da República, sendo que nos presentes autos
não foram verificados elementos suficientes que pudessem afastar
sua ocorrência.
Diante de todo o exposto, somos pela manutenção dos termos e
conclusão exarados na ITC 1726/2016 e consequentemente
no Parecer Prévio TC 076/2016 – Primeira Câmara, quanto
ao item 9 do RT 81/2016 (item 2.10 da ITC 1726/2016).
- Manifestação Técnica 1135/2017
II IRREGULARIDADES MANTIDAS
TÉCNICA (MT) 839/2017

NA

MANIFESTAÇÃO

a) Déficit Orçamentário (item 2.1 da MT 839/2017).
Base Legal: Lei nº 4320/64, art. 48, “b”; Lei Complementar
101/2000, art. 1º, § 1º e art. 9º.
Em sede recursal, o gestor apresentou as seguintes justificativas:
No que se refere ao primeiro item considerado irregular pelo parecer prévio (III.1 – Déficit Orçamentário), entende-se que o déficit
orçamentário na ordem de R$ 96.269,59 (noventa e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) foi
devidamente amparado pelo resultado positivo do exercício 2013,
na ordem de R$ 1.088.544,51 (um milhão, oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos),
conforme trecho do Parecer Prévio TC-067/2015 abaixo transcrito,
cópia em anexo (doc. 02):
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“A demonstração sob análise revela um resultado financeiro positivo de R$ 1.088.544,51 representado pela diferença entre as receitas orçamentária e arrecadadas e as despesas orçamentárias e
extra orçamentárias pagas”.
Entretanto, tais argumentos não foram suficientes para afastar a
irregularidade, conforme se depreende da análise efetuada sobre
as justificativas:
Segundo o recorrente, o Déficit Orçamentário apurado no exercício
de 2014, no montante de R$ 96.269,59 (noventa e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), teria sido
amparado por “resultado positivo do exercício de 2013, da ordem
de R$ 1.088.544,51 (um milhão, oitenta e oito mil, quinhentos e
quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), conforme trecho do Parecer Prévio TC 067/2015”, cuja cópia foi acostada aos
autos às Fls. 17/43.
Todavia, da análise do teor do Parecer Prévio TC 067/2015 em comento, observou-se que o defendente incorreu em equívoco conceitual ao considerar o mencionado “resultado financeiro positivo
do exercício de 2013” como suficiente para a cobertura do Déficit
Orçamentário apurado no exercício de 2014.
Inicialmente, cabe mencionar que de acordo com o Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (Parte V, item/
capítulo 05.05.03), aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro
Nacional - STN nº 437/2012 e vigente para o exercício em análise,
o resultado financeiro apurado no Balanço Financeiro não corresponde ao superávit ou déficit financeiro do exercício, conforme se
depreende da transcrição a seguir:
“O resultado financeiro do exercício corresponde à diferença entre
o somatório dos ingressos orçamentários com os extraorçamentários e dos dispêndios orçamentários e extraorçamentários. Se os
ingressos forem maiores que os dispêndios, ocorrerá um superávit;
caso contrário, ocorrerá um déficit. Este resultado não deve ser
entendido como superávit ou déficit financeiro do exercício,
cuja apuração é obtida por meio do Balanço Patrimonial. O
resultado financeiro do exercício pode ser também apurado pela
diferença entre o saldo em espécie para o exercício seguinte e o
saldo em espécie do exercício anterior.” (grifos da MT)
Complementarmente, O MCASP dispõe sobre o conceito de superávit financeiro nos seguintes termos:
“SUPERÁVIT FINANCEIRO: Corresponde a diferença positiva entre
o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de
crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº
4.320/1964”.
Vale destacar, ainda, as disposições do art. 43 da Lei 4320/1964
quanto ao conceito de superávit financeiro e sobre a possibilidade
de abertura de créditos adicionais utilizando tais recursos:
“Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e
será precedida de exposição justificativa.
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não
comprometidos:
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do
exercício anterior;
II - os provenientes de excesso de arrecadação;
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que
juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva
entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e
as operações de credito a eles vinculadas.
§ 3º 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.
§ 4° Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de
excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos
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extraordinários abertos no exercício”. (grifos da MT)
Face ao apresentado, depreende-se que o montante mencionado
pela defesa não pode ser considerado como recurso disponível para
cobertura do déficit orçamentário apontado no RT 81/2016.
Ressalta-se, também, no que tange ao exercício anterior (2013),
que o próprio Parecer Prévio TC 067/2015 informou em seu item
II.2.4 – Balanço Patrimonial que a “ICC 90/2015 apontou em seu
item II.IV a irregularidade “Ausência de informações quanto ao
Ativo e Passivo Financeiro (Item 6.1 do RTC 66/2015)’ não permitindo o aprofundamento da análise” (Fls. 28 dos presentes autos).
Considerando-se o exposto e a ausência de nova informação ou
documento que pudesse repercutir nos aspectos técnicos e contábeis analisados e relatados, somos pela manutenção dos termos e conclusão exarados no Parecer Prévio TC 076/2016
– Primeira Câmara, quanto ao Item III.1 (Item 4.1 do RT
81/2016 e Item 2.1 da ITC 1726/2016).
O recorrente apresentou, em sede de defesa oral na peça recursal,
os seguintes argumentos:
04. A primeira irregularidade diz respeito a um déficit orçamentário
no valor de R$ 96.269,59 (noventa e seis mil, duzentos e sessenta
e nove reais e cinquenta e nove reais). Questiona-se a ausência de
atos por parte do Recorrente no sentido de limitação de empenho.
05. Sobre o presente ponto, ressalta o Recorrente que tal valor a
título de déficit orçamentário representa um percentual muito
pequeno diante do que foi estabelecido como orçamento total para
o exercício de 2014. Proporcionalmente ao orçamento previsto de
R$ 18.058.705,81 (dezoito milhões, cinquenta e oito mil, setecentos e cinco reais e oitenta e um centavos), o citado déficit representa 0,53% (zero vírgula cinquenta e três por cento).
06. Entende-se, que em razão do pequeno percentual, é cabível o
afastamento da irregularidade ou uma ressalva.
07. Por outro lado, também é cabível o afastamento da irregularidade uma vez que o déficit orçamentário teve origem na realização de empenho de recursos de convênio. Como se observa na mídia CD de fl. 23 dos autos, arquivo “BALEXO”, que traz
o Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa, pág. 04,
verifica-se que houve empenhos a pagar no valor de R$ 115.235,22
(cento e quinze mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e dois
centavos) relativos a obras e instalações com recursos vinculados,
originários do Fundo Cidades, documentação em anexo (doc. 01).
08. O citado empenho, que supera o valor do déficit apurado nos
presentes autos, foi realizado todo de uma única vez, em razão
da natureza dos recursos vinculados, mas os pagamentos ocorreram no ano de 2015 conforme as medições (1ª medição em
28/01/2015), demonstrando que o pequeno desequilíbrio no orçamento municipal não ocorreu por culpa do gestor, e sim pela necessidade de se empenhar a despesa de uma única vez.
09. Pelas razões expostas, pede-se o afastamento da irregularidade
ou que seja objeto de ressalva.
A documentação de suporte para este indicativo de irregularidade
está acostada às folhas 129/220 dos autos.
Análise

técnica:

O recorrente alegou, em sede de defesa oral na peça recursal, que
o valor do déficit orçamentário apurado por este Tribunal seria muito pequeno em relação ao total da despesa executada no período.
Aduz, ainda, que em dezembro de 2014 foi empenhada uma despesa da ordem de R$ 115.235,22 (cento e quinze mil duzentos e
trinta e cinco reais e vinte e dois centavos) relativa a recursos de
convênios com o Fundo Cidades, sendo que somente no exercício
financeiro de 2015 foram liquidadas tais despesas.
Preliminarmente, tem-se que o déficit orçamentário em tempos de
Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser aceito e tão pouco incentivado, ainda que se alegue a pouca representatividade do valor
a descoberto. Contudo, é cediço que havendo superávit financeiro
apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, esse descompasso orçamentário não traria nenhum prejuízo prático.
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No caso do município de Divino de São Lourenço, não foi possível
verificar se houve superávit financeiro no exercício de 2013, em
face de inconsistências nos demonstrativos encaminhados a este
Tribunal. Assim, superada está a possibilidade de se relevar a inconsistência com base no superávit financeiro do exercício anterior.
Quanto à alegação de que o empenho de despesas oriundas de
convênios contribuiu para a ocorrência do déficit, é necessário um
estudo mais detalhado do caso.
De fato, é comum nas gestões orçamentárias municipais a realização da despesa (empenho) antes de os recursos de convênios
ingressarem nos cofres públicos (receita arrecadada). E, por mera
questão matemática, esse fato causaria um desequilíbrio orçamentário momentâneo (despesa empenhada sem receita arrecadada).
No caso em concreto, verifica-se que houve o empenho total da
despesa em 22 de dezembro de 2014 (fl. 165) relativo ao convênio supramencionado na defesa oral. Por outro lado, quanto às
receitas do referido convênio, existe um documento à folha 147
dos autos de onde se verifica o saldo da conta FDM (Fundo de
Desenvolvimento Municipal), em 25 de março de 2014, da ordem
de R$ 1.002.163,65 (um milhão dois mil cento e sessenta e três
reais e sessenta e cinco centavos).
Ocorre que para efeitos de apuração de superávit ou déficit orçamentário o estágio da despesa pública a ser considerado é o empenho. E, com base no documento da folha 147, temos que já havia sido repassado o recurso por parte do Executivo do Estado do
Espirito Santo.
Assim, não vislumbramos razão ao gestor em suas alegações,
considerando que os recursos relativos ao convênio com o Fundo
Cidades já haviam sido repassados, não podendo, dessa forma, ser
excluída a despesa empenhada em dezembro no montante de R$
115.235,22 (cento e quinze mil duzentos e trinta e cinco reais e
vinte e dois centavos) com a Construtora Sperandio.
Face ao todo exposto, vimos não acolher as alegações de defesa,
fato este que nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo
de irregularidade apontado no item 2.1 da MT 839/2017.
b) Não
conformidade
entre
Balancete
de
Execução
Orçamentária da Despesa e Relação de Créditos Adicionais,
quanto ao total de Créditos Adicionais (item 2.3 da MT
839/2017).
Base Legal: Lei 4.320/64 e Normas Brasileiras de Contabilidade.
Em sede recursal, o gestor apresentou as seguintes justificativas:
Não foram acostados aos autos justificativas específicas.
Nesse sentido, assim o opinou o subscritor da MT 839/2017:
Com relação a este item, observou-se que o Agente Responsável
não trouxe esclarecimentos e/ou documentação.
No que diz respeito ao exercício de 2014, em tela, observou-se que
o RT 81/2016 destacou que o Balancete da Execução Orçamentária
da Despesa (arquivo digital BALEXO) demonstrou a abertura de
créditos adicionais em um montante de R$ 8.205.670,00 (oito milhões, duzentos e cinco mil, seiscentos e setenta reais). Todavia,
após o recálculo realizado e demonstrado no item anterior desta
manifestação, verificou-se, com base nos documentos apresentados nos autos TC 3893/2015, que foram abertos créditos adicionais
em um montante de R$ 8.185.670,00 (oito milhões, cento e oitenta
e cinco mil, seiscentos e setenta reais), portanto, a peça contábil
evidenciou uma inconformidade de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
quando comparada à relação de créditos adicionais, apresentada às
fls. 92 daqueles autos.
Diante da permanência da inconformidade entre o Balancete de
Execução Orçamentária da Despesa e a Relação de Créditos
Adicionais, os quais deveriam estar em consonância, somos, do
ponto de vista técnico-contábil, pela manutenção dos termos
e conclusão exarados na no Parecer Prévio TC 076/2016 –
Primeira Câmara, quanto aos itens 4.2.2 do RT 81/2016 e
2.3 da ITC 1726/2016.
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O recorrente apresentou, em sede de defesa oral na peça recursal,
os seguintes argumentos:
010. A segunda irregularidade trata de uma diferença no valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais) referente a um crédito adicional entre
o Balancete de Execução Orçamentária da Despesa e a Relação de
Créditos Adicionais.
011. O Recorrente ressalta que o presente item havia sido analisado em conjunto com dois outros indícios de irregularidades também
relativos a inconsistências na abertura de créditos adicionais, e que
os dois itens foram devidamente esclarecidos e afastados
em sede de análise recursal, reconhecendo-se um equívoco na
análise inicial da PCA, conforme trecho de fl. 67 dos autos recursais
(TC-1073/2017):
“Da reanálise da documentação supramencionada, constatou-se que esta Corte de Contas incorreu em equívoco por ocasião da
análise inicial (RT 81/2016), quando da apuração dos créditos adicionais abertos no exercício de 2014 pelo Município, o qual foi induzido pela formatação do arquivo digital encaminhado na Prestação
de Contas Anual (DEMCAD), correspondente ao Demonstrativo dos
Créditos Adicionais.
[...]
Em decorrência da impropriedade na apresentação dos dados no
Demonstrativo de Créditos Adicionais, os quais deveriam estar em
estrita consonância com os respectivos decretos executivos, ocorreu o equívoco na apuração efetuada no RT 81/2016.” (grifos
da MT)
012. Na verdade, o total de créditos adicionais não foi de R$
8.205.670,00 (oito milhões, duzentos e cinco mil, seiscentos e setenta mil reais), e sim de R$ 8.185.670,00 (oito milhões, cento e
oitenta e cinco mil, seiscentos e setenta reais).
013. Conforme mencionado pela equipe técnica, houve uma reanálise e um recálculo no que diz respeito aos créditos adicionais
abertos em 2014, em razão da documentação juntada pelo gestor
em seus esclarecimentos iniciais, logo após a sua citação.
014. Portanto, entende-se que não há que se falar em divergência, uma vez que os documentos que devem servir de parâmetro
para a análise são aqueles juntados com as justificativas, fls. 92
e seguintes do processo TC-3893/2015. A divergência levantada
foi devidamente corrigida pelos documentos juntados, e, somente
permaneceu, pois o recálculo realizado pela equipe técnica se reportou aos documentos iniciais da PCA, que não devem prevalecer
em razão os documentos juntados posteriormente.
015. Além de tais considerações, entende-se que a inconsistência
é de pequena monta, uma vez que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) representa 0,24% (zero vírgula vinte e quatro por
cento) do total dos créditos adicionais abertos, que totalizaram R$
8.185.670,00 (oito milhões, cento e oitenta e cinco mil, seiscentos
e setenta reais).
016. Pelas considerações acima articuladas, pede-se o afastamento
do indício de irregularidade ou que seja objeto de ressalva.
O gestor não acostou, em sede de defesa oral na peça recursal,
documentação de suporte para esta irregularidade.
Análise

técnica:

O recorrente alegou que após o novo cálculo efetuado pela área
técnica deste Tribunal concluiu-se que o total de créditos adicionais abertos no exercício foi de R$ 8.185.670,00 (oito milhões
cento e oitenta e cinco mil seiscentos e setenta reais), condizente
com o demonstrativo dos créditos adicionais abertos no exercício
(DEMCAD).
Aduziu, ainda, que esta irregularidade havia sido analisada em conjunto com outros dois indicativos, sendo que estes foram afastados
e aquele mantido.
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De fato, concluiu a área técnica que o total de créditos adicionais abertos no exercício em análise foi de R$ 8.185.670,00
(oito milhões cento e oitenta e cinco mil seiscentos e setenta
reais). Contudo, o balancete de execução da despesa orçamentária apresentado pelo gestor continua evidenciando um total de
R$8.205.670,00 (oito milhões duzentos e cinco mil seiscentos e
setenta reais), divergindo, portanto, em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) do DEMCAD.
Segundo o gestor, a diferença “somente permaneceu, pois o recálculo realizado pela equipe técnica se reportou aos documentos
iniciais da PCA, que não devem prevalecer em razão os documentos
juntados posteriormente”. Entretanto, ao se compulsar os documentos referenciados pelo gestor (processo TC 3.893/2015, fls. 92
e seguintes), não se verifica o totalizador do balancete com o novo
montante apurado e aceito pela área técnica.
Assim, ratificamos análise já efetuada pela área técnica, fato este
que nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no item 2.3 da MT 839/2017.
c) Ausência de informações quanto ao Ativo e Passivo
Financeiros (item 2.5 da MT 839/2017).

lativo ao exercício de 2015 (TC 4670/2016), verificou-se que o
mesmo se encontra em trâmite neste Tribunal, estando em fase de
citação em virtude da Decisão Monocrática DECM-297/2017 {Termo
de Citação TC 377/2017-1, datado de 31/03/2017). Naqueles autos, não foram identificadas inconsistências com relação à
apresentação das informações relativas ao Ativo Financeiro
e ao Passivo Financeiro. [ ... ]” (grifos da MT)
018. No entanto, a equipe técnica observa que a apresentação de
tais informações no exercício de 2015 não faria sanar a omissão das
informações no exercício de 2014.
019. Em que pese a irregularidade, o Recorrente informa que não
ocorreu nenhum prejuízo à análise das contas, e conforme explicado em suas justificativas, a ausência das informações se deu por
dificuldades relacionadas à escassez de mão de obra qualificada na
equipe de contabilidade do Município.
020. Entende-se que o item sob análise comporta a expedição de
determinação, não impedindo a aprovação as prestação de contas,
ainda que com ressalvas.
O gestor não acostou, em sede de defesa oral na peça recursal,
documentação de suporte para esta irregularidade.

Base Legal: Portaria STN n.º 437/2012.

Análise

Em sede recursal, o gestor apresentou as seguintes justificativas:

O recorrente alegou, inicialmente, que o problema quanto à ausência de identificação das contas do ativo e do passivo foi solucionado
nas contas do exercício de 2015. Esse fato foi corroborado pela área
técnica.

A respeito do terceiro item tido por irregular (Ausência de
Informações quanto ao Ativo e Passivo Financeiros), o Recorrente
informa que tais questões foram solucionadas na PCA 2015, como
poderá ser possível verificar ao final da tramitação do presente recurso.
Entretanto, tais argumentos não foram suficientes para afastar a
irregularidade, conforme se depreende da análise efetuada sobre
as justificativas:
Com relação a este item, observou-se que o Agente Responsável
não trouxe novos esclarecimentos e/ou documentação comprobatória, limitando-se a informar que “tais questões foram solucionadas na PCA 2015, como poderá ser possível verificar ao final da
tramitação do presente recurso”.
Com relação ao processo de Prestação de Contas Anual relativo ao
exercício de 2015 (TC 4670/2016), verificou-se que o mesmo se
encontra em trâmite neste Tribunal, estando em fase de citação
em virtude da Decisão Monocrática DECM - 297/2017 (Termo de
Citação TC 377/2017-1, datado de 31/03/2017). Naqueles autos,
não foram identificadas inconsistências com relação à apresentação das informações relativas ao Ativo Financeiro e ao Passivo
Financeiro.
Em que pese a observância da previsão legal contida no artigo 105
da Lei Federal 4320/64, no que se refere ao correto registro e evidenciação dos valores do Ativo Financeiro e do Passivo Financeiro
no Balanço Patrimonial de 2015, esta não exime o Município do
cumprimento das exigências legais quanto a este quesito no exercício anterior (2014), principalmente se levarmos em conta que
o superávit financeiro apurado naquele exercício poderá ser usado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais no
exercício seguinte, constituindo-se, ainda, em referência para o
controle da execução orçamentária municipal.
Diante do relatado, do ponto de vista técnico-contábil, conclui-se
pela manutenção dos termos e conclusão exarados na no
Parecer Prévio TC 076/2016 – Primeira Câmara, quanto aos
itens 6.1 do RT 81/2016 e 2.5 da ITC 1726/2016.
O recorrente apresentou, em sede de defesa oral na peça recursal,
os seguintes argumentos:
017. A terceira irregularidade questiona a ausência de informações sobre o ativo e o passivo financeiros. Conforme narrado pelo
Recorrente, tal situação foi devidamente solucionada na PCA 2015,
como reconhece a equipe técnica:
“Com relação ao processo de Prestação de Contas Anual re-
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técnica:

Aduziu, ainda, que o fato de as contas do exercício de 2014 não
estarem devidamente identificadas não trouxe nenhum prejuízo a
análise das mesmas, justificando que o problema ocorreu devido a
escassez de mão de obra qualificada no município.
Não podemos concordar com o recorrente. Desde o exercício financeiro de 2013 os demonstrativos contábeis do município de
Divino de São Lourenço vêm sendo alvo de citações do Tribunal de
Contas por falta de clareza nas informações contidas nos mesmos.
Conforme já aventado, não foi possível calcular o valor do superávit financeiro do exercício financeiro dos exercícios de 2013 e
2014, prejudicando, assim, a verificação de uma das fontes para a
abertura de créditos adicionais, bem como do lastro financeiro para
cobertura de déficit orçamentário.
De outra face, temos que o regimento interno deste Tribunal, na
parte relativa às contas do Prefeito para efeitos de emissão de
Parecer Prévio assim determina:
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. (grifo nosso)
Diante do que apresentou o gestor, não é possível afirmar que o
balanço patrimonial do município evidencia, fidedignamente, a posição patrimonial em 31 de dezembro do exercício em análise.
Assim, vimos não acolher as alegações de defesa, fato este que nos
conduz a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade
apontado no item 2.5 da MT 839/2017.
d) Descumprimento do Limite legal com Despesa de Pessoal
– Poder Executivo (item 2.6 da MT 839/2017).
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Base Legal: alínea “b”, inciso III, do art. 20 e art. 22 da LC
101/2000.
Em sede recursal, o gestor apresentou as seguintes justificativas:
Quanto ao quarto item considerado irregular (III.4 – Descumprimento
do Limite Legal com Despesa com Pessoal – Poder Executivo), a
instrução técnica conclusiva chega a reconhecer que as medidas de
adequação de pessoal (demissões), conforme documentação de fls.
215/224, mas considerou que não foram suficientes para manutenção abaixo do limite legal.
O parecer prévio considerou que não teriam sido adotadas as medidas previstas no art. 23 da Lei Complementar n. 101/2000, visto
que nos três quadrimestres de 2015 não teria sido constatado a
adequação aos percentuais. Entende-se que uma análise final sobre
o ponto em questão deve ser objeto de aferição nas contas anuais
do exercício 2015, ainda pendente de análise técnica.
Ademais, o Recorrente efetuou medidas de demissão de pessoal
com vistas à adequação dos limites legais, conforme constatado
pela equipe técnica, não devendo prevalecer o registro contido do
parecer prévio abaixo transcrito:
“Penso que a inércia na adoção de medidas para a adequação do
poder executivo ao limite legal traz, por si só, conteúdo suficiente
a caracterizar uma irregularidade insanável com nível de reprovabilidade a ensejar a contaminação da integralidade das contas, e
motivar sua rejeição.”
Isso porque a equipe de auditoria considerou, sim, que o Recorrente
tomou medidas para à correção dos gastos com pessoal, conforme
relato de fl. 301:
“No que pese o esforço do prefeito municipal em diminuir
os gastos do município com folha de pagamento, conforme
se verificou às fls. 215/224, estas não foram efetivas, tendo
em vista que a despesa com pessoal e encargos sociais permanece
ultrapassando o imite legal de 54% da Receita Correte (sic) Líquida
estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal.” (grifos da MT)
Entretanto, tais argumentos não foram suficientes para afastar a
irregularidade, conforme se depreende da análise efetuada sobre
as justificativas:
Verificou-se que o recorrente buscou sustentar suas argumentações no fato de que foram adotadas medidas pelo Poder Executivo
para a adequação das Despesas com Pessoal ao Limite Legal, sendo estas, em seu entendimento, reconhecidas por esta Corte de
Contas conforme relato às fls. 301, a seguir transcrito:
“No que pese o esforço do prefeito municipal em diminuir
os gastos do município com folha de pagamento, conforme
se verificou às fls. 215/224, estas não foram efetivas, tendo
em vista que a despesa com pessoal e encargos sociais permanece ultrapassando o imite legal de 54% da Receita Correte (sic)
Líquida estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal.” [grifos do
Recorrente]
Complementando suas alegações, o recorrente considerou que
“uma análise final sobre o ponto em questão deve ser objeto de
aferição nas contas anuais do exercício 2015, ainda pendente de
análise técnica”.
Neste ponto, pede-se vênia para discordar da argumentação apresentada, uma vez que se entende que mesmo reconhecendo o empenho do Gestor em tentar adequar as despesas com pessoal ao
Limite Legal, a ITC 1726/2016 é contundente ao afirmar que não
houve recondução das despesas na proporção especificada
pela Lei de Responsabilidade Fiscal no primeiro e no segundo quadrimestre seguintes e que “houve apenas crescimento do descumprimento”.
Ressalta-se, também, que a conclusão da ITC 1726/2016, após
análise de todos os documentos e argumentações apresentados
pelo Gestor, é de que “as exonerações efetuadas no exercício de
2014, não tem o condão de afastar a irregularidade apontada
no RT 81/2016, em face do Sr. Miguel Lourenço da Costa”.
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Registra-se, por oportuno, que o recorrente não acostou aos autos
nenhum documento que pudesse repercutir nos aspectos técnicos
e contábeis analisados e relatados na Instrução Técnica Conclusiva
ITC 1726/2016 (Processo TC 3893/2015).
Com relação ao processo de Prestação de Contas Anual relativo ao
exercício de 2015 (TC 4670/2016), sobre o qual o Gestor argumentou que deveria ser “uma análise final sobre o ponto em questão”,
verificou-se que o mesmo se encontra em trâmite neste Tribunal,
estando em fase de citação em virtude da Decisão Monocrática
DECM-297/2017 (Termo de Citação TC 377/2017-1, datado de
31/03/2017). Naqueles autos, foi identificado que houve o descumprimento do Limite Legal com Despesas de Pessoal – Poder
Executivo e Consolidado, conforme transcrição a seguir, extraída do
RT 152/2017-6 constante naqueles autos:
“(...)
8.1.1 DESCUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL COM DESPESA
DE PESSOAL – PODER EXECUTIVO E CONSOLIDADO
Base Normativa: alínea b, inciso III, do Artigo 20 e artigo 22 da LC
101/2000.
Foi constatado, que o Poder Executivo canalizou em despesa de
pessoal e encargos sociais o montante de R$9.007.623,88, resultando, numa aplicação de 56,19% em relação à receita corrente
líquida apurada para o exercício (R$16.031.799,66).
Conclui-se, portanto, que o Poder Executivo, descumpriu o limite
legal de 54% estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea “b” da Lei
Complementar 101/00, excedendo-o em R$350.452,06, que equivale a 2,19% de descumprimento.
Da impropriedade no total das despesas com pessoal do Poder
Executivo, decorreu o excesso das despesas com pessoal consolidadas (Poder Executivo e Poder Legislativo), que somaram
R$9.710.756,24, representando 60,57% da RCL, excedendo em
0,57% o limite estabelecido.
Foram emitidos pareceres de alerta ao responsável pelo atingimento do limite legal com despesa de pessoal, referente ao 1º, 2º e
3º quadrimestres de 2015 (processos TC 7.460/2015, 1.719/2016,
6.503/2016).
Ressalta-se que cabe ao Prefeito tomar as providências dispostas
no art. 23 da Lei Complementar 101/00, observando ainda o que
dispõe o § 2º do art. 63 da mesma lei.
Ademais, destaca-se que o descumprimento da despesa com
pessoal sujeita o responsável às penalidades previstas na Lei
10.028/00, às quais competem ao TCEES:
Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de finanças
públicas:
I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal
de Contas o relatório de gestão fiscal, nos prazos e condições estabelecidos em lei;
II – propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não contenha
as metas fiscais na forma da lei;
III – deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e
movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em
lei;
IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da
lei, a execução de medida para a redução do montante da despesa
total com pessoal que houver excedido a repartição por Poder do
limite máximo.
§ 1º A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta
por cento dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa,
sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal.
§ 2º A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a fiscalização contábil,
financeira e orçamentária da pessoa jurídica de direito público envolvida.
Dessa forma, sugere-se citar o responsável para que apresente as
justificativas que julgar necessárias. (...)”.
Considerando-se o exposto, bem como a ausência de nova informação ou documento que pudesse repercutir nos aspectos técnicos e contábeis analisados e relatados e, sobretudo, a permanência do descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal em
2015 no que tange à adequação das despesas ao Limite Legal, somos pela manutenção dos termos e conclusão exarados na
ITC 1726/2016 e consequentemente no Parecer Prévio TC
076/2016 – Primeira Câmara, quanto ao item 7.1.1.1 do RT
81/2016 (item 2.6 da ITC 1726/2016).
O recorrente apresentou, em sede de defesa oral na peça recursal,
os seguintes argumentos:
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021. A quarta irregularidade versa sobre o descumprimento do limite legal com despesa de pessoal.
022. Inicialmente, entende-se que o pequeno percentual acima
do limite, equivalente a 0,56% (zero vírgula cinquenta e seis por
cento),
não constitui óbice ao afastamento do item ou à aprovação das contas com ressalvas, na esteira de julgados do próprio TCEES.
023. Em segundo lugar, a equipe de auditoria reconhece que o
Recorrente tomou medidas para trazer os gastos com pessoais aos limites legais, conforme trecho de fl. 301 dos autos
TC-3893/2015:
“No que pese o esforço do prefeito municipal em diminuir
os gastos do município com folha de pagamento, conforme
se verificou às fls. 215/224, estas não foram efetivas, tendo
em vista que a despesa com pessoal e encargos sociais permanece
ultrapassando o imite legal de 54% da Receita Correte (sic) Líquida
estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal.” (grifos da MT)
08. Em terceiro lugar, o art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal
prescreve que o gestor corrija os desvios relativos a gastos com
pessoal em até 02 (dois) quadrimestres. Por outro lado, tal prazo de 02 (dois) quadrimestres, nos termos do art. 66 da mesma
lei, pode ser duplicado quando a variação acumulada do PIB nos
últimos quatro trimestres for inferior a 1% (um por cento), como
registrou a economia brasileira nos últimos anos, conforme tabela
abaixo:

024. Conforme narrado pela equipe técnica à fl. 41 dos autos TC3893/2014, o marco inicial do descumprimento teria sido o 2° semestre de 2014. Portanto, o excedente teria que ser eliminado em
até 04 (quatro) quadrimestres, até o final do 1° quadrimestre
de 2016, sendo impróprio realizar-se a rejeição das contas antes
de esgotado o período de adequação conferido pelo art. 23 c/c art.
66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, antes do julgamento
de tais contas.
025. Há no próprio TCEES julgado se posicionamento no mesmo
sentido (Parecer Prévio TC-022/2011, Processo TC-2697/2010), ao
apreciar as contas do Município de Nova Venécia, relativas ao exercício de 2009.
026. No referido caso - por sua vez citado pelo Parecer Prévio
TC-017/2015, Processo TC-7226/2011 – a Manifestação Técnica
de Cheia MTC 10/2011 foi acompanhada pelo Ministério Público
Especial de Contas, conforme trecho abaixo transcrito, que entendeu que as contas não podem ser julgadas irregulares sem o
transcurso do prazo de adequação:
PPJC 842/2011
PROCESSO TC: 2697/2010
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
VENÉCIA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2009
RESPONSÁVEL: WILSON LUIZ VENTURIM
(...)
A Manifestação Técnica de Chefia é coerente com a realidade dos
autos.
De fato, não se podem considerar irregulares contas que,
apesar de terem ultrapassado o percentual máximo previsto
em lei de gastos com pessoal, ainda não se encontram com o
prazo para a correção deste excedente vencido.
No caso em tela, o poder executivo superou o limite legal de 54%
no 3º quadrimestre de 2009, marco inicial do período de adequação, de acordo com o art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ressalte-se que o art. 66 da referida lei duplica os prazos de eliminação de excesso de despesas com pessoal, estendendo tal período
para até
quatro quadrimestres, com a eliminação de pelo menos 1/3 do ex-
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cesso nos dois primeiros quadrimestres.
Em se tratando das contas da Prefeitura Municipal de Nova Venécia
no exercício de 2009, tem-se que o prazo para a correção da impropriedade alhures vencerá no primeiro quadrimestre de 2011. Logo,
não é cabível adentrar, neste momento, no mérito de se ter, definitivamente, descumprido ou não o teto legal referente aos gastos
com pessoal.” [grifo nosso]
027. Pelas considerações expostas, pede-se o afastamento do indício de irregularidade.
O gestor não acostou, em sede de defesa oral na peça recursal,
documentação de suporte para esta irregularidade.
Análise

técnica:

O recorrente alegou, inicialmente, que o percentual extrapolado
(0,56%) não constituiria óbice à aprovação das contas do gestor.
Aduziu, ainda, que considerando o baixo crescimento da economia
brasileira, o prazo para readequação das despesas com pessoal ao
limite legal deveria ser duplicado, em atendimento ao disposto no
artigo 66 da LRF. Afirmou, também, que este Tribunal de Contas já
firmou entendimento no sentido de que somente após o transcurso
do prazo para readequação é que se poderiam rejeitar as contas
do gestor.
Preliminarmente, cumpre-nos informar que nos processos de contas onde se verificou descumprimento do limite com pessoal nos
exercícios de 2014, 2015 e 2016, está se adotando a aplicação de
prazo duplicado, haja vista a recessão econômica evidenciada pelos
órgãos de pesquisa nesta área.
Dito isto, resumiremos, neste momento, os totais da despesa com
pessoal do Poder Executivo do município de Divino de São Lourenço
nos últimos quatro exercícios financeiros.
EXERCÍCIO

PERÍODO

RCL

2014

1º SEMESTRE
2º SEMESTRE
1
º
QUADRIMESTRE
2
º
QUADRIMESTRE
3
º
QUADRIMESTRE
1
º
QUADRIMESTRE
2
º
QUADRIMESTRE
3
º
QUADRIMESTRE
1
º
QUADRIMESTRE

2015

2016

2017

16.466.300,28
17.439.369,80
16.460.817,69

TOTAL
DA
DESPESA
8.469.889,20
9.640.234,68
9.639.635,35

%
DA
RCL
51,44
55,28
58,56

16.078.822,34

9.284.217,72

57,74

16.030.908,56

8.962.298,98

55,91

13.599.138,31

8.902.226,87

65,46

-

-

-

14.738.164,39

9.251.359,14

62,77

-

-

-

Fonte: LRFWeb.

Do quadro anterior tem-se que não houve, em nenhum dos períodos evidenciados, redução do percentual de despesas com pessoal,
com a ressalva de que o gestor não forneceu os dados relativos ao
segunde quadrimestre de 2016, bem como ao primeiro quadrimestre de 2017.
Assim, ainda que o prazo para readequação tenha sido duplicado
(encerrando-se no 1º quadrimestre de 2016), houve descumprimento do mesmo. Todavia, este Tribunal vem adotando a metodologia de se punir os gestores somente após o prazo para readequação do limite ultrapassado. Nesse sentido, considerando a não
redução das despesas no prazo estipulado, confirmamos a irregularidade ora apontada.
Face ao todo exposto, vimos não acolher as alegações de defesa,
fato este que nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo
de irregularidade apontado no item 2.6 da MT 839/2017.
e) Transferências de recursos ao Poder Legislativo acima do
limite determinado pela Constituição Federal (item 2.7 da
MT 839/2017).
Base Legal: art. 29-A, inciso I c/c art. 29-A, § 2º da Constituição
da República.
Em sede recursal, o gestor apresentou as seguintes justificativas:
No que se refere ao quinto item que no entender do parecer prévio
macula as contas do Recorrente (III.6 – Transferências de Recursos
www.tce.es.gov.br
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ao poder Legislativo acima do limite determinado pela Constituição
Federal), questiona-se que o duodécimo repassado à Câmara
Municipal de Divino São Lourenço teria sido repassado a maior em
R$ 18.470,39 (dezoito mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e
nove centavos).

nia com a jurisprudência pátria dos colendos tribunais superiores e
com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade
dos processos nos Tribunais de Contas, entendo que subsistem
razões para relevar a presente irregularidade, afastando a
pretensão punitiva desta Corte de Contas.

O referido valor representa apenas 0,18% (zero vírgula dezoito por
cento) acima do limite legal de 7% (sete por cento), sendo cabível,
no caso em questão, uma ressalva em razão do pequeno percentual.

[...]

Além disso, foram tomadas providências do Poder Executivo para
reaver o valor em excesso repassado ao Poder Legislativo, conforme relato da equipe técnica à fl. 313:
Com o intuito de sanear o problema a defesa afirma que enviou
ofício à Câmara Municipal solicitando a devolução da quantia transferida pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo.
Para comprovar o alegado juntou o documento n. 06, às fls. 266/268
dos presentes autos. Examinaram-se os documentos citados pela
defesa e constataram-se dois ofícios, sendo um do Poder Executivo
e outro do Poder Legislativo, ambos do exercício de 2016.
Em que pese na ocasião do julgamento a resolução de tal questão
ainda não se encontrasse devidamente sanada, no momento de
julgamento do presente recurso certamente surgirão novos documentos probatórios para complementar a prova documental que
servirá para esclarecer o presente apontamento.
No entanto, como se disse acima, o pequeno percentual que ultrapassou o limite de 7% (sete por cento) admite a aprovação com
ressalvas.
O TCEES tem assim admitido, nos termos das razões de decidir
contidas no processo TC-1879/2011, de relatoria do Conselheiro
Rodrigo Chamoun, que julgou regulares com ressalva as
contas da Câmara Municipal de Alto Rio Novo, que acompanhado pela maioria da 1ª Câmara, entendeu cabível o afastamento da irregularidade consistente em violação do teto de
gastos pela Câmara Municipal quando pequeno o percentual
acima do limite:
ACÓRDÃO TC-411/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-1879/2011(APENSO: TC 3176/2011)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO/2010
RESPONSÁVEL - JOSÉ PINTO DA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2010
– 1) CONTAS REGULARES COM RESSALVA - 2) DETERMINAÇÕES
- 3) ARQUIVAR.
[...]
Nessas circunstâncias, ainda que o Município tivesse que propor
emenda ao Orçamento durante o exercício, reduzindo o valor do
duodécimo ao limite constitucional correspondente ao valor máximo de gastos, que na hipótese vertente passou de R$688.659,36
(8% da RCL) para R$602.576,94 (7% da RCL), tal procedimento
mereceria flexibilidade por parte deste Tribunal.
Importa destacar a atividade orientadora que se impõe entre as
funções desta Corte de Contas, e não menos importante que a função sancionatória, devendo esta última ser mitigada no presente
caso, especialmente, quando o valor ultrapassado nos gastos
se mostra insignificante, como na hipótese em questão, que
houve descumprimento do limite de gastos no montante de
R$6.999,02, equivalente a 1,16% do duodécimo.
Neste contexto, considerando a alteração constitucional e o
valor de pequena monta que resultou o descumprimento a
ser imputado ao responsável, em relação ao valor do duodécimo, entendo ser o caso de aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, pelo que destaco as lições de Marcelo
Harger, in verbis:
[...]
Por fim, levando-se em consideração primeiramente a boa-fé do
gestor, que se mostrou, no caso concreto, solícito de devolver o valor da despesa realizada acima do limite ao Executivo, notadamente, o princípio da insignificância, cuja aplicabilidade está em harmo-
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III - CONCLUSÃO:
A par de toda a fundamentação fática e jurídica, divergindo respeitosamente do posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público
Especial de Contas, VOTO no sentido de julgar REGULARES
COM RESSALVA as contas da Câmara Municipal de Alto Rio
Novo, referentes ao exercício de 2010, de responsabilidade do
Sr. José Pinto da Silva, com fundamento no artigo 84, incisos II, da
LC 621/13, dando-se quitação ao responsável, nos moldes do art.
86 do mesmo diploma legal.
[...]
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC¬1879/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
dezoito de junho de dois mil e catorze, por maioria, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Julgar regulares com ressalvas as contas da Câmara
Municipal de Alto Rio Novo, referentes ao exercício de 2010,
sob a responsabilidade do Sr. José Pinto da Silva, com fundamento
no artigo 84, incisos II, da Lei Complementar n0 621/13, dando-se quitação ao responsável, nos moldes do artigo 86 do mesmo
diploma legal; [...]” (TCEES, Processo TC-1879/2011, Acórdão TC411/2014 – Primeira Câmara, Relator Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, julgado em 18/06/2014, disponibilizado no
Diário Eletrônico em 06/10/2014, Págs. 27-38) [grifo nosso]
No julgado citado, o que foi gasto em excesso ao limite representou 1,16% (um vírgula dezesseis por cento) do duodécimo.
Nos presentes autos, o suposto excesso seria de 0,18% (zero
vírgula dezoito por cento), mais de seis vezes menor que o excesso registrado naqueles autos, e lá havendo a aprovação
das contas com ressalvas.
Por fim, somados aos fundamentos recursais acima expostos, entende o Recorrente que o atingimento dos demais índices constitucionais, conforme consta no parecer prévio à fl. 322, autoriza
a reformulação do parecer prévio recomendando a aprovação das
contas com ressalvas:
(i) limite com pessoal consolidado (Poder Executivo e
Legislativo) previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal: 58,10%
(limite de 60%) (fl. 322);
(i) aplicação mínima com remuneração dos profissionais do
magistério prevista na Constituição da República: 109,11% (mínimo de 60%) (fl. 322);
(v) Aplicação mínima em manutenção e desenvolvimento do
ensino prevista na Constituição da República: 27,19% (mínimo
de 25%) (fl. 322);
(vi) aplicação mínima em saúde prevista na Constituição da
República: 22,15% (mínimo de 15%) (fl. 322).
Pelas razões expostas, pede-se o provimento do recurso interposto
para reformar o parecer prévio recorrido, recomendando a aprovação das contas sob responsabilidade do Recorrente, ou, caso assim
não se entenda, que se recomende a aprovação das contas com
ressalvas, nos termos do art. 80, inciso II da Lei Complementar n.
621/2012.
Entretanto, tais argumentos não foram suficientes para afastar a
irregularidade, conforme se depreende da análise efetuada sobre
as justificativas:
Consoante as argumentações trazidas aos autos pelo Gestor, a
transferência de recursos ao Legislativo Municipal excedeu o Limite
Constitucional em percentual pouco relevante em seu entendimento (0,18%), correspondente a um montante de R$ 18.470,39 (dezoito mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e nove centavos),
fato este que poderia, com base na lógica apresentada, fazer constar no Parecer Prévio apenas “uma ressalva em razão do pequeno
percentual”.
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Verificou-se que o Gestor embasou suas alegações em Acórdão exarado por esta Corte de Contas no Processo TC 1879/2011 (Acórdão
TC 411/2014), correspondente à Prestação de Contas Anual da
Câmara Municipal de Alto Rio Novo – Exercício 2010, no qual o
Plenário desta Corte de Contas, divergindo dos posicionamentos
da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas, julgou
“regulares com ressalvas” as contas daquele Legislativo Municipal,
mesmo em face de transferências de recursos ao Poder Legislativo
acima do limite determinado pela Constituição da República.
Cabe mencionar que o exercício de 2010 foi o primeiro impactado
pela alteração do art. 29-A da Constituição da República, em decorrência da Emenda Constitucional EC 58/2009, a qual, em seu
art. 2º, alterou o limite de gasto total do Poder Legislativo de 8%
(oito pontos percentuais) para 7% (sete pontos percentuais) da
Receita Corrente Líquida para municípios de até cem mil habitantes. Naquele contexto, em consonância com as razões de decidir do
Relator expostas no Acórdão, entendeu o Plenário pela aplicação
do “Princípio da Insignificância ou Bagatela”, naquele julgamento.
Com o objetivo de esclarecer os aspectos que envolvem a matéria em análise, transcrevem-se a seguir algumas das considerações efetuadas pela 3ª Procuradoria de Contas - Ministério Público
Especial de Contas no Processo TC 1879/2011 supramencionado
(Parecer 1526/2014-7 de 29/04/2014), as quais trataram da aplicação do “Princípio da Insignificância ou Bagatela” invocados pelo
recorrente nos presentes autos:
Em princípio, pretende-se “relevar” a irregularidade relativa ao
gasto total do Poder Legislativo acima do limite constitucional, invocando-se a boa-fé do gestor, o princípio da insignificância, da
proporcionalidade, da razoabilidade e da efetividade dos processos
dos tribunais de contas.
Assinala-se que o relator não afasta da irregularidade, do que se
conclui que há, por parte dele, o reconhecimento da expressa violação no art. 29-A da Constituição Federal.
Quanto à incidência do novo limite de despesa do Poder Legislativo
introduzido pela EC n. 58/2009 no exercício de 2010, o Tribunal
de Contas do Mato Grosso editou a Nota Técnica n. 01/2010 no
sentido de que “1) A despesa total da Câmara Municipal a ser realizada no exercício de 2010 e seguintes deverá observar os limites
prescritos no art. 29-A da Constituição Federal, com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 58/2009; 2) O repasse efetuado
pelo Poder Executivo à Câmara Municipal no exercício de 2010 e
seguintes deverá observar os limites prescritos no art. 29-A da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
nº 58/2009, caso contrário o Prefeito Municipal poderá incorrer em
crime de responsabilidade, nos termos do art. 29-A, § 2º, inc. I, da
Constituição Federal; 3) Caso o valor total da despesa da Câmara
Municipal tenha sido fixado na lei orçamentária para o exercício
de 2010 em valor superior ao limite constitucional previsto no art.
29-A da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 58/2009, o orçamento deverá ser adequado a
esse limite.”
Note-se que não há nenhuma exigência para alteração da lei orçamentária, mas apenas que a execução orçamentária se dê dentro
do limite estabelecido pelo legislador constituinte derivado.
Assim, havendo violação expressa à norma emanada diretamente
da constituição, outra interpretação não pode se chegar senão a
de que se trata de grave violação à norma. Entendimento diverso
favorece apenas ao gestor e não ao erário, sendo qualquer decisão
nesse sentido contrário ao interesse público.
Como dito, no voto sub examine há uma subversão de conceitos
jurídicos que não pode ser admitida, sob pena de afastamento da
própria legalidade, a qual também rege as decisões desse Tribunal
de Contas.
Enfim, padece o voto de graves equívocos, decorrentes da errônea
aplicação de princípios constitucionais, senão vejamos:
A - não se mostra aplicável ao caso concreto o princípio da insignificância (crime de bagatela), pois este tem o sentido de excluir ou
de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considera o ato
praticado como um crime e para ser aplicado faz-se necessária a
presença de certos requisitos, tais como: (a) a mínima ofensivida-
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de da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da
ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (exemplo: o
furto de algo de baixo valor). Sua aplicação decorre no sentido de
que o direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam
resultado cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a
bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à
integridade da própria ordem social.
Não é o caso examinado, pois embora não seja de grande monta o
valor gasto acima do limite, trata-se de conduta grave e reprovável, tanto que o próprio texto constitucional qualificou como crime
de responsabilidade do prefeito o repasse à Câmara de valor além
daquele limite.
Qualquer gasto além do limite fixado pela Constituição, independente do montante, por determinação do próprio legislador constituinte derivado, tem sim alto grau de ofensividade e reprovabilidade, por representar gastos contrários ao interesse público.
Em linha interpretativa irrepreensível e totalmente alinhada com a
preservação do erário, o Tribunal de Contas de São Paulo, nos autos
do processo TC-002558/026/04, Cons. Relator, Cláudio Ferraz de
Alvarenga, decidiu:
[...] Prevalece, em suma, a infração ao § 1º, do artigo 29-A da
Constituição, pois a Câmara gastou 70,08% de sua receita com
folha de pagamento. Trata-se de irregularidade muito grave, tanto
que a própria Constituição tipifica como crime de responsabilidade.
[...] Por tanto, não há como transigir com despesa superior ao máximo permitido pela Constituição. A questão já foi longamente examinada por esta Corte, a respeito dos múltiplos limites de despesas
instituídos pela legislação constitucional e infraconstitucional, como
os já referidos, firmando a Corte o entendimento de que o limite
aceitável é o definido na norma legal.
Não cabe a esta Corte estabelecer limite para descumprimento da
Constituição.
[...]
Da mesma forma, por constituir a infração suposto ato de improbidade administrativa, não há que se falar em princípio da insignificância, justamente por ser o bem público bem indisponível, além
de atingir a moralidade e a probidade administrativa, tal como pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (MS 15917 /
DF; AgRg no Ag 1320840 / MS; REsp 892818 / RS), sendo que
decisão diversa desse Tribunal de Contas ferirá frontalmente o texto
constitucional e, em especial, o princípio da indisponibilidade, pela
Administração, do interesse público.
B - Outrossim, incabível na espécie a aplicação dos princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade.
A proporcionalidade e a razoabilidade são expressões do princípio
da legalidade, ao qual está jungido todo agente público. No regime
jurídico administrativo tais princípios devem ser invocados sempre
no interesse público. Nada impede que sejam aplicados em favor do
particular, desde que o interesse resguardado não lhe seja exclusivo, mas pertinente a toda a coletividade. Não é o que se verifica
no caso concreto!
Oriana Piske, em artigo denominado “Proporcionalidade e
Razoabilidade: Critérios de Intelecção e Aplicação do Direito”, leciona:
[...] A doutrina constatou a existência de três elementos ou subprincípios que compõem o princípio da proporcionalidade. O primeiro é a pertinência. Analisa-se aí a adequação, a conformidade ou a
validade do fim. Portanto se verifica que esse princípio se confunde com o da vedação do arbítrio. O segundo é o da necessidade,
pelo qual a medida não há de exceder os limites indispensáveis à
conservação do fim legítimo que se almeja. O terceiro consiste na
proporcionalidade mesma, tomada “stricto sensu”, segundo a qual
a escolha deve recair sobre o meio que considere o conjunto de
interesses em jogo. (g.n.)
A citada magistrada, no artigo supramencionado, transcreve o seguinte magistério de Celso Antônio Bandeira de Mello acerca do
princípio da razoabilidade:
que a Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de
obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das

www.tce.es.gov.br

Segunda-feira, 29 de janeiro de 2018
finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. Vale
dizer: pretende se colocar em claro que não serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas - e, portanto, jurisdicionalmente
inválidas -, as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou
praticadas em desconsideração às situações e circunstâncias que
seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência,
sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva
da discrição manejada.” (g.n.)
Exemplifica-se, a seguir, a correta aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade levada a efeito pelo egrégio
Tribunal de Contas da União:
Decisão n° 215/1 999 — Plenário: considerou possível que os limites para alterações contratuais fixados peremptoriamente nos
parágrafos 1º e 2º do art. 65 da Lei n. 8.666/93 podem ser ultrapassados sob condições excepcionais, notadamente, quando que as
consequências da outra alternativa (a rescisão contratual, seguida
de nova licitação e contratação) importam sacrifício insuportável ao
interesse público primário (interesse coletivo) a ser atendido pela
obra ou serviço.
Acórdão 304/2001 — Plenário: em exame de duas supostas irregularidades - desnecessidade de reajuste do valor de locação do
imóvel contratado junto a terceiro e prática de sobrepreço no novo
valor fixado para a locação, em afronta ao art. 27, § 1º, inciso II,
da Lei n. 9.069/95, e o art. 65, §§ 1º, 2º e 6º, da Lei n. 8.666/93
– considerou-se que um nova locação alcançaria valor acima do
obtido no contrato maculado e concluiu que a ação adotada pelo
gestor privilegiou o interesse público, traduzido pelo princípio da
economicidade.
Decisão n° 1.051/2001 — Plenário: o Tribunal considerou contrária
ao princípio da razoabilidade decisão Administrativa, ainda que discricionária, que fixara em apenas 1% da remuneração o desconto
de valores indevidamente pagos a magistrados, a serem restituídos
nos termos do art. 46 da Lei n. 8.112/90, que previa apenas um limite máximo – de 25% – para esse fim. “A decisão bem demonstra
a hipótese em que o princípio da proporcionalidade é aplicado em
favor do interesse público, mesmo contrariando interesses individuais (dos servidores afetados).”
Decisão n. 1.245/2002 — Plenário: o TCU tornou insubsistente determinação anterior que tornara nulo o ato de nomeação de servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – Ibama, por considerar o impacto negativo
que a determinação questionada traria à Administração, trazendo
risco ao próprio funcionamento de algumas importantes entidades
e projetos federais ligados à área ambiental.
Acórdão 529/2002 - Primeira Câmara: Considerou-se regular o pagamento de anuidades à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB –
para inscrição suplementar de procuradores do quadro do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea em outra seccional da
Ordem, vez que estes residiam em Brasília, mas parte expressiva
das causas de interesse da Autarquia era processada no Rio de
Janeiro.
Decisão 1.254/2002 — Plenário: Entendeu-se que os servidores ativos e inativos, e os pensionistas, não estão obrigados a restituir ao
erário importâncias que lhes forem pagas indevidamente, nas hipóteses em que se comprovar a boa-fé dos envolvidos e se verificar o
decurso de mais de cinco anos da prática do ato.
Acórdão n. 1.260/2003 — Plenário: o órgão entendeu possível o
empenho por estimativa, não obstante a vedação do artigo 60 da
Lei n. 4.320/64, pois no caso concreto tratava-se de contratos com
preço previamente ajustado. Tendo em vista a essencialidade dos
serviços contratados – manutenção de elevadores –, ponderou-se
que o princípio da proporcionalidade deveria nortear a solução do
impasse, autorizando o gestor a privilegiar o interesse público, materializado na segurança necessária ao uso dos elevadores.
Em todos os casos acima citados, observa-se que a Corte de Contas
Federal, impreterivelmente, valeu-se da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade sob a ótica do ato de gestão praticado, tal como preconizado no art. 1 º da Lei n. 621/13, não como
critério de julgamento e, exclusivamente, para salvaguarda do interesse público, o que não se verifica nestes autos.
Vê-se, assim, inaplicáveis, na espécie, os princípios em questão,
pois não há qualquer interesse público, mediato ou imediato, devidamente demonstrado para que houvesse a transgressão do limite
constitucional com gasto total de pessoal, nem mesmo a premente necessidade para descumpri-lo ou de que interesses maiores,
igualmente públicos, estivessem em jogo caso aquele limite fosse
considerado. Pelo contrário, há confissão de que tal fato ocorreu
por negligência do gestor, em razão de mero “erro de cálculo” dos
serviços de contabilidade, o que poderia ser evitado com a adoção
de simples cautela. Enfim, não há notícia de interesse público a ser
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preservado em virtude da transgressão em tela.
C - Irrelevante, ainda, a invocação do princípio da boa-fé do gestor,
vez que a responsabilidade perante o Tribunal de Contas também
ocorre por culpa, sendo aquela relevante apenas quando há dano
ao erário, o que não se constatou nesta hipótese.
D — Por fim, inadequada é a afirmação de que se haverá por atendido o princípio da eficiência com o afastamento da irregularidade.
Vaticina Alexandre de Moraes que o “princípio da eficiência é o que
impõe à administração pública direta e indireta e a seus agentes a
persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa,
eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, rimando
pela adoção dos critérios legais e morais necessários para melhor
utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se
desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social.”
Ora, afastar a irregularidade em questão é ir justamente de encontro ao preconizado pelo princípio da eficiência, pois se terá movido
toda a máquina administrativa, com o deslocamento da equipe de
auditoria até o município de Alto Rio Novo, e, mesmo diante da
constatação de grave irregularidade, o Tribunal deixará de cumprir
com sua função institucional. Decisão desse teor não visa o bem
comum, não é imparcial, nem neutra e configura desperdício de
recurso público empregado no procedimento de auditoria. Em resumo, não haverá qualquer eficiência na atuação desse Tribunal de
Contas.
E - No tocante às duas outras irregularidades afastadas pelo conselheiro-relator — ausência e controle de gastos com combustível
e viagens e ausência de motivação suficiente e controle no pagamento de horas extraordinárias — novamente, verifica-se que o
voto examinado suplanta o princípio da prestação de contas, ao
qual está submetido todo aquele que administra bens e recursos
públicos.
O dever de prestar contas da res publica é decorrência do princípio
republicano, cabendo ao gestor o ônus de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos por ele geridos, conforme pacificada jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Decisão 225/2000 - 2ª
Câmara; Acórdão 1.656/2006 e 276/2010, do Plenário; 903/2007
- 1ª Câmara e 1.445/2007- 2ª Câmara).
No mesmo sentido entendeu o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no Mandado de Segurança - MS 20.335/DF, de
12/10/1982, da Relatoria do Ministro Moreira Alves, nos seguintes
termos:
Mandado de Segurança contra o Tribunal de Contas da União.
Contas julgadas irregulares. Aplicação da multa prevista no artigo
53 do Decreto-Lei 199/67.
- A multa prevista no artigo 53 do Decreto-Lei 199/67 não tem natureza de sanção disciplinar.
- Improcedência das alegações relativas a cerceamento de defesa.
- Em Direito Financeiro, cabe ao ordenador de despesas provar que
não é responsável pelas infrações, que lhe são imputadas, das leis
e regulamentos na aplicação do dinheiro público.
- Coincidência, ao contrário do que foi alegado, entre a acusação e
a condenação no tocante à irregularidade da licitação.
- Mandado de Segurança indeferido.
Na espécie, os gastos de combustíveis e viagens relacionados pela
área técnica, no valor de R$ 3.226,32, não foram comprovados por
meio de documentação, a qual deveria ser apresentada pelo interessado como decorrência da inversão do ônus da prova. Da mesma
forma, o interesse público não restou demonstrado, haja vista que
os eventos relacionados não guardam pertinência com a atividade
da Câmara Municipal.
Entretanto, pretende-se afastar a irregularidade invocando-se, unicamente, a motivação expressa no texto da resolução que autoriza
tais gastos, o que é intolerável, por tornar os respectivos gastos
insindicáveis pelo controle externo, além de fazer letra morta as
regras da Lei n. 4.320/64 quanto à liquidação de despesas, bem
assim o princípio da legalidade, na sua vertente da finalidade pública da despesa.
Observa-se que o relator sequer examinou o mérito de cada despesa contestada pelo corpo técnico, reputando-a regular pelo simples
fato de ter sido efetuada com base em normativo expedido pela
edilidade. Ledo engano, pois não se contesta no caso a norma em
que fundamenta a realização das despesas, mas a natureza destas,
que de pública, nada ostenta.
Da mesma forma, as meras alegações do gestor foram acatadas pelo Conselheiro- Relator para afastar o dano no valor de R$
7.777,58, quanto à ausência de motivação suficiente e controle no
pagamento de horas extras.
Ora, ainda que tenham sido apresentadas explicações que se apresentariam como razoáveis, como bem salientado no voto, nenhum
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valor elas têm se não acompanhadas de documentação hábil, sobretudo se não há controle de ponto no órgão.
Ao afastar a ocorrência de dano, inobservando-se a regra da inversão do ônus da prova, mais uma vez faz-se prevalecer o interesse
pessoal do gestor sobre o público, pois se haverá chancelado dispêndio de recurso público sem a comprovação de sua destinação
em prol da sociedade.
Viola-se, também, o princípio da indisponibilidade, pela
Administração, dos interesses públicos, vez que esse Tribunal de
Contas não está autorizado a transigir com o dinheiro público, sendo-lhe imperativo determinar a restituição ao erário de valores
despendidos sem a devida comprovação do gasto e em finalidade
pública.
Ressalta-se, por fim, que o conselheiro do tribunal de contas a
magistrado equiparado é, devendo sua atuação ser marcada pela
imparcialidade, o que não se verifica no voto em questão, no qual
se faz grande esforço hermenêutico para se desqualificar as irregularidades apuradas, o que privilegia apenas o gestor, esquivando-o
dos nocivos efeitos de uma conta julgada irregular, notadamente
a inelegibilidade, decorrente da denominada “Lei da Ficha Limpa”.
Em suma, não se pode tolerar dos conselheiros do tribunal de contas, que ostentam notórios conhecimentos jurídicos, contábeis,
econômicos e financeiros ou de administração pública, a desvirtuada aplicação de princípios e normas legais e constitucionais.
No caso em tela, tal desvio levou à errônea subsunção dos fatos à
norma do art. 84, II, da LC n. 621/13 (regular com ressalva) – e
não ao art. 84, III, “c, “d” e “e” (irregularidade) – o que constitui
violação, pelo próprio tribunal de contas, do princípio da legalidade,
ao qual também está jungido, por se tratar de órgão administrativo.
Julgamento nesse sentido conduzirá, ainda, à burla à LC n. 135/10,
originada de iniciativa popular, mesmos cidadãos que almejam ver
seus interesses resguardados por essa Corte de Contas.
Ante todo o exposto, pugna o Ministério Público de Contas, por
ser medida de direito e justiça, pelo acolhimento integral das proposições técnicas constante das Instrução Contábil Conclusiva n.
334/2012 e Instrução Técnica Conclusiva n. 6145/2012, julgando-se irregular as contas apresentadas. (...)”.
Registra-se, por oportuno, que o Acordão TC 411/2014 – Primeira
Câmara não é o objeto desta Manifestação Técnica, mas sim a conduta irregular adotada pelo Município na transferência de recursos ao Poder Legislativo, a qual culminou no Parecer Prévio TC nº
076/2016 – Primeira Câmara.
Sendo assim, vale registrar que o recorrente não acostou aos presentes autos nenhum documento que pudesse repercutir nos aspectos técnicos e contábeis analisados e relatados na Instrução
Técnica Conclusiva ITC 1726/2016 (Processo TC 3893/2015), mas,
conforme se observou em sua argumentação a seguir transcrita,
decidiu postergar a apresentação de prova documental para o momento de julgamento do presente Recurso de Reconsideração.
Além disso, foram tomadas providências do Poder Executivo para
reaver o valor em excesso repassado ao Poder Legislativo, conforme relato da equipe técnica à fl. 313:
Com o intuito de sanear o problema a defesa afirma que enviou
ofício à Câmara Municipal solicitando a devolução da quantia transferida pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo.
Para comprovar o alegado juntou o documento n. 06, às fls. 266/268
dos presentes autos. Examinaram-se os documentos citados pela
defesa e constataram-se dois ofícios, sendo um do Poder Executivo
e outro do Poder Legislativo, ambos do exercício de 2016.”
Em que pese na ocasião do julgamento a resolução de tal questão
ainda não se encontrasse devidamente sanada, no momento de
julgamento do presente recurso certamente surgirão novos
documentos probatórios para complementar a prova documental que servirá para esclarecer o presente apontamento.
(g.n.)
Depreende-se da legislação vigente que o Município deve observar os limites prescritos no art. 29-A da Constituição da República,
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 58/2009, caso
contrário o Prefeito Municipal poderá incorrer em crime de responsabilidade, conforme os termos do art. 29-A, § 2º, inc. I, do mesmo
instrumento legal.
Face às análises realizadas e conclusões do RT 81/2016 e ITC
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1726/201, verificou-se violação expressa à norma emanada diretamente da Constituição da República, sendo que nos presentes autos
não foram verificados elementos suficientes que pudessem afastar
sua ocorrência.
Diante de todo o exposto, somos pela manutenção dos termos e
conclusão exarados na ITC 1726/2016 e consequentemente
no Parecer Prévio TC 076/2016 – Primeira Câmara, quanto
ao item 9 do RT 81/2016 (item 2.10 da ITC 1726/2016).
O recorrente apresentou, em sede de defesa oral na peça recursal,
os seguintes argumentos:
028. A quinta irregularidade trata de duodécimo repassado a
maior à Câmara Municipal de Divino São Lourenço, na quantia em
R$18.470,39 (dezoito mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e
nove centavos).
029. O referido valor representa apenas 0,18% (zero vírgula
dezoito por cento) acima do limite legal de 7% (sete por cento),
sendo cabível, no caso em questão, uma ressalva em razão do pequeno percentual.
030. Além disso, foram tomadas providências do Poder
Executivo para reaver o valor em excesso repassado ao
Poder Legislativo, conforme relato da equipe técnica à fl. 313:
“Com o intuito de sanear o problema a defesa afirma que enviou
ofício à Câmara Municipal solicitando a devolução da quantia transferida pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo.
Para comprovar o alegado juntou o documento n. 06, às fls. 266/268
dos presentes autos. Examinaram-se os documentos citados pela
defesa e constataram-se dois ofícios, sendo um do Poder Executivo
e outro do Poder Legislativo, ambos do exercício de 2016.”
032. O TCEES tem assim admitido, nos termos das razões de decidir
contidas no processo TC-1879/2011, de relatoria do Conselheiro
Rodrigo Chamoun, que julgou regulares com ressalva as
contas da Câmara Municipal de Alto Rio Novo, que acompanhado pela maioria da 1ª Câmara, entendeu cabível o afastamento da irregularidade consistente em violação do teto de
gastos pela Câmara Municipal quando pequeno o percentual
acima do limite:
ACÓRDÃO TC-411/2014 - PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO - TC-1879/2011(APENSO: TC 3176/2011)
JURISDICIONADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO/2010
RESPONSÁVEL - JOSÉ PINTO DA SILVA
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2010
– 1) CONTAS REGULARES COM RESSALVA - 2) DETERMINAÇÕES
- 3) ARQUIVAR.
[...]
Nessas circunstâncias, ainda que o Município tivesse que propor
emenda ao Orçamento durante o exercício, reduzindo o valor do
duodécimo ao limite constitucional correspondente ao valor máximo de gastos, que na hipótese vertente passou de R$688.659,36
(8% da RCL) para R$602.576,94 (7% da RCL), tal procedimento
mereceria flexibilidade por parte deste Tribunal.
Importa destacar a atividade orientadora que se impõe entre as
funções desta Corte de Contas, e não menos importante que a função sancionatória, devendo esta última ser mitigada no presente
caso, especialmente, quando o valor ultrapassado nos gastos
se mostra insignificante, como na hipótese em questão, que
houve descumprimento do limite de gastos no montante de
R$6.999,02, equivalente a 1,16% do duodécimo.
Neste contexto, considerando a alteração constitucional e o
valor de pequena monta que resultou o descumprimento a
ser imputado ao responsável, em relação ao valor do duodécimo, entendo ser o caso de aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, pelo que destaco as lições de Marcelo
Harger, in verbis:
[...]
Por fim, levando-se em consideração primeiramente a boa-fé do
gestor, que se mostrou, no caso concreto, solícito de devolver o va-
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lor da despesa realizada acima do limite ao Executivo, notadamente, o princípio da insignificância, cuja aplicabilidade está em harmonia com a jurisprudência pátria dos colendos tribunais superiores e
com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade
dos processos nos Tribunais de Contas, entendo que subsistem
razões para relevar a presente irregularidade, afastando a
pretensão punitiva desta Corte de Contas.
[...]
III - CONCLUSÃO:
A par de toda a fundamentação fática e jurídica, divergindo respeitosamente do posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público
Especial de Contas, VOTO no sentido de julgar REGULARES
COM RESSALVA as contas da Câmara Municipal de Alto Rio
Novo, referentes ao exercício de 2010, de responsabilidade do
Sr. José Pinto da Silva, com fundamento no artigo 84, incisos II, da
LC 621/13, dando-se quitação ao responsável, nos moldes do art.
86 do mesmo diploma legal.
[...]
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC¬1879/2011,
ACORDAM os Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia
dezoito de junho de dois mil e catorze, por maioria, nos termos do
voto do Relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1. Julgar regulares com ressalvas as contas da Câmara
Municipal de Alto Rio Novo, referentes ao exercício de 2010,
sob a responsabilidade do Sr. José Pinto da Silva, com fundamento
no artigo 84, incisos II, da Lei Complementar n0 621/13, dando-se quitação ao responsável, nos moldes do artigo 86 do mesmo
diploma legal; [...]” (TCEES, Processo TC-1879/2011, Acórdão TC411/2014 – Primeira Câmara, Relator Conselheiro Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun, julgado em 18/06/2014, disponibilizado no
Diário Eletrônico em 06/10/2014, Págs. 27-38) [grifos da MT]
033. No julgado citado, o que foi gasto em excesso ao limite
representou 1,16% (um vírgula dezesseis por cento) do duodécimo.
034. Nos presentes autos, .Q suposto excesso seria de 0,18°/o
(zero vírgula dezoito por cento), mais de seis vezes menor que que
o excesso registrado naqueles autos, e lá havendo a aprovação das
contas com ressalvas.
035. Por fim, somados aos fundamentos recursais acima expostos,
entende o Recorrente que o atingimento dos demais índices constitucionais, conforme consta no parecer prévio à fl. 322, autoriza
a reformulação do parecer prévio recomendando a aprovação das
contas com ressalvas:
(i) limite com pessoal consolidado (Poder Executivo e
Legislativo) previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal: 58,10%
(limite de 60%) (fl. 322);
(i) aplicação mínima com remuneração dos profissionais do
magistério prevista na Constituição da República: 109,11% (mínimo de 60%) (fl. 322);
(v) Aplicação mínima em manutenção e desenvolvimento do
ensino prevista na Constituição da República: 27,19% (mínimo
de 25%) (fl. 322);
(vi) aplicação mínima em saúde prevista na Constituição da
República: 22,15% (mínimo de 15%) (fl. 322).
036. Por todo o exposto é que se pede o acolhimento dos fundamentos trazidos na presente sustentação oral para dar provimento ao recurso e EMITIR PARECER PRÉVIO SUGERINDO A
APROVAÇÃO das contas do Recorrente, afastando as irregularidades, ou, subsidiariamente, que emita PARECER PRÉVIO
SUGERINDO A APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
037. Essa última hipótese encontra amparo na Lei Complementar n.
621/2012 do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser:
I - pela aprovação das contas, quando ficar demonstrada, de forma
clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a compatibilidade dos planos e programas de trabalho com os resultados
da execução orçamentária, a correta realocação dos créditos orçamentários e o cumprimento das normas constitucionais e legais;
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II - pela aprovação das contas com ressalva, quando ficar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais determinações serão objeto de monitoramento pelo Tribunal
de Contas; [grifos da MT]
038. Nobres Conselheiros, os autos não retratam nenhum dano ao
erário, desfalque ou infração de natureza grave que comprometa a
lisura dos atos praticados pela Manifestante, razão pela qual pugna-se pela sua aprovação, ainda que com ressalvas.
O gestor não acostou, em sede de defesa oral na peça recursal,
documentação de suporte para esta irregularidade.
Análise

técnica:

O recorrente alegou que o percentual excedido (0,18%) seria insuficiente para macular suas contas. Aduziu, ainda, que o TCEES se
manifestou, em casos similares, pela aprovação com ressalvas das
contas considerando o baixo potencial ofensivo da irregularidade.
Preliminarmente, cumpre-nos alertar que este indicativo de irregularidade também foi alvo de citação nas contas do Legislativo
de Divino de São Lourenço, no mesmo exercício financeiro (2014).
Nesse sentido, reproduziremos um trecho da Manifestação Técnica
39/2017:
Registre-se que o valor excedente de R$ 18.719,14 foi apontado
no RTC 76/2016. Para suprir esse excedente seria necessário um
acréscimo na receita base de cálculo de R$ 267.416,29, de modo
que o valor pleiteado de R$ 35.497,34 seria insuficiente para regularizar o apontamento, ainda que já não tivesse sido considerado.
Aliás, a defesa mostrou-se ciente de que R$ 35.497,34 acrescidos
à base de cálculo não sanearia a irregularidade.
Quanto ao segundo ponto suscitado, sobre o processo TC 1879/2011,
quando pela mesma irregularidade o Plenário considerou as contas
regulares com ressalva:
Observou-se que o caso objeto de julgamento do processo TC
1879/2011 não se amolda perfeitamente ao deste processo, tendo
em vista terem sido suscitadas no Voto do relator outras questões
atenuantes tais quais: o exercício analisado (2010) foi o primeiro a
receber o impacto da alteração do art. 29 A, da CF/88, introduzida
com a redação da EC 58/2009 que em seu art. 2º modificou o limite de gasto total do Poder Legislativo de 8% para 7% da Receita
Corrente Líquida para os municípios de até cem mil habitantes;
a boa-fé do gestor, que se mostrou, no caso concreto, solícito de
devolver o valor da despesa realizada acima do limite ao Executivo.
Vale dizer que o processo pertinente às contas de governo do município de Divino de São Lourenço, exercício de 2014, foi apreciado, recomendando-se ao Legislativo a rejeição das contas (TC
3893/2015, Parecer Prévio - 1ª Câmara 00076/2016-1), sendo que
compôs o rol de irregularidades o repasse a maior de duodécimos
ao legislativo. Ou seja, não consta deste ou do processo da PCA do
prefeito a comprovação da devolução dos recursos ou outra ação
nesse sentido.
Verificou-se também que por motivo similar, mais recentemente, o
Plenário já decidiu pela irregularidade das contas com aplicação de
multa conforme TC 3229/2013. Também neste caso não se pode
dizer que se amolda perfeitamente ao objeto de apontamento deste
processo, observado o critério de relevância do valor excedido de
gastos totais.
Nos dois processos citados a opinião da área técnica foi pela irregularidade das contas, tendo como base dispositivo contido na lei
orgânica do TCEES (art. 84, III, d), bem como o fato de tratar-se
de infração à matéria constitucional. Ora, se a matéria mereceu ser
tratada na Lei Maior é porque é relevante e o seu descumprimento
é grave.
Nesta oportunidade, registre-se, por derradeiro, que a ausência
de súmula de jurisprudência no âmbito do TCEES, a variedade de
posicionamentos adotados pela Corte na análise de casos concretos e a não regulamentação do termo previsto no art. 84 da Lei
Complementar 621/12, qual seja, “grave infração à norma legal ou
regulamentar”, via de regra, inviabiliza colocar em prática o inc. V
do art. 313 do RITCEES.
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Conforme se depreende do texto anterior, a analogia dos casos suscitados pelo recorrente é relativa, não se aplicando, portanto, a mesma decisão neste caso concreto. Nesse sentido, não vislumbramos
razão ao gestor para conhecer do principio da insignificância.
Assim, corroborando com o entendimento gravado nas peças anteriores, bem como na manifestação das contas do Legislativo, vimos
não acolher as alegações de defesa, fato este que nos conduz a opinar pela manutenção do indicativo de irregularidade apontado no
item 2.7 da MT 839/2017.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais,
subscrevendo em todos os seus termos, o entendimento técnico e
do Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 Conhecer o Recurso;
1.2 Dar provimento parcial ao presente Recurso no sentido de
afastar as irregularidades constantes dos seguintes itens do
Parecer Prévio 76/2016 – 1ª Câmara:
III.2 – Abertura de Créditos Adicionais sem Indicação de Fontes de
Recursos no valor de R$ 1.786.910,00 (itens 2.2 desta Manifestação
Técnica, 4.2.1 do RT 81/2016 e 2.2 da ITC 1726/2016) e
III.2 (b) – Abertura de Créditos Adicionais Suplementares acima do
Limite permitido pela LOA no valor de R$ 6.189.640,00 (item 2.4
desta Manifestação e 2.4 da ITC 01726/2016-3).
1.3 Manter os demais itens do Parecer Prévio 76/2016 – 1ª
Câmara, e, consequentemente, a recomendação ao Legislativo
Municipal de Divino de São Lourenço pela rejeição das contas do
senhor Miguel Lourenço da Costa frente à Prefeitura Municipal no
exercício de 2014.
1.4. Arquivar após o trânsito em julgado.
2. À unanimidade.
3. Data da Sessão: 31/10/2017 - 38ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Relator), Domingos
Augusto Taufner e Sérgio Manoel Nader Borges.
4.2 Conselheiros-substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
CONSELHEIRO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Em substituição
Fui presente:
LUCIANO VIEIRA
Procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
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-1333/2017 – PLENÁRIO
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PROCESSO TC:

6811/2010 (Apenso: Processo TC-7157/2010)

JURISDICIONADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ASSUNTO:
REPRESENTANTES:

RESPONSÁVEIS:

PROCURADORES:

REPRESENTAÇÃO
PLAY CITY EVENTOS EIRELI-EPP
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
ESPÍRITO SANTO

DO

ESTADO

DO

VAGNER ANTONIO DE SOUZA
RICARDO COELHO DE LIMA
SOLISMARA DE OLIVEIRA TOSATO DELARMELINA
COLLI SOM NOVA LTDA-ME
CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO
OLDAIR DA SILVA FERREIRA
L. M. RAMOS ME.
MARCO AURÉLIO COELHO
CRISTIANE RESENDE FAGUNDES PARIS
CRISTIANO TESSINARI MODESTO
ANDESSON CANZIAN MORAES
MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
GEORGE MACEDO VIEIRA
H. V. OLIVEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS ME.
CAPITAL RIO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.
RV CERIMÔNIAS E PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA-EPP.
LEANDRO MORENO RAMOS
RODRIGO COELHO DO CARMO
JAYME VIEIRA TORRES FILHO
PEDRO JOSINO CORDEIRO (OAB/ES 17.169)
LUISA PAIVA MAGNANO (OAB/ES 12.455)
ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB/ES 15.786)
GREGÓRIO RIBEIRO DA SILVA (OAB/ES 16.046)
LUIZ RICARDO AMBRÓSIO FILGUEIRAS (OAB/ES 21.979)
DÁRIO JOSÉ SOARES JÚNIOR (OAB/MG 78.971)
MARINALVA IZIDORO DE FARIA SOARES (OAB/MG 89.810)
ÉRIKA HELENA LESQUEVES GALANTE (OAB/ES 11.497)

REPRESENTAÇÃO – IRREGULARIDADES EM LICITAÇÕES
IDENTIFICADAS EM AUDITORIA ESPECIAL – AFASTAMENTO
PARCIAL DAS IRREGULARIDADES – MULTA
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Tratam-se de Representações apresentadas pela empresa Play
City Eventos EIRELI-EPP. (Processo TC 6811/2010) e pelo
Ministério Público de Contas, em face de irregularidades identificadas no âmbito do Pregão n.º 203/2009 (que tinha como objeto a
locação de tendas e banheiros químicos, a locação de grupo gerador
acústico, a prestação de serviços de sonorização e iluminação e a
locação de telão) e da Inexigibilidade n.º 1036719 (que teve como
objeto a contratação do cantor Toquinho e da artista Bia Bedran).
Com base no Relatório de Auditoria Especial n.º 00005/20131 e na Instrução Técnica Inicial n.º 00162/2014-1, o então Relator proferiu a Decisão Monocrática Preliminar n.º
00323/2014-6, por meio da qual os responsáveis foram citados
para justificar os seguintes indícios de irregularidade:
5.1.1.1.1 – Sublocação;
5.1.1.1.2 – Ausência de quantitativos;
5.1.1.1.3 – Indícios de superfaturamento;
5.1.1.1.4 – Ausência de fiscalização;
5.1.1.1.5 – Ausência de laudo e licenciamento;
5.2.1.1.2 – Contratação de apresentação artística por meio de intermediário;
5.2.1.1.3 – Ausência de justificativa de preços.
Encaminhados os Termos de Citação, os responsáveis Vagner
Antônio de Souza, Ricardo Coelho de Lima, Solismara de
Oliveira Tosato Delarmelina, Colli Som Nova Ltda-ME., Carlos
Roberto Casteglione Dias, Genildo Coelho Hautequestt Filho,
Oldair da Silva Ferreira, Marco Aurélio Coelho, Cristiane
Resente Fagundes Paris, Cristiano Tessinari Modesto,
Andesson Canzian Moraes, Manoel Eduardo Baptista Cabral,
George Macedo Vieira, HV Oliveira Produções e Eventos ME.,
RV Cerimônias e Promoções de Eventos Ltda-EPP., Leandro
Moreno Ramos, Rodrigo Coelho do Carmo e Jayme Vieira
Torres Filho apresentaram, tempestivamente, suas justificativas
e documentação complementar.
À fl. 2101, a Secretaria Geral das Sessões certificou que as correspondências de citação encaminhadas à responsável LM Ramos
ME. retornaram com a informação de que a empresa seria desconhecida naquele endereço, que era o endereço cadastrado pela
pessoa jurídica junto à Receita Federal do Brasil.
Em razão disso, por meio da Decisão Monocrática n.º
01789/2017-8, determinei que a citação se realizasse por edital,
o que foi feito, conforme Edital de Citação n.º 072/2014 (fls.
2103).
À fl. 2366, a Secretaria Geral das Sessões certificou que as correspondências de citação encaminhadas à responsável Capital Rio
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Produções e Eventos Ltda-ME. retornaram com a informação de
que a empresa seria desconhecida naquele endereço, que era o
endereço cadastrado pela pessoa jurídica junto à Receita Federal
do Brasil.
Em razão disso, por meio da Decisão Preliminar TC 38/2015, o
Plenário da Corte determinou que a citação se realizasse por edital,
o que foi feito, conforme Edital de Citação n.º 010/2015 (fls.
2373).

Preliminarmente, acompanho a conclusão da área técnica e do
Ministério Público de Contas acerca da ilegitimidade passiva das
empresas RV Cerimônias e Prom. de Eventos Ltda, L. M Ramos ME,
Collissom Nova Ltda., HV Oliveira Prod. Eventos ME e Capital Rio
Prod. Apoio Eventos Ltda.
Adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo corpo
técnico na Instrução Técnica Conclusiva n.º 01621/2017-6,
abaixo transcritos:

Perpassado o prazo regimental sem que tenha havido manifestação,
por meio da Decisão TC 5042/2015-Plenário, o Plenário desta
Corte decretou a revelia das empresas Capital Rio Produções e
Eventos Ltda-ME. e LM Ramos ME.

“1 PRELIMINARES

Submetida à análise do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises
Conclusivas (NEC), foi produzida a Instrução Técnica
Conclusiva n.º 01621/2017-6 (fls. 2390/2462).

Das Alegações da Defendente

Inicialmente, opinou o NEC pela declaração da ilegitimidade passiva das empresas RV Cerimônias e Prom. de Eventos Ltda, L. M
Ramos ME, Collissom Nova Ltda., HV Oliveira Prod. Eventos ME e
Capital Rio Prod. Apoio Eventos Ltda., com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, uma vez que, no âmbito do
Tribunal de Contas, a responsabilização de empresas privadas se
restringe às hipóteses em que (i) houve dano ao erário e (ii) de
fraude à licitação.
Como as irregularidades em comento não se tratam de fraude ou
dano ao erário, com imputação de ressarcimento, mas sim de infração a norma legal, entendeu por não haver previsão legal, neste
caso, para responsabilização de particular perante esta Corte de
Contas.
Quanto aos indícios de irregularidade, analisadas as justificativas,
concluiu pela manutenção dos seguintes itens e pela imputação de
responsabilidade aos seguintes agentes:
3.1.1 Sublocação
Base Legal: art. 9º, inc. III, e art. 78, inc. VI, ambos da Lei
8.666/93 c/c vedação de sublocação no item 7.1 alínea “f” do Edital
de Pregão 203/2009.
Responsáveis: Carlos Roberto Casteglione Dias, Leandro Moreno
Ramos e Oldair da Silva Ferreira.
3.1.2 Ausência de quantitativos
Base Legal: art. 40, § 2º, inciso II da Lei 8.666/93.
Responsáveis: George Macedo Vieira, Cristiano Tessinari Modesto,
Cristiane Resende Fagundes Paris e Oldair da Silva Ferreira.
3.1.3 Ausência de Fiscalização
Base Legal: Art. 67, caput e §1º da Lei 8.666/93 e Princípio da
Segregação de Funções/Princípio da Moralidade, art. 37, caput da
CF/88.
Responsáveis: Carlos R. Casteglione Dias, Solismara de Oliveira
Tosato Delarmelina, Rodrigo Coelho do Carmo, Genildo Coelho
Hautequestt Filho, Ricardo Coelho Lima, Cristiane Resende Fagundes
Paris e Anderson Canzian Moraes.
3.1.4 Contratação de apresentação artística através de intermediário
Base Legal: artigo 25, III, da Lei 8.666/93 e art. 37, caput, da
CF/1988.
Responsáveis: Carlos R. Casteglione Dias, Genildo Coelho
Hautequestt Filho, Vagner Antônio de Souza, Manoel Eduardo
Baptista Cabral, Cristiane Resende Fagundes Paris e Marco Aurélio
Coelho.
3.1.5 Ausência de justificativa de preços
Base Legal: Artigo 26, Parágrafo Único, III, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Carlos R. Casteglione Dias, Genildo Coelho
Hautequestt Filho e Vagner Antônio de Souza.
Ao final, opina pela aplicação de multa individual aos agentes responsáveis pelas irregularidades que subsistiram.
O Ministério Público de Contas, por sua vez, no Parecer n.º
02502/2017-2 (fls. 2467/2468), de lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva, corroborou com o opinamento
técnico, destacando, apenas, que, apesar de, na fundamentação
exposta na ITC 01621/2017-6, serem afastadas as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Vagner Antônio de Souza no que
diz respeito ao item 3.1.5 (ausência de justificativa de preços), na
conclusão, foi equivocadamente omitido tal apontamento.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
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1.1 Ilegitimidade Passiva da empresa RV Cerimônias, Prom.
de Eventos Ltda.

PRELIMINARMENTE - Ilegitimidade passiva da REQUERIDA RV
CERIMÓNIAS E PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA em razão de decisão tomada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de
Itapemirim.
No caso presente, por mais que se esforçasse, a REQUERIDA não
conseguiu vislumbrar, qual a sua implicação com os fatos veiculados no instrumento de citação.
O nome da empresa RV é referenciado na referida peça processual,
contudo, na narrativa dos fatos não é possível concluir de modo
inequívoco acerca de sua responsabilidade, por menor que seja,
nas supostas irregularidades investigadas nos autos. O que inviabiliza o prosseguimento do feito em face da pessoa jurídica, ora
contestante.
Ressalte-se que, as questões veiculadas nestes autos são objeto
de Ação de Improbidade Administrativa que tramita na Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, processo
0018490-92.2010.8.08.0011. Contudo, em tal ação, a REQUERIDA
foi devidamente excluída, ainda em juízo de admissibilidade, pois
não se vislumbrou qualquer responsabilidade passível de sanção,
tendo em vista a sua total desvinculação com o objeto da lide.
Assim sendo, deve ser seguida decisão tomada pelo juízo da Vara
da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim e, acolhida a exclusão sumária da empresa RV CERIMÓNIAS E PROMOÇÕES DE
EVENTOS LTDA do polo passivo da presente.
Análise
A defendente alega que os fatos narrados nos autos foram objeto
de ação de improbidade administrativa na esfera judicial, e que na
vara pública de Cachoeiro de Itapemirim seu nome foi excluído em
juízo de admissibilidade, razão pela qual este tribunal de Contas
deve seguir a referida decisão e excluir a empresa RV Cerimónias
e Promoções De Eventos Ltda., preliminarmente, do rol de responsáveis.
A pretensão da justificante não merece acolhida, tendo em vista que esta Corte de Contas, a exemplo dos demais Tribunais de
Contas, tem competência fixada na Constituição Estadual, e constitui instância independente do Judiciário, nesse sentido segue esclarecedor julgado emanado do TCU, vejamos:
Contratação pública – Licitação – Fiscalização – Competência do
TCU – Instância independente
O TCU tem jurisdição própria e privativa sobre as pessoas e matérias sujeitas a sua competência, de modo que a proposição de
qualquer ação no âmbito do Poder Judiciário não obsta que
esta Corte cumpra sua missão constitucional. De fato, por força de mandamento constitucional (CF, art. 71, inc. II), compete a
este Tribunal julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração federal
direta e indireta, e as contas daqueles que derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário.
E, para o exercício dessa atribuição específica, o TCU é instância independente, não sendo cabível, portanto, tal como pretende o interessado, que se aguarde manifestação do Poder Judiciário no tocante à matéria em discussão. (TCU, Acórdão nº 2/2003, 2ª Câmara,
Rel. Min. Adylson Motta, DOU. de 5.2.2003) (grifou-se).
Em outro julgado o TCU reforça o posicionamento no sentido de
que a submissão do feito ao Poder Judiciário não interfere na competência constitucional do Tribunal de Contas no processamento de
processos de sua alçada:
ACÓRDÃO 2470/2009 ATA 44 - PLENÁRIO [texto original]
Relator: RAIMUNDO CARREIRO - AGRAVO. TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO JUDICIAL COM O
MESMO OBJETO DA TCE. DENEGADO PELO RELATOR, EM FACE
DO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. MATÉRIA
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QUE TRANSITOU EM JULGADO NO TRIBUNAL. INEXISTENTE
O RISCO DE DUPLA OBRIGAÇÃO AO PAGAMENTO DO
MESMO DÉBITO. INDEPENDÊNCIA DAS DEMAIS SANÇÕES
ORIUNDAS DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
E DA TCE. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO. CIÊNCIA AOS
INTERESSADOS E À PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. DETERMINAÇÃO À UNIDADE TÉCNICA PARA
QUE ADOTE AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À CONSTITUIÇÃO
DOS PROCESSOS DE COBRANÇA EXECUTIVA. 1. Não incide efeito
suspensivo em recurso de agravo contra despacho que denega pedido de sobrestamento. 2. A existência de ação judicial com o
mesmo objeto de tomada de contas especial não justifica o
sobrestamento do processo no âmbito do Tribunal de Contas
da União, pois, além de serem instâncias independentes, a
eventual quitação da dívida elide o débito em ambos os processos
Diário Oficial da União: 23/10/2009 21/10/2009. [g.n].
Portanto, assim como o TCU, o Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo tem sua competência fixada constitucionalmente
(art. 71 e incisos da Constituição Estadual), assim como as competências atribuídas ao Poder Judiciário, tudo em conformidade com o
Princípio da Independência de Instâncias, segundo o qual um
mesmo ato poderá repercutir simultânea e independentemente nas
esferas penal, civil e administrativa, nada obstando o conhecimento
e julgamento dos feitos por cada órgão que detenha competência
para tanto.
Cabe ressaltar, que esta Corte de Contas tem entendimento pacificado no sentido de nada obstar o julgamento por este Tribunal de
atos também discutidos em processos judiciais, conforme Acórdão
TC 1.137/2014 do Plenário:
O ingresso na via judiciária não interfere na competência
constitucional do Tribunal de Contas em julgar aqueles que
causaram prejuízo ao erário tendo em vista o princípio da
independência de instâncias.
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial para apuração de
irregularidades na folha de pagamento de inativos e pensionistas
do Município de Ecoporanga. Transcorrido o prazo estabelecido no
Acórdão TC-194/2013, o responsável informou a não conclusão da
tomada de contas tendo em vista o ajuizamento de ação civil pública tratando das irregularidades apontadas. O relator manifestou
entendimento no sentido de que a submissão da matéria ao
poder judiciário não interfere na competência constitucional
atribuída às Cortes de Contas para julgar as contas daqueles
que deram causa a perda, extravio ou outra irregularidade
de que resulte prejuízo ao erário. Dispôs que: “esta Corte de
Contas exerce as atribuições constitucionais expressamente
previstas no artigo 70 da Carta Magna Federal, em conformidade com o Princípio da Independência das Instâncias,
de forma que um mesmo ato poderá repercutir simultânea
e independentemente nas esferas penal, civil e administrativa”. Ficou determinado o prazo para conclusão do procedimento e, acompanhando o relator, acordou o Plenário em aplicar
multa por descumprimento de decisão deste Tribunal. Acórdão TC1137/2014-Plenário, TC 9910/2014, relator Conselheiro Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, publicado em 21/01/2015. [g.n].
Dessa forma, com fulcro no Princípio da Independência das
Instâncias, sugere-se o afastamento da preliminar
1.2 Da Responsabilidade de Particular perante o Tribunal de
Contas
As irregularidades imputadas às empresas RV Cerimônias e
Promoção de Eventos Ltda, L. M Ramos ME, Collissom Nova Ltda,
HV Oliveira Produções e Eventos ME e Capital Rio Prod. Apoio e
Eventos Ltda. na ITI 162/2014 versam sobre descumprimento de
normas: 2.1 sublocação (vedada em edital); 2.5 Ausência de Laudo
e Licenciamento e 2.6 Contratação de apresentação artística por
meio de intermediário, portanto, fora das hipóteses previstas em
lei para que ocorra a responsabilização de particulares perante esta
Corte de Contas.
A Lei Orgânica deste TCE-ES, LC 621/2012, estabelece apenas duas
hipóteses em que particulares, cujo vínculo com a Administração
provenha da Lei 8.666/93, respondem perante esta Corte: no caso
de dano ao erário e no caso de fraude à licitação.
De acordo com o art. 140, da LC 621/2012, “verificada a ocorrência
de fraude comprovada à licitação, o Tribunal de Contas declarará a
inidoneidade do licitante fraudador para participar de licitação ou
contratar, por até cinco anos, com a administração pública estadual e municipal”. Segundo esse dispositivo, independentemente
da ocorrência de dano ao erário, o suposto licitante fraudador será
parte nos processos do TCE-ES, podendo ser penalizado por isso.
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Não sendo essa a hipótese, licitantes e contratados enquadram-se
na hipótese geral dos causadores de dano ao erário (art. 71, II,
segunda parte, CF), e respondem como qualquer outra pessoa que
dê causa a perda, extravio ou qualquer outra irregularidade de que
resulte prejuízo ao erário.
Confirma esse raciocínio a previsão do art. 57, da LC 621/2012,
abaixo reproduzida:
Art. 57. Na fase de instrução, havendo indícios de irregularidade,
cabe ao Tribunal de Contas ou ao Relator:
I - definir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato impugnado, inclusive do terceiro que, como contratante ou parte
interessada, haja concorrido para o dano;
Do mesmo modo, as previsões dos arts. 134 e 141, da LC 621/2012,
deixam claro que a sanção ao particular ocorre quando ele concorrer para a prática do ato que resultar em dano ao erário. Confira-se:
Art. 134. Quando o responsável for julgado em débito, além do ressarcimento a que está obrigado, poderá ainda o Tribunal de Contas
aplicar-lhe multa de até cem por cento do valor atualizado do dano
causado ao erário.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se ao terceiro que concorrer, por ação ou omissão, dolosa ou culposa,
para a prática do ato que resulte em lesão ao erário.
Art. 141. O Tribunal de Contas poderá ainda determinar, cumulativamente ou não com outras sanções previstas nesta Lei
Complementar e no Regimento Interno, as seguintes sanções:
I - inabilitação para o recebimento de transferências voluntárias,
de órgãos ou entidades sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas,
nos casos de omissão no dever de prestar contas, de desfalque ou
o desvio de dinheiro, bens ou valores públicos ou da prática de ato
de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, excetuadas as hipóteses previstas no § 3º do artigo 25 da Lei Complementar Federal
nº 101/00;
II - proibição de contratação, pelo Poder Público estadual ou
municipal, por até cinco anos, do agente público responsabilizado
pela prática de grave infração, nos termos do artigo 139, e do
terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática
do mesmo ato, haja concorrido para a ocorrência do dano ao
erário apurado, no caso do disposto nas alíneas “e” e “f” do inciso
III do artigo 84, observado o disposto nos incisos I e II do artigo 87.
Como se verifica da LC 621/2012, à exceção de terem concorrido
para a fraude à licitação, particulares que tenham firmado contrato
com a Administração somente respondem na hipótese de dano ao
erário. Isso porque, em se tratando de atividade sancionadora da
administração, as leis se interpretam restritivamente. Dessa maneira, se a LC 621/2012 somente menciona os contratados quando
fraudarem a licitação ou causarem dano ao erário, não é possível
responsabilizá-los se não houver dano ou fraude.
Oportuno destacar que a previsão da LC 621/2012 se coaduna com
o entendimento da doutrina, conforme lição de Jessé Torres Pereira
Junior a respeito da responsabilidade do contratado (Da responsabilidade de agentes públicos e privados nos processos administrativos de licitação e contratação. NDJ. São Paulo, 2012, p. 370 e 416):
Sob a jurisdição dos Tribunais de Contas respectivamente competentes encontram-se todos aqueles que derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, situações essas em que pode encaixar-se aquele que estabeleceu
vínculo contratual com a Administração Pública.
[...]
De acordo com o art. 5º da Lei nº 8.443/92, a jurisdição da Corte
de Contas Federal abrange todos aqueles que derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário.
Significa que a fiscalização do TCU abarcará também a conduta do contratado, caso tenha causado danos ao erário. Neste
caso, o Tribunal ordenará, desde logo, a conversão do processo em
tomada de contas especial (art. 47). [g.n.]
Não obstante o autor se referir ao Tribunal de Contas da União,
seu entendimento aplica-se a este TCE-ES por força do princípio
da simetria.
No caso, as irregularidades em comento não se tratam de fraude ou
dano ao erário, imputando-se a obrigação de ressarcimento, mas
sim de infração a norma legal, não havendo previsão legal, neste
caso, para responsabilização de particular perante esta Corte de
Contas.
Pelo exposto, sugere-se o reconhecimento da ilegitimidade ad causam, com a consequente extinção do processo sem resolução
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do mérito, em relação as empresas RV Cerimônias e Promoção
de Eventos Ltda, L. M Ramos ME, Collissom Nova Ltda e HV Oliveira
Produções e Eventos ME e Capital Rio Prod. Apoio e Eventos Ltda,
na forma do art. 485, VI, CPC/15, c/c art. 70, LC 621/2012”.
Quanto às irregularidades identificadas na Auditoria Especial, observada a peculiaridade das mesmas, tratarei de cada uma delas
em separado.
1) Sublocação (item 2.1 da ITC 01621/2017-6)
Quanto à irregularidade referente à sublocação, acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas pela manutenção da irregularidade. Adoto, como razões de decidir, os
fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica
Conclusiva ITC 01621/2017-6, abaixo transcritos:
“2.1 Sublocação (item 1, da ITI 162/2014)
Base legal: art. 9º, inc. III, e art. 78, inc. VI, ambos da Lei
8.666/93 c/c vedação de sublocação no item 7.1 alínea “f” do Edital
de Pregão 203/2009.
Responsáveis:
1) Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal
Conduta: Homologar o Pregão Presencial 203/2009 contendo licitantes que deveriam ter sido inabilitados; firmar contratos deixando de exigir documentos indispensáveis para inibir a sublocação;
dar causa a rescisão contratual quando é inadmissível contratar
com licitantes subcontratados expressamente no edital e no contrato beneficiando indiretamente a terceiros, resultando prejuízos
ao erário.
2) Leandro Moreno Ramos - Secretário Municipal de Obras
Conduta: Participar da execução do serviço e do fornecimento
de bens a eles necessários, ainda que indiretamente, dos objetos licitados: Mini Trio, Tendas, Palcos e Camarins para eventos do
Município de Cachoeiro de Itapemirim (Carnaval 2009), descumprindo expressa vedação legal; obter vantagem financeira ao ser
subcontratado por licitantes vencedores de certames na condição
de locador de bens de sua propriedade para atender aos eventos
do Município; dar causa a rescisão do contrato resultando prejuízos
ao erário e, ainda, por encontrar-se na situação de agente político
no exercício de cargo de Secretário configurar flagrante afronta a
princípios constitucionais, resultando em prejuízos ao erário.
3) Oldair da Silva Ferreira – Pregoeiro substituto
Conduta: Realizar o certame com a participação de licitantes que
deveriam ter sido inabilitados.
4) L. M Ramos ME - Empresa Subcontratada
Conduta: Empresa subcontratou com os licitantes vencedores do
certame, obtendo renda através da locação de bens de sua propriedade (Mini trio, Tendas, Palcos e Camarins) para eventos carnavalescos do Município de Cachoeiro de Itapemirim, de propriedade do
Sr. Leandro Moreno Ramos, Secretário Municipal de Obras, sendo
este proibido de contratar com a administração pública, por ocupar
um cargo público, mesmo indiretamente. Contratação ilegal.
5) Collissom Nova Ltda. ME - Empresa Contratada
Conduta: Descumprir cláusula contratual que veda expressamente subcontratar com outrem, bens de terceiros (Minitrio), cuja situação de locatário prova a utilização destes bens para eventos
carnavalescos do Município, em flagrante afronta a princípios constitucionais da moralidade e legalidade; dar causa a rescisão do contrato quando é inadmissível subcontratar expressamente no edital
e no contrato resultando prejuízos ao erário; deixar de apresentar
a comprovação de propriedade dos bens objeto do contrato no momento próprio da fase de qualificação da licitação.
6) HV Oliveira Produções e Eventos ME – Empresa Contratada
Conduta: Descumprir cláusula contratual que veda expressamente
subcontratar com outrem bens de terceiros (tendas, palcos e camarins), cuja situação de locatário prova a utilização destes bens
para eventos carnavalescos do Município, em flagrante afronta a
princípios constitucionais da moralidade e legalidade; dar causa a
rescisão do contrato quando é inadmissível subcontratar expressamente no edital e no contrato resultando prejuízos ao erário; deixar
de apresentar a comprovação de propriedade dos bens objeto do
contrato no momento próprio da fase de qualificação da licitação.
Relato do RA-E 5/2013 e ITI 162/2014
Conforme Relatório de Auditoria, o denunciante afirma que a empresas contratadas pelo Poder Executivo Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim para prestar o serviço de locação de mini trio elétrico,
Colli Som Nova Ltda, e para a locação de tendas, palcos e camarins,
HV Oliveira Produções e Eventos ME, não possuíam tais bens para
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fornecer ao município, sublocando-os do secretário de Obras, Sr.
Leandro Moreno Ramos.
Informa que a Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim
ouviu o denunciado LEANDRO MORENO RAMOS, no âmbito do
Procedimento Administrativo 17/10 da 11ª Promotoria de Justiça
Cível de Cachoeiro de Itapemirim e incorporado ao processo judicial
ACP 011.10.013745-1, que confirmou a propriedade da empresa
SOM E MIDIA (L. M RAMOS ME – CNPJ: 05.465.549/0001-75), e
que os bens da referida empresa (Tendas, Palcos e Camarins) estão
alugados com empresas que prestam serviços para a Prefeitura,
a primeira sob a denominação de H.V. OLIVEIRA PRODUÇÕES E
EVENTOS– ME (CNPJ: 10.740.071/0001-84) e a segunda denominada COLLISOM NOVA LTDA (CNPJ: 11.229.087/0001-90).
Destaca-se que o Edital do Pregão Presencial 203/2009 no seu item
7.1 veda a sublocação de bens objeto do contrato:
7.1. No Envelope 1 deverá conter a Proposta de Preços, obedecendo, sob pena de desclassificação, ao que se segue: (...) f) declaração de ciência de que os serviços serão oferecidos no perímetro
urbano de Cachoeiro de Itapemirim, em local próprio da licitante,
sendo vedada a sublocação.
O art. 78, inc. VI da Lei 8.666/93 definiu que a subcontratação
constitui motivo para rescisão quando não admitidas no edital e no
contrato.
Além da ilegalidade existente com a sublocação de bens para licitantes vencedores de uma licitação, vedada expressamente no edital, nota-se que a participação indireta do Sec. Mun. de Obras nesta
licitação é uma afronta aos Princípios da Legalidade, Moralidade e
ao art. 9º da Lei 8.666/93.
Conforme a equipe, a ausência da exigência de documentos que
comprovariam a propriedade dos bens deste item do Edital possibilitou a ocorrência de fraude contratual, pois permitiu a participação
no certame e a correspondente contratação de empresas que não
tinham capacidade de cumprir o objeto do contrato e que efetivamente foram subcontratar os proprietários de bens móveis de
aluguel e colocar em risco a execução contratual com o Município
de Cachoeiro de Itapemirim.
Justificativas
Justificativas apresentadas por Carlos Roberto Casteglione
Dias, Leandro Moreno Ramos e Oldair da Silva Ferreira:
Os defendentes apresentam suas razões referentes a este item em
30 laudas (fls. 2.107 a 2.137 dos autos), e dividem os argumentos
de defesa em tópicos, abaixo sintetizados:
Vedação à sublocação
Aduzem os defendentes que há um equívoco por parte dos auditores, que não houve subcontratação, sublocação ou sub-rogação
total ou parcial de objeto contratado, conforme alegações de defesa
abaixo colacionadas:
NÃO HOUVE SUBCONTRATAÇÃO, SUBLOCAÇÃO OU SUBROGAÇÃO
TOTAL OU PARCIAL DE ONETO CONTRATADO.
Não se pode entender locação de equipamentos ou máquinas destinadas a realizar determinado serviço em proveito do Objeto contratado, com a transferência, por meio de Sublocação, Subcontratação
ou Sub-rogação, desse Objeto, ou parte dele, àquele que aluga o
equipamento ou maquina.
Não se transferiu, parcial ou totalmente, o Objeto contratado, o
qual continuou a ser cumprido pela empresa contratada.
A vedação a que se refere a alínea ‘f´ do item 7.1 do Edital é
à Sublocação do Objeto - o que não ocorreu em nenhum dos
Contratos decorrentes do Edital do Pregão 203/2009.
Todos os Serviços prestados nesses Contratos foram atendidos pelas empresas vencedoras no Pregão 203/2009, as quais, não possuindo a totalidade dos equipamentos para a realização dos mesmos, fizeram sua locação a terceiros. O que é absolutamente normal e legal, inexistindo ofensa à legislação vigente.
O Tribunal de Contas da União, ao cuidar da Subcontratação - prevista no artigo 78, incisa VI da Lei de Licitações, assim entendeu:
Processo TC - O16.726/2003-0
[...]
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Acórdão 1368/2004 – Plenário
Nota: o TCU entendeu que admitir transferência de parte do objeto inicialmente contratado, juntamente com as responsabilidades
contratuais, direitos e obrigações cederiam espaço à contratação
direta, representando fraude ao dever de licitar [...].
Ora, em nenhum momento as Contratadas (Contratos IO, 11, 12,
13 de 2010) transferiram o Objeto, ou parte dele, a terceiros ou
deixaram de ser responsáveis pelo fornecimento ajustado.
Apenas a título de ilustração, vamos exemplificar a situação de uma
empresa que é contratada para construir uma hidrelétrica e, no curso da obra, tem necessidade de um guindaste para 100 toneladas,
o qual não possui em seu acervo.
Inimaginável que a empresa fosse adquirir esse equipamento exclusivamente para essa obra.
Ainda que, ao firmar o Contrato, tivesse ciência de que tal máquina
seria necessária, posto que a teria disponível ( alugada) para realizar o serviço durante a obra.
A locação de máquinas e equipamentos juntamente com os
Operadores é a regra geral não sendo transferida a responsabilidade da realização do Objeto, para cuja consecução esses itens
se fazem necessários à empresa à qual os mesmos foram locados.
É o que ocorre com as Usinas de Asfalto, necessárias às empresas
que realizam obras rodoviárias e cuja propriedade não pode ser exigida ao Contratado, sendo lícito que o fornecimento do asfalto seja
feito a esse Contratado por Usina pertencente a terceiro.

de no procedimento do Senhor Leandro Moreno Ramos, enquanto
Secretário de Obras, em relação às suas empresas.
Afastou-se da Som e Mídia tão logo assumiu o cargo público, a
qual passou a ser inteiramente gerida por empregado com plenos
poderes.
A empresa continuou mantendo o mesmo modelo de atividade:
prestação direta de serviços de Sonorização Volante, ou locando
equipamentos a empresas que deles necessitassem, até Maio de
2009, quando promoveu a integral locação e transferência de seus
equipamentos e máquinas a outras empresas, somente retornando
ao mercado em outubro de 2012, quando o Senhor Leandro Moreno
Ramos, já afastado do cargo de Secretário de Obras, reassumiu a
direção da mesma.
Uma análise do dispositivo legal - a suposta vedação
Os Justificantes colacionam à fl. 2.118 os Incs. I e I, §§ 3° e 4°, e
caput, do art. 9°, da Lei 8.666/93 e a Decisão 133/1997 do Tribunal
de Contas da União, abaixo transcrita:
TCU
Decisão 133/1997
Ministro Bento José Bulgarin
[...] não passa pela avaliação saber se os servidores [...] detinham,
ou não, informações privilegiadas [...] basta que o interessado seja
servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante para que
esteja impedido de participar, direta ou indiretamente, de licitação
por ele realizada.
Ao analisar a decisão acima citada, os defendentes aduzem que o
raciocínio exposto na mesma é simplista e impraticável.

No caso dos Contratos firmados pela Administração de Cachoeiro
de Itapemirim, não houve SUBCONTRATAÇÃDOE OBJETO TOTAL ou
PARCIALMENTE, como pretendem os Auditores, O que ocorreu foi a
locação, pelas empresas Contratadas de equipamentos adicionais,
que as mesmas não dispunham na ocasião da realização contratual,
e que foram locados a outras empresas desse ramo de atividade
Não é demais salientar que, nesse tipo de prestação de serviços,
há ocasiões de alta demanda, em que complementação dos equipamentos das empresas, por meio de locações a terceiros, é necessária e ocorre, sem que isso se configure em subcontratação de
Objeto ou ofensa a dispositivo da Lei de Licitações.

Ressaltam ainda que a regra não tem caráter absoluto, como deseja
o Ministro do TCU, devendo ser analisada à luz dos demais preceitos da Lei e, mais importante, à sua aplicação ao mundo real, e
que, admitir esse caráter absoluto seria o mesmo que vedar a uma
empresa participar de certame licitatório, pois seu proprietário é
irmão de Professora, Guarda ou até mesmo Varredor de rua todos
Servidores Municipais.

Exigência de propriedade de equipamentos

Destacam que o Secretário de Obras não teve, posto que inteiramente fora do âmbito de sua Pasta, qualquer ingerência ou participação no Processo do Pregão Presencial 203/2009 e, menos ainda,
na Contratação das empresas para utilização dos serviços registrados nesse Certame.

Os defendentes asseveram que os auditores estão equivocados, vez
que a exigência de propriedade de máquinas ou equipamentos para
realização dos serviços é ilegal.
Ainda, citam o §6° do art. 30, da Lei 8.666/93 que, segundo a defesa, veda exigências de que a contratada tenha a propriedade dos
bens, e abordam novamente o exemplo da usina de asfalto, cuja
propriedade não pode ser exigida no contrato.
Outrossim, alegam que nesses casos, normalmente, a exigência é
para a assinatura do contrato, ou o compromisso de quem a possua
em fornecer o asfalto a ser aplicado na obra contratada. Afirmam
que esse fato já demonstra a possibilidade da locação de máquinas
ou equipamentos.
Ressaltam ainda que o entendimento dos auditores não encontra
amparo nem nos procedimentos licitatórios do próprio Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, e citam o Pregão Presencial
8/2014, que não exige a propriedade dos bens:
TCEES
Pregão Presencial 8/2014
Cláusula Nona - Do Fornecimento dos Materiais, Equipamentos e
Uniformes
9.1. Dos Equipamentos e Materiais Permanentes
9.1.1. A CONTRATADA fornecerá sacos de plástico, ferramentas e
materiais tais como: cortadores de grama, roçadeiras, lâminas, moto serras, tesouras, enxadas, vassouras, pulverizadores ou quaisquer outros que venham a ser necessários à
plena execução dos serviços objeto desta especificação.
A conduta delitiva do Secretário de Obras
Os defendentes descrevem o histórico da atividade empresarial do
Senhor Leandro Moreno Ramos às fls. 2.115 a 2.117 dos autos, e
em seguida resumem o entendimento da defesa sobre a responsabilidade do agente:
Não há, rigorosamente, nenhuma anormalidade ou irregularida-
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Os defendentes colacionam entendimento doutrinário às fls. 2.119
a 2.123 para corroborar a tese de que a vedação a que se refere o
art. 9° da Lei 8.666/93 não tem caráter absoluto.

Por fim, os justificantes afirmam que não há, em todo o Processo
que tratou do Pregão 203/2009 ou dos contratos dele decorrentes,
uma única menção à participação do Secretário Municipal de Obras
na formulação de qualquer ponto das peças ali existentes. Não cabendo, portanto, a imputação de participação indireta.
O posicionamento do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo (segundo o entendimento dos defendentes)
Os defendentes colacionam o Parecer Consulta TC 35/2013,
Processo TC 8.986/2010, em que o Tribunal de Contas se manifestou quanto à possibilidade de contratação, pela administração,
de empresa cujo sócio proprietário fosse parente do vice-prefeito
municipal.
Após a transcrição do Parecer Consulta acima mencionado, interpretam o mesmo de modo a servir como fundamento para que a
empresa do Secretário municipal de obras pudesse realizar locação
de bens para empresa vencedora do certame:
A matéria tratada nesse Parecer Consulta apesar de não ser inteiramente similar àquela em que se cuida nas contratações feitas pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim, é aplicável à mesma, por
força da fundamentação trazida nos Votos dos Conselheiros que
tiveram vistas ao Processo e emitiram Voto.
Difere o caso presente, do Parecer Consulta, apenas pelo fato de
que, não houve em Cachoeiro de Itapemirim a participação em processo licitatório, de empresa do Secretário de Obras, ou na qual o
mesmo tivesse participação societária.
Simplesmente, o que a área técnica alega é uma ilegalidade na
locação de equipamentos a empresa contratada da Administração,
par outra empresa, da qual o Secretário de Obras seria proprietário.
Ora, o Parecer Consulta a reconhecer que não é ilegal a participação de empresa em que parentes do Vice Prefeito – até
terceiro grau, isto é, não veda a participação de pais, irmãos,
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esposa – em processos licitatórios, tem um espectro de alcance
muito mais amplo do que o caso de Cachoeiro de Itapemirim ora
analisado. ONDE A EMPRESA DO SECRETARIO DE OBRAS SEQUER
PARTICIPOU DO CERTAME LICITATORIO.
Negar a possibilidade de que a empresa do Secretário pudesse locar material ou equipamento (ou mesmo vende-los) a alguma empresa Contratada pelo Município para prestação de serviços seria
uma contradição na medida em que o Parecer Consulta mesmo
Secretário.
Na ótica da Moralidade e Impessoalidade – fundamentos axiológicos que estiveram sempre presentes nos Votos do Parecer Consulta
- a locação feita em Cachoeiro de Itapemirim é visivelmente menos
capaz de uma ofensa a esses Princípios, do que o posicionamento
havido no julgado do Parecer Consulta e que, ao nosso sentir, está
absolutamente correto. [...].
A conduta do Secretário de Obras X dispositivo legal
Os Defendentes colacionam novamente os Incs. I e I, §§ 3° e 4°, e
caput, do art. 9°, da Lei 8.666/93 às fls. 2.126 a 2.127 e realizam
às fls. 2.127 a 2.128 uma série de perguntas, sendo respondidas
por eles mesmos, chegando as seguintes conclusões:
Pergunta:
- O Senhor Leandro Moreno -- Secretário de Obras teve alguma
empresa sua participando do Pregão 203/2009?
Resposta: Não.
Assim, descartada sua participação direta nesse Certame.
Pergunta:
- O Senhor Leandro Moreno - Secretário de Obras tinha algum vínculo de natureza técnica, comercial, económica, financeira ou trabalhista com qualquer das participantes no Pregão 203/2009?
Resposta: Não.
Assim, descartada sua participação indireta nesse Certame.
Pergunta:
- O Senhor Leandro Moreno Secretário de Obras tinha algum tipo de
participação na Comissão de Licitação?
Resposta: Não.
Assim, descartada sua inserção no parágrafo 4° do artigo 9° da Lei
8666/93.
Pergunta:
O Senhor Leandro Moreno - Secretário de Obras – foi autor do pedido ou formulação dos requisitos para o Pregão 203/2009 (autor
do Prometo)?
Resposta: Não.
Assim, descartada sua inserção no inciso I do artigo 9° da Lei de
Licitações.
Temos, portanto, que a conduta do Secretário de Obras – Senhor
Leandro Ramos não perfaz o tipo descrito no artigo 9°, incisos e parágrafos da Lei de Licitações, sendo a mesma atípica e nada tendo
de irregular em relação ao Pregão 203/2009.
Os Contratos decorrentes do Pregão 203/2009
Os justificantes destacam que em virtude do Pregão Presencial
203/2009, foram firmados Contratos com empresas vencedoras
para prestação dos serviços ali registrados. E, algumas dessas empresas locaram equipamentos à Som e Mídia de propriedade do
Secretário de Obras Senhor Leandro Ramos, para complementar
seus meios e prestarem os serviços contratados ao Município.

teriormente ao informarem que não há nenhum ressarcimento a
ser feito.
Tratando-se, portanto, de uma acusação sem fundamento que não
merece ser considerada.
A ‘conduta delitiva’ do Pregoeiro
Alega a defesa, fls. 2.130 e 2.131, que não há no relatório de auditoria ou na ITI a descrição da conduta anormal do Pregoeiro que
acarretou a imputação.
A ‘conduta delitiva’ do Prefeito Municipal
Os defendentes alegam às fls. 2.132 a 2.137 dos autos que não
havia motivos para que o prefeito deixasse de homologar o procedimento licitatório, e que todas as empresas atenderam aos requisitos previstos no edital.
Destacam que a exigência de comprovação de que as empresas
fossem proprietárias de todos os equipamentos é ilegal e abusiva,
e para ilustrar seu entendimento citam o contrato de jardinagem do
TCEES, fl. 2.134 (que, segundo os justificantes, seria o mesmo que
o Tribunal exigisse que a empresa de jardinagem fosse proprietária
de todos os equipamentos e máquinas utilizadas no serviço).
Ressaltam que o prefeito municipal só conhece o edital quando o
processo licitatório está concluso e chega às suas mãos para a homologação, e que é descabido querer que o chefe do poder executivo analise todas as peças processuais.
Quanto a não exigência de documentos essenciais no certame,
questionam: “quais documentos deveriam ter sido exigidos e conferidos pelo Prefeito?” E afirmam: Se for a comprovação de propriedade de todos os materiais e equipamentos que seriam utilizados
nos serviços é uma exigência absurda, e não estaria de acordo com
o edital, posto que, alugar equipamentos não significa sublocação
do objeto.
Asseveram ainda os defendentes que não localizaram na Instrução
Técnica Inicial a indicação de qual foi o contrato rescindido, nem em
que peças do processo tal rescisão se encontra.
Por fim, aduzem que na descrição da conduta há a afirmação de
que houve dano ao erário, porém a própria equipe se contradiz posteriormente ao informar que não há nenhum ressarcimento a ser
feito. E que, portanto, trata-se de uma acusação sem fundamento
que não merece ser considerada.
Justificativas apresentadas pelas empresas HV Oliveira
Produções e Eventos ME e Collissom Nova Ltda.
Na mesma linha da defesa apresentada pelos defendentes: Carlos
R. Casteglione Dias, Leandro Moreno Ramos e Oldair da Silva
Ferreira nas fls. 2.396 a 2.397, as defendentes asseveram que a
exigência de propriedade de máquinas ou equipamentos para a
realização dos serviços é ilegal.
Ainda, citam o §6° do art. 30, da Lei 8.666/93 que, segundo a defesa, veda exigências de que a contratada tenha a propriedade dos
bens, e abordam novamente, o exemplo da usina de asfalto, cuja
propriedade não pode ser exigida no contrato.

A rescisão do contrato

Outrossim, colacionam entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre o tema às fls. 2.343 a 2.352 e afirmam que o procedimento licitatório que resultou no Pregão 203/2009 foi realizado sob
sólidas balizas legais, não havendo que se falar em nulidade por
não se ter exigido das defendentes a comprovação de propriedade
dos equipamentos. Tal exigência, a par de tudo já exposto, mostra-se incompatível com a Lei 8.666/93.

Conforme abaixo colacionado, a defesa aduz que não houve contratos rescindidos:

Quanto à sublocação, os defendentes apresentam interpretação do
edital do Pregão Presencial 203/2009 às fls. 2.352 a 2.357:

Não encontramos na Instrução Técnica Inicial - peça acusatória nenhum ponto que indique qual foi o Contrato rescindido, nem indicação em que ponto das demais peças do Processo em que tal
rescisão se encontra.

[...].
Com os olhos voltados para interpretar a alínea f contida no trecho
acima, considere-se os seguintes aspectos: a) a localização da alínea f no trecho acima transcrito; e b) a impossibilidade de se extrair
da redação da alínea / qualquer interpretação que pudesse ser utilizada para exigir-se comprovação de propriedade das Defendentes,
visto a impossibilidade legal para tanto, pergunta-se: qual a interpretação mais adequada para tal texto?

Ainda, através de perguntas, por eles mesmos respondidas (fls.
2.128/2.130), os defendentes aduzem que não há vedação legal
para a referida locação.

Não cabe ao acusada buscar nos autos processuais alguma irregularidade apenas mencionada na conduta típica do mesmo.
Prejuízo ao Erário
Os defendentes alegam que na descrição da conduta, feita pelos
auditores no relatório de auditoria e na ITI, há a afirmação de que
houve dano ao erário. E, Porém, a própria equipe se contradiz pos-
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Fala-se, inicialmente, de “declaração de ciência que os serviços serão oferecidas na perímetro urbano de Cachoeiro de Itapemirim
(...) e logo após tem-se “(...) em local próprio da licitante (...).
Ora, quer-se dizer que o serviço será oferecido em local próprio da
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licitante? Não é o que parece. O objeto do edital estipula:
“1.1- O objeto da presente Licitação é a Contratação de Empresa
Especializada para Locação e Montagem de Palco, Sonorização e
Iluminação por Registro de Preços, para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Arte e Cultura - SENIAC e Secretaria
Municipal de Governo SEMGOV, conforme especificações e condições descritas neste Edital e em especial no Anexo l”.
Uma análise da estrutura da alínea f indica que a ressalva “sendo
vedado a sublocação” se insere no contexto de toda alínea, se referindo à determinação anterior de que o serviço será prestado no
perímetro urbano de Cachoeiro de Itapemirim.
O termo “em local próprio da licitante” não faz sentido, visto que
os serviços objeto do certame são oferecidos em locais públicos,
como indica o próprio objeto do contrato e a listagem fornecida pelo
Município constante dos anexos aos autos.
Nesses termos, retirando-se esse fragmento da frase, tem-se a seguinte redação; “declaração de ciência de que os serviços serão
oferecidos no perímetro urbano de Cachoeiro de Itapemirim (...),
sendo vedada a sublocação”. Torna-se claro que a vedação à sublocação aplica-se ao serviço objeto do edital.
Conclui-se, dessa forma, que ao se interpretar o edital à luz do que
estipula o art. 30, § 6° da Lei 8.666/93 e do próprio texto contido
na alínea f do item 7.1, na forma aqui empreendida, que não há em
realidade vedação à sublocação, e sim, vedação à subcontratação
dos serviços. [...].
Ainda, quanto à participação do Secretário Municipal de Obra, destacam que a relação jurídica de direito privado (locação) foi realizada entre a pessoa jurídica da qual é sócio Leandro Moreno Ramos
e as defendentes, também pessoas jurídicas. Assim, não se revela
como correta a alegação de que a locação se deu entre a pessoa do
Secretário Municipal de Obras e as justificantes.
Ressaltam que a data de ocorrência da locação se deu em período
muito anterior ao Pregão Presencial 203/2009, em maio de 2009,
e que os defendentes prestam serviços no mercado em geral, às
empresas e aos particulares, participando inclusive de licitações em
outros municípios. Dessa forma, a locação ocorrida em maio de
2009 serviu para que as justificantes ampliassem os seus ativos
fixos, possibilitando a oferta maior de serviços e a ampliação na
participação do mercado.
Destacam ainda, que o Pregão Presencial 203/2009 foi realizado
pela Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV, sendo Leandro
Morena Ramos Secretário Municipal de Obras. Percebe-se, assim,
que o certame ora questionado não foi realizado pela Secretaria da
qual é Secretário o senhor Leandro Moreno Ramos, afastando-se,
assim, qualquer indício de informação privilegiada ou direcionamento do certame.
Os defendentes citam entendimento doutrinário na fl. 2.359 e concluem colacionando o art. 9°, §§ 3° e 4°, da lei 8.666/93 e interpretando-os, na fl. 2.360:
Os preceitos são claros: considera-se participação indireta o vínculo entre o autor do projeto (§ 3°) ou os membros da comissão de
licitação (§ 4°) com os licitantes ou responsáveis pelos serviços.
Evidentemente que tal vínculo que pudesse caracterizar uma participação indireta não se vislumbra nos presente autos. Ausente
qualquer relação entre as Defendentes ou seus sócios com os membros da comissão de licitação.
Por tais razões pede-se o afastamento da irregularidade levantada
na ITI
Análise
Análise das justificativas apresentadas por Carlos Roberto
Casteglione Dias, Leandro Moreno Ramos e Oldair da Silva
Ferreira:
Os defendentes alegam que há um equívoco por parte dos auditores, que não houve subcontratação, sublocação ou sub-rogação
total ou parcial de objeto contratado, que não se pode entender
locação de equipamentos ou máquinas destinadas a realizar determinado serviço em proveito do objeto contratado, com a transferência, por meio de Sublocação, Subcontratação ou Sub-rogação,
desse Objeto, ou parte dele, àquele que aluga o equipamento ou
máquina.
Destacam que não se transferiu, parcial ou totalmente, o objeto
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contratado, o qual continuou a ser cumprido pela empresa contratada.
Entretanto, ao contrário de outros serviços, dados como exemplo
pelos justificantes, como serviço de jardinagem (em que a essência do objeto é a mão-de-obra), sendo comum a locação de algum
equipamento como parte acessória do serviço, no Pregão 203/2009
o objetivo era a locação dos bens e equipamentos.
Portanto, a sublocação dessa estrutura física, pelo licitante vencedor do certame, configura infração à cláusula 7.1, alínea “f”, do
Edital de Pregão 203/2009, que veda a sublocação.
Cabe ressaltar que a sublocação seria possível, se não houvesse
vedação expressa no edital e não configurasse transferência do objeto licitado para ser executado por empresa que não participou da
licitação. No caso em questão, como os bens e equipamentos eram
a própria essência do objeto do certame, a sublocação foi vedada
pela administração.
Quanto à exigência de propriedade de equipamentos, os defendentes destacam que o §6° do art. 30, da Lei 8.666/93 veda tais
exigências, e novamente, citam exemplos de serviços de usina de
asfalto e jardinagem (em que é permitida a sublocação de máquinas e equipamentos).
Entretanto, os serviços citados pelos defendentes são distintos dos
previstos no pregão 203/2009, neste a essência do contrato são
os próprios bens e equipamentos objetos do certame, naqueles a
mão-de-obra.
Dessa forma, a participação em um certame para fornecer bens e
equipamentos para a festa de carnaval (não os possuindo), com
a intenção de vencer a licitação e depois procurar tais bens no
mercado para locá-los, para depois sublocá-los para administração
pública, representa um risco de inexecução do contrato. Pois,
como se tratava de um período de festa (carnaval), a demanda pelos referidos bens e equipamentos é muito grande, e a licitante não
possuindo a estrutura necessária teria que concorrer com outros
interessados pela locação dos equipamentos, para depois fornecer
para a prefeitura.
Assim, entende-se que a exigência de que a licitante vencedora
possuísse os bens e equipamentos era razoável e decorrência lógica
da natureza do objeto da licitação.
Quanto ao Secretário Municipal de Obras (proprietário dos bens
e equipamentos locados para a licitante vencedora do certame),
entende-se que, como ocupante de um cargo de alto escalão na administração municipal, teria condições de influenciar no andamento
do certame licitatório, mesmo que a licitação seja de outra pasta,
portanto deveria se abster de participar indiretamente da licitação
com seus bens e equipamentos.
Cabe, no caso em análise, a máxima que diz: “ao administrador
público não basta ser honesto e honrado, é preciso que sobre ele
não paire nenhuma suspeita”.
Para justificar locação dos bens e equipamentos do Secretário
Municipal de Obras, os defendentes criticam o acórdão 133/97 do
TCU, abaixo colacionado:
Ministro Bento José Bulgarin
(...) não passa pela avaliação saber se os servidores...detinham, ou
não, informações privilegiadas... basta que o interessado seja
servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante para
que esteja impedido de participar, direta ou indiretamente,
de licitação por ele realizada. [...].
Alegam que o raciocínio dos Ministros é simplista e impraticável,
por vedar a participação de servidor ou dirigente de órgão público
em licitações. Destacam que esse acórdão impede, por exemplo,
que irmão de professora, guarda ou varredor de ruas participe do
certame.
Entretanto, entende-se que tais críticas são infundadas. Os justificantes, para fazer uma analogia, comparam a atuação do Secretário
Municipal de Obras (servidor de alto escalão) com guarda e varredor de ruas (para dizer que o acórdão não tem caráter absoluto).
Entretanto, o referido Secretário, ao contrário do guarda e do varredor de ruas, tem poderes de direção e pode influenciar no andamento do certame licitatório.
Ainda, os justificantes citam o Parecer Consulta 35/2013, Processo
TC 8.986/2010 (em que o Tribunal de Contas do Espírito Santo se
manifestou quanto à possibilidade de contratação, pela administra-
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ção, de empresa cujo sócio fosse parente do administrador público
até o terceiro grau), e afirmam que o mesmo se aplica ao Secretário
Municipal de Obras, fl. 2.402:
Simplesmente, o que a área técnica alega é uma ilegalidade na
locação de equipamentos a empresa contratada da Administração,
par outra empresa, da qual o Secretário de Obras seria proprietário.
Ora, o Parecer Consulta a reconhecer que não é ilegal a participação de empresa em que parentes do Vice Prefeito – até
terceiro grau, isto é, não veda a participação de pais, irmãos,
esposa – em processos licitatórios, tem um espectro de alcance
muito mais amplo do que o caso de Cachoeiro de Itapemirim ora
analisado. ONDE A EMPRESA DO SECRETARIO DE OBRAS SEQUER
PARTICIPOU DO CERTAME LICITATORIO.
Negar a possibilidade de que a empresa do Secretário pudesse locar material ou equipamento (ou mesmo vende-los) a alguma empresa Contratada pelo Município para prestação de serviços seria
uma contradição na medida em que o Parecer Consulta ADIMITE
A PARTICIPAÇÃO DIRETA EM LICITAÇÕES de empresas de
parentes até o terceiro grau (inclui irmãos, pai, esposa) do
mesmo secretário. [...].
Os justificantes interpretam o parecer de forma incorreta. O Parecer
Consulta 35/2013 não permite a participação de cônjuge, pais
e irmãos como alega os defendentes (esses não são parentes de terceiro grau como afirma a defesa).
De acordo com o Novo Código Civil, Lei 10.406/2002, esposa não é
parente em terceiro grau, e sim cônjuge. Os pais são parentes em
primeiro grau em linha reta ascendente e os irmãos são parentes
em segundo grau:
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Com relação ao Pregoeiro, a conduta consiste em realizar o certame
com a participação de licitantes que deveriam ter sido inabilitados,
vez que a natureza do objeto exigia que os licitantes tivessem capacidade para fornecer os bens e equipamentos.
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade
apontada, em relação aos responsáveis Carlos Roberto Casteglione
Dias, Leandro Moreno Ramos e Oldair da Silva Ferreira.
Análise das justificativas apresentadas pelas empresas HV
Oliveira Produções e Eventos ME e Collissom Nova Ltda.
As defendentes apresentam a mesma linha da defesa apresentada pelos defendentes: Carlos R. Casteglione Dias, Leandro Moreno
Ramos e Oldair da Silva Ferreira nas fls. 2.396 a 2.397, e os mesmos argumentos, já analisados no tópico anterior.
Conforme subitem 1.2: “Responsabilidade de particular perante o
Tribunal de Contas”, opina-se pela exclusão da responsabilidade
das empresas L. M Ramos ME, Collissom Nova Ltda e HV Oliveira
Produções e Eventos ME em relação à irregularidade apontada neste tópico”.
2) Ausência de quantitativos (item 2.2 da ITC 01621/20176)
Quanto à irregularidade referente à ausência de quantitativos, divirjo do opinamento técnico e do Ministério Público de Contas e
entendo pelo afastamento da irregularidade.

Art. 1.591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas
para com as outras na relação de ascendentes e descendentes.
Art. 1.592. São parentes em linha colateral ou transversal, até o
quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra.
[...].
Art. 1.594. Contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo
número de gerações, e, na colateral, também pelo número delas,
subindo de um dos parentes até ao ascendente comum, e descendo
até encontrar o outro parente.

Conforme pontuado no Relatório de Auditoria Especial n.º
0005/2013-1 e na Instrução Técnica Conclusiva ITC 01621/2017-6,
a Prefeitura Municipal de Cachoeiro realizou certame licitatório – na
modalidade pregão – para registro de preços de serviços referentes
à estrutura necessária para realização de eventos nos doze meses
seguintes.

Ou seja, o parecer consulta 35/2013 não se aplica ao Secretário
Municipal de Obras de Cachoeiro de Itapemirim no caso ora em
análise, pois os bens e equipamentos licitados pertencem ao próprio agente e não a um parente do mesmo até o terceiro grau.

Observo, no entanto, que, conforme pontuado pelos defendentes,
a norma legal que regulamenta o sistema de registro de preços
prevê, expressamente, a necessidade de quantitativos mínimos
quando se tratar de registro de preços para aquisição de bens.
No caso de contratação de serviços, o edital deve conter apenas as
especificações detalhadas dos serviços a serem contratados pela
Administração, não existindo imposição legal quanto à especificação de quantitativos. Vejamos o que dispõe o artigo 9º do Decreto
n.º 7.892/2013:

Nas fls. 2.127 a 2.128, os defendentes elaboram perguntas (e eles
mesmos respondem), mas não acrescentam novas informações,
apenas negam que houve a irregularidade apontada.
Quanto à alegação dos defendentes de que não houve dano ao
erário, tais alegações serão analisadas em tópico específico (no subitem 2.3 desta ITC).
Por fim, cabe destacar que os fatos narrados neste subitem foram
objeto de análise da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de
Itapemirim, processo 0013745-69.2010.8.08.0011, que os julgou
como irregulares, conforme decisão em medida cautelar abaixo colacionada:
No caso em análise, tem-se que é clara a vedação de subcontratação no caso representado pelo Pregão Presencial n°
203/2009, sendo que é plausível a tese ministerial de que o
Município deveria ter exigido a prova propriedade dos bens constante do acervo do prestador do serviço, impedindo assim que o
vencedor do certame buscasse em terceiros os mecanismos para
prestação do serviço. Frise-se que em razão da inexigência de prova da propriedade, há evidências de subcontratação de acervo
patrimonial pertencente ao Secretário Municipal de Obras
(Leandro Moreno Ramos) sendo que através de suas próprias
declarações vê-se que as empresas que venceram a licitação mantém contrato de locação do maquinário pertencente à sua pessoa,
o que a priori, numa análise perfunctória, representaria ofensa ao
princípio da impessoalidade e moralidade, eis que se exige do administrador um afastamento dos negócios geridos pelo poder público,
com objetivo de conceder total transparência e lisura. [g.n].
Quanto à conduta do Prefeito, entende-se que ao homologar a licitação ele concordou com todos os atos praticados no processo,
assumindo assim a responsabilidade pela regularidade dos atos anteriores.
Ainda, cabe destacar que não houve rescisão de contratos, mas
os motivos para tal ocorreram no momento em que se efetivou a
sublocação indevida.
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No citado certame (Pregão n.º 203/2009), a área técnica reputou
como irregular a ausência de quantitativos mínimos e máximos dos
serviços a serem contratados.

Art. 9º O edital de licitação para registro de preços observará o
disposto nas Leis nº 8.666, de 1993, e nº 10.520, de 2002, e contemplará, no mínimo:
I - a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas;
II - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos participantes;
III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não
participantes, observado o disposto no § 4º do art. 22, no caso de
o órgão gerenciador admitir adesões;
IV - quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso
de bens;
V - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e nos casos de serviços, quando cabível, frequência, periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos
a serem utilizados, procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e
controles a serem adotados;
VI - prazo de validade do registro de preço, observado o disposto
no caput do art. 12;
VII - órgãos e entidades participantes do registro de preço;
VIII - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando cabível;
IX - penalidades por descumprimento das condições;
X - minuta da ata de registro de preços como anexo; e
XI - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação
da vantajosidade.
Destaco que, a despeito de reconhecer a importância de que os
critérios de avalição sejam especificados da forma mais detalhada possível, não há como reconhecer como ilegal a ausência de
previsão de quantitativos no Pregão para Registro de Preços para
contratação de serviços quando a própria norma que regulamenta
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essa espécie licitatória não alberga tal exigência.
Os próprios defendentes, em suas justificativas, reconhecem a importância de estabelecer critérios mais específicos na licitação, suscitando, entretanto, que, no presente caso, não houve qualquer
reflexo de prejuízo ao erário, tendo a licitação transcorrido normalmente, com alto número de empresas participantes.
Nesse sentido, deve ser observado que o certame foi devidamente
realizado, tendo 11 (onze) empresas participado do mesmo, o que
ratifica a afirmação de que não houve prejuízo à competitividade e
foi alcançada a finalidade pública, qual seja, a contratação com o
menor preço possível.
Por fim, destaco jurisprudência desta Corte de Contas que, em caso
análogo, entendeu pelo afastamento da responsabilização dos gestores nos casos em que a irregularidade for revestida de caráter
meramente formal. Vejamos:
[Licitação. Definição imprecisa do objeto. Irregularidade de natureza formal. Ausência de responsabilidade do parecerista jurídico]
ACÓRDÃO TC-819/2015 – SEGUNDA CÂMARA
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Jaguaré, referente ao exercício financeiro de 2010,
sob a responsabilidade do Senhor (...)- Presidente da Câmara no
período de 01/01/10 a 15/04/10 e 01/07/10 a 31/12/10; (...)
– Presidente da Câmara período 16/04/10 a 30/06/10; (...) –
Procurador Jurídico; (...).
(...) II.2 - ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES APONTADAS
(...) 3.1.1.2 DEFINIÇÃO IMPRECISA DO OBJETO
Com relação ao presente item, a área técnica apontou que a Carta
Convite nº. 002/2010, cujo objeto era a prestação de serviços de
manutenção (preventiva e corretiva) em micro computadores, redes e demais periféricos de equipamentos, apesar de conter, em
seu Termo de Referência, a descrição dos serviços, não continha o
dimensionamento dos referidos serviços, nem foram quantificados
os equipamentos de forma a possibilitar, não só a elaboração dos
orçamentos pelos licitantes, como também a execução do contrato
e a respectiva fiscalização, para a liquidação dos serviços executados.
(...) Em análise às justificavas apresentadas, a área técnica mantém o entendimento no sentido de que, analisando o objeto licitado
e o termo de referência constante do edital, o objeto da licitação
era evasivo em razão da ausência de dimensionamento quantitativo
com relação aos equipamentos.
Com efeito, assiste razão à área técnica ao afirmar que a quantidade do objeto licitado compõe a sua definição e que a caracterização
deficiente do objeto atinge não somente os licitantes, mas também,
potenciais interessados.
Além disso, também de forma corretamente fundamentada, rejeita
a área técnica a argumentação dos responsáveis no sentido de que
“o contrato em debate está muito abaixo do valor contratado por
esta Corte de Contas”, ao referir-se aos valores praticados no registro de preço nº 034/2010. Isso porque, o contrato firmado pela
câmara não permite aferir, nos mesmos parâmetros, o valor do
homem/hora, visto que os serviços eram prestados de acordo com
a demanda (e não todos os dias) e as horas gastas para executar
os serviços não foram discriminadas.
Dessa forma, comungamos com o entendimento da área técnica no sentido de que, no caso em exame, houve uma falha na definição do objeto licitado em razão da ausência de
especificação detalhada dos quantitativos dos serviços de
manutenção.
No entanto, entendemos que a presente irregularidade pode
ser considerada uma irregularidade de natureza formal, tendo em vista que não há nos autos qualquer indicativo de prejuízo ou dano ao erário, não se revestindo de natureza grave
no caso presente.
(...) Ressalte-se ainda que, apesar de considerar a irregularidade de natureza formal, entendo que não deve ser imputada qualquer responsabilidade ao Procurador Municipal,
cuja conduta descrita foi apenas emitir parecer aprovando a
minuta do Edital e do Contrato. Isso porque, a irregularidade
descrita, qual seja, a indefinição imprecisa do objeto, envolve critérios técnicos de um contrato de manutenção, não
podendo essa responsabilidade ser imputada ao parecerista
jurídico do órgão.
Dessa forma, entendo que devem ser acolhidas as razões de defesa do Procurador Municipal, Sr. (...), afastando-se qualquer imputação no caso em exame. (TCE/ES;
Processo TC 1660/2011; Acórdão TC 819/2015-Segunda Câmara;
Relator Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel; Julgado em
17/06/2015)
Ante o exposto, concluo pelo afastamento da presente irregularidade.
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3) Indícios de
01621/2017-6)

superfaturamento

(item

2.3

da

ITC

Quanto à irregularidade referente a indícios de superfaturamento, acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério Público
de Contas pelo afastamento da irregularidade. Adoto, como
razões de decidir, os fundamentos expostos pelo corpo técnico
na Instrução Técnica Conclusiva ITC 01621/2017-6, abaixo
transcritos:
“2.3 Indícios de Superfaturamento (item 3, da ITI 162/2014)
Base legal: art. 70 da CF/88 e art. 70 da CE/89, art. 3º da Lei
8.666/93 e art. 9º da Lei 10.520/02.
Responsáveis:
1) Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal
Conduta: Homologar o Pregão 203/2009 com indícios de sobrepreço e assinar as contratações oriundas deste procedimento que
culminaram em pagamentos superfaturados de itens licitados.
2) Marco Aurélio Coelho – Procurador Adjunto Municipal
Conduta: Assinar os contratos 10, 11 e 12/2009 com indícios de
sobrepreço que culminou em pagamentos superfaturados.
3) Manoel Eduardo Baptista Cabral – Sec. Adm. Logíst. e Serv.
Internos
Conduta: Assinar os contratos 10, 11 e 12/2009 com indícios de
sobrepreço e que, posteriormente, culminou em pagamentos superfaturados.
4) Jayme Vieira Torres Filho – Controlador Interno de Governo
Conduta: Assinar os contratos 10, 11 e 12/2009 com indícios de
sobrepreço e que, posteriormente, culminou em pagamentos superfaturados.
5) HV Oliveira Produções Eventos ME – Empresa Contratada
Conduta: Contratar com a administração com indícios de superfaturamento.
6) RV Cerimônias e Promoção de Eventos Ltda. – Empresa
Contratada
Conduta: Contratar com a administração com indícios de superfaturamento.
7) Colli Som Nova Ltda – ME – Empresa Contratada
Conduta: Contratar com a administração com indícios de superfaturamento.
Relato do RA-E 5/2013 e ITI 162/2014
O denunciante apresenta indícios de superfaturamento nos contratos decorrentes do pregão 203/2009. Bem como demonstra fortes
indícios através da juntada da Ata de Pregão Eletrônico realizada
pela Universidade Federal de Viçosa, na qual a denunciante foi contratada para prestação de serviço equivalente ao previsto no item
22 do edital em comento pelo valor de R$ 19,50. No entanto a PMCI
pagou o valor de R$ 77,00 para o mesmo item.
Também relativo ao item 22, o denunciante encartou cópia do
Contrato 01.12587/2010 do município de Castelo que a contratou,
através do Pregão 100/2010, para locação e montagem de stands
pelo preço unitário de R$15,20 (fls. 906/912 – Proc. TC 6811/10).
Apresentou outra contratação do mesmo item realizada pelo município de Anchieta. Também apontou indícios de superfaturamento
nos itens 15, 18, 19, 20 e 21
Assim sendo, a Equipe Técnica procedeu a uma análise geral em
todos os itens contratados através do pregão 203/2009. Para tanto, encontrou-se outros procedimentos licitatórios da própria PMCI,
posterior a este, licitando os mesmos itens. Porém, alguns itens
estavam com preços bem inferiores aos praticados no Pregão
203/2009, também utilizamos o Pregão Eletrônico 08/2012 realizado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Estado do
Espírito Santo, conforme tabela abaixo de apuração de sobre preço:
Tabela I – Sobrepreço
Figura 1
* Pregão Estado 08/2011 – Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
do Estado do Espírito Santo (Doc. 5)
**Pregão 31/2011 – PMCI (Doc. 6)
*** Nos serviços de palco o fornecedor foi o mesmo nas duas contratações.
Embora o denunciante tenha trazido vários valores contratados por
vários órgãos públicos, em especial ao item 22, esta Equipe Técnica
optou por considerar os valores do pregão 31/2010, da própria
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PMCI, e o Pregão 08/2011, do Estado, por apresentar, nestes itens, valores muito próximos aos apresentados nos autos.

Diante do levantamento de sobrepreço em 14 dos 44 itens constante do Pregão 203/2009, conforme apurado na tabela acima e de sinalizado pelo denunciante, ficou evidenciado a prática abusiva de preços elevados, chegando a alcançar 397% a mais sobre os preços praticados pela própria administração em contratações futuras (Pregão 31/2011), que em condições normais de mercado, estas deveriam estar
maiores, no mínimo pela reposição inflacionária do período. Mas ocorreu o contrário, o preço da primeira contratação foi muito superior
ao praticado posterior para esses itens. Assim, procedeu-se com a análise para apuração do superfaturamento destes itens através das
compras realizada pela PMCI.
Na tabela abaixo relacionam-se as aquisições dos serviços que apresentaram superfaturamento dos itens:
Tabela II – Superfaturamento
Prot.
18066
19378
3144
3384
3384
3934
3934
4104
4104
4104
4104
5713
5713
5713
5713
5713
5713
6463
6463
7430
7430
7952
7952
7952
7952
8524
8524
8524
9115
9115
10593
10593
11658
11658
11658
11658
12155
12155
12492
12492
12492
12494
12494
12621
13320
13320
13320
13320
14198
14319
14319
14319
14319
15045
15045
15045
15045
15045
15045
15575
18067
18067
3170
12623
14197
15578
15578
18069
18069
18069
21810
32359
37248
37248
37390

Empresa
Colli Som
Colli Som
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
H.V.
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV
RV

Nota
Fiscal
43
45
20
23
23
24
24
27
26
27
26
31
30
28
31
30
28
34
34
35
35
52
51
52
51
69
69
69
53
53
58
58
64
63
64
63
65
65
72
72
72
8
8
70
68
67
68
67
84
82
83
82
83
86
87
85
86
87
85
88
94
94
369
10
14
17
17
30
30
31
32
39
42/43
42/43
41

Serviços contratados através do Pregão 203/2009
Quanti-dade Valor unitário
Serviço
(A)
(B)
Palco 10 x 08 estrutura metálica
1
1.500,00
Palco 10 x 08 estrutura metálica
1
1.500,00
Estrutura de Alumínio
30
40,00
Data Show
1
500,00
tela de Projeção
1
180,00
Data Show
1
500,00
tela de Projeção
1
180,00
Data Show
1
500,00
Data Show
1
500,00
tela de Projeção
1
180,00
tela de Projeção
1
180,00
Data Show
1
500,00
Data Show
1
500,00
Data Show
1
500,00
tela de Projeção
1
180,00
tela de Projeção
1
180,00
tela de Projeção
1
180,00
Data Show
1
500,00
tela de Projeção
1
180,00
Data Show
1
500,00
tela de Projeção
1
180,00
Data Show
1
500,00
Data Show
1
500,00
tela de Projeção
1
180,00
tela de Projeção
1
180,00
Data Show
1
500,00
Estrutura de Alumínio
46
40,00
tela de Projeção
1
180,00
Data Show
1
500,00
tela de Projeção
2
183,00
Data Show
1
500,00
tela de Projeção
2
180,00
Data Show
1
500,00
Data Show
1
500,00
tela de Projeção
1
180,00
tela de Projeção
1
180,00
Data Show
1
500,00
tela de Projeção
1
180,00
Data Show
3
500,00
Estrutura de Alumínio
195
40,00
tela de Projeção
3
180,00
Stands
2388
77,00
Tenda 05 x 05 COM fechamento
3
363,33
Estrutura de Alumínio
60
40,00
Data Show
1
500,00
Data Show
1
500,00
tela de Projeção
1
180,00
tela de Projeção
1
180,00
Telão sem Transmissão
3
1.000,00
Data Show
1
500,00
Data Show
1
500,00
tela de Projeção
1
180,00
tela de Projeção
1
180,00
Data Show
1
500,00
Data Show
1
500,00
Data Show
1
500,00
tela de Projeção
1
180,00
tela de Projeção
1
180,00
tela de Projeção
1
180,00
Estrutura de Alumínio
96
40,00
Estrutura de Alumínio
32
40,00
Piso Suspenso
288
35,00
arquibancada sem cobertura
600
50,00
Tenda 08 x 08 sem Fechamento
4
700,00
Tenda 08 x 08 sem Fechamento
17
700,00
stands
3158
77,00
Tenda 05 x 05 COM fechamento
36
363,33
Tenda 05 x 05 COM fechamento
20
363,30
Tenda 08 x 08 sem Fechamento
10
700,00
arquibancada COM cobertura
150
90,00
Stands
441
77,00
Stands
36
77,00
Stands
180
77,00
Tenda 05 x 05 COM fechamento
3
363,33
Stands
489
77,00

Valor Total (C)
1.500,00
1.500,00
1.200,00
500,00
180,00
500,00
180,00
500,00
500,00
180,00
180,00
500,00
500,00
500,00
180,00
180,00
180,00
500,00
180,00
500,00
180,00
500,00
500,00
180,00
180,00
500,00
1.840,00
180,00
500,00
366,00
500,00
360,00
500,00
500,00
180,00
180,00
500,00
180,00
1.500,00
7.800,00
540,00
183.876,00
1.089,99
2.400,00
500,00
500,00
180,00
180,00
3.000,00
500,00
500,00
180,00
180,00
500,00
500,00
500,00
180,00
180,00
180,00
3.840,00
1.280,00
10.080,00
30.000,00
2.800,00
11.900,00
243.166,00
13.079,90
7.266,00
7.000,00
13.500,00
33.957,00
2.772,00
13.860,00
1.089,99
37.653,00

Levantamento da Equipe Técnica
Valor unit. Apura- Valor total apura- Diferença - R$
do (D)
do E=(A*D)
(C-E)
800,00
800,00
700,00
800,00
800,00
700,00
14,90
447,00
753,00
180,00
180,00
320,00
119,00
119,00
61,00
180,00
180,00
320,00
119,00
119,00
61,00
180,00
180,00
320,00
180,00
180,00
320,00
119,00
119,00
61,00
119,00
119,00
61,00
180,00
180,00
320,00
180,00
180,00
320,00
180,00
180,00
320,00
119,00
119,00
61,00
119,00
119,00
61,00
119,00
119,00
61,00
180,00
180,00
320,00
119,00
119,00
61,00
180,00
180,00
320,00
119,00
119,00
61,00
180,00
180,00
320,00
180,00
180,00
320,00
119,00
119,00
61,00
119,00
119,00
61,00
180,00
180,00
320,00
14,90
685,40
1.154,60
119,00
119,00
61,00
180,00
180,00
320,00
119,00
238,00
128,00
180,00
180,00
320,00
119,00
238,00
122,00
180,00
180,00
320,00
180,00
180,00
320,00
119,00
119,00
61,00
119,00
119,00
61,00
180,00
180,00
320,00
119,00
119,00
61,00
180,00
540,00
960,00
14,90
2.905,50
4.894,50
119,00
357,00
183,00
15,50
37.014,00
146.862,00
149,00
447,00
642,99
14,90
894,00
1.506,00
180,00
180,00
320,00
180,00
180,00
320,00
119,00
119,00
61,00
119,00
119,00
61,00
698,00
2.094,00
906,00
180,00
180,00
320,00
180,00
180,00
320,00
119,00
119,00
61,00
119,00
119,00
61,00
180,00
180,00
320,00
180,00
180,00
320,00
180,00
180,00
320,00
119,00
119,00
61,00
119,00
119,00
61,00
119,00
119,00
61,00
14,90
1.430,40
2.409,60
14,90
476,80
803,20
29,00
8.352,00
1.728,00
25,00
15.000,00
15.000,00
250,00
1.000,00
1.800,00
250,00
4.250,00
7.650,00
15,50
48.949,00
194.217,00
149,00
5.364,00
7.715,90
149,00
2.980,00
4.286,00
250,00
2.500,00
4.500,00
30,00
4.500,00
9.000,00
15,50
6.835,50
27.121,50
15,50
558,00
2.214,00
15,50
2.790,00
11.070,00
149,00
447,00
642,99
15,50
7.579,50
30.073,50
Total
488.765,78

Pelo exposto, entende-se pelo suposto superfaturamento dos serviços contratados pela PMCI alcançando o valor de R$ 488.765,78
(Quatrocentos Oitenta e Oito Mil Setecentos Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos), equivalente a 253.640,78 VRTE, passíveis
de ressarcimento, em desrespeito aos Princípios Constitucionais da Eficiência, na medida em que a vantajosidade da contratação não foi
alcançada, e da Economicidade, na medida em que foram adquiridos itens por preços supostamente superfaturado.
Justificativas
Justificativas apresentadas por Carlos Roberto Casteglione Dias, Marco Aurélio Coelho, Manoel Eduardo Baptista Cabral e
Jayme Vieira Torres Filho:
Os defendentes alegam, às fls. 2.145 e 2.167, que a metodologia utilizada pela equipe de auditoria não pode ser considerada válida, vez
que foram utilizados como paradigmas pregões de anos posteriores àquele em que se realizou o Pregão 203/2009 sob o argumento (por
parte dos auditores) de que em condições normais de mercado os preços registrados em 2011 deveriam estar maiores, no mínimo pela
reposição inflacionária do período.
Os justificantes aduzem que seria impossível a administração estabelecer como parâmetros para um pregão realizado em 2009 os preços
registrados em 2011, e que se trata de suposição dos auditores, tanto que usam o verbo no condicional.
Ressaltam que as empresas desse ramo de atividade praticam preços com variações extremamente relevantes de um ano para o outro, e
que não há uma linearidade ou coerência nos preços.
Asseveram que a equipe escolheu os 12 itens mais caros (do total de 44) e não levou em consideração os demais itens (que no pregão
203/2009 estavam com preços menores), e que, portanto, trata-se de uma escolha viciada. E, destacam que houve diversos pregões à
época, inclusive da própria Administração Municipal, mas a equipe só utilizou o Pregão 31/2011.
Outrossim, asseguram que, se fosse adotado o caminho inverso, comparando os demais itens, iria encontrar itens no pregão paradigma
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que são superiores em até 700% ao Pregão 203/2009 (dito superfaturado).
Ainda, afirmam que a equipe comparou objetos distintos, valores
de itens não similares àqueles registrados no Pregão 203/2009.
Citam, como exemplo o item “arquibancada com cobertura” nos
dois pregões, e destacam diferenças:
Objeto do Pregão 203/2009
Item 1 - Arquibancada com cobertura
Arquibancada deverá ser em estrutura tubular chapa preta com
espessura de 3 milímetros, soldada, com diâmetro de 2 polegadas.
As treliças serão executadas com cano chapa preta espessura, 2,5
milímetros, com diâmetros de 2% polegadas.
Degraus com 15 cm de espelho e 55 cm de piso/assento. Piso de
madeira fixado através de amarrações com arame após 2,30 metros ou perfeitamente encaixados na estrutura de suporte dos degraus, Estrutura pintada com tinta zarcão anticorrosiva.
Estrutura será montada com 8 degraus, espelho de 55 cm acoplados a uma passarela de 80 cm de largura a 1,3 m do solo.
Com cobertura em lona PVC, anti chama, com proteção UV na cor
branca, auto extinguível, medindo toda a extensão da arquibancada. Conforme orientação e liberação pelo Corpo de Bombeiros.
Objeto do Pregão 8/2009
Item 3 - Arquibancada com cobertura.
Locação, montagem e desmontagem de arquibancada em estrutura tubular galvanizada de 1%” interno com parede de espessura
mínima 3 mm e os pisos deverão ser estruturados revestidos em
compensado não inferior a 15 mm, com o primeiro degrau na altura
de 1,60 metros do solo cada degrau com 0,70 metros de profundidade e o corredor de acesso com 1,00 metro em toda sua extensão.
Guarda corpo com 1,10 m de altura em toda sua extensão e fixação
de mastros no guarda corpo frontal, não inferior a 5,00 metros de
altura para instalação de redes de proteção. Toda a arquibancada
terá uma cobertura em lona branca auto extinguível. Os pisos da
arquibancada serão acarpetados (na cor indicada pelo Contratante).
Deverão ser instaladas 3 entradas de acesso, sendo a central com
escada e as laterais com rampa, piso antiderrapante, com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Conforme orientação
e liberação do Carpo de Bombeiros.
Segundo os defendentes, as diferenças são gritantes, pois a arquibancada descrita no Pregão 203/2009 era muito mais robusta e
resistente do que aquela prevista no Pregão 8/2010, tendo um tipo
de uso distinto.
A arquibancada do Pregão 203/2009 tinha por escopo acolher o
público para eventos de carnaval.
Já a arquibancada do Pregão 8/2010 tinha por finalidade atender a
eventos esportivos, em que a conduta da plateia não demandava
arquibancadas tão resistentes.
Destacam que a escolha em utilizar o pregão 8/2010 (objeto diferente) como paradigma para comparação de apenas 2 itens, em
detrimento do Pregão 31/2011 (objeto idêntico), sendo que deste
foram utilizados outros 12 itens como referências, mostra que a
comparação é viciada.
Ainda, na fl. 2.152 dos autos, os defendentes comparam todos os
itens do pregão 31/2011 com o Pregão 203/2009, e alegam que
em alguns itens o Pregão 203/2009 (dito superfaturado) está com
preços mais baixos.
Outrossim, nas fls. 2.153 e 2.154, os justificantes comparam o
Pregão 203/2009 com outros 2 pregões (175 e 179/2012) e ressaltam que apenas no item 19 o preço estava superior ao dos certames paradigmas.
Aduz ainda a defesa, que uma forma de promover a comparação
entre pregões é utilizar a média entre diversos pregões para obter
um preço médio por item, e colacionam, às fls. 2.155 e 2.156, planilha comparativa entre os Pregões 203/2009, 31/2011, 175/2012
e 179/2012.
Por fim, destacam que outra forma de obter preços médios para
efeito de comparação é por meio de orçamentos a serem realizados
previamente aos registros, que se destinam a balizar os valores
máximos que a Administração se propõe a pagar no certame, e
comparam orçamentos médios realizados em 2014 com o Pregão
203/2009 (fls. 2.157 e 2.158).
Justificativas apresentadas pelas empresas HV Oliveira
Produções e Eventos ME e Collissom Nova Ltda.
As defendentes apresentam razões de defesa à fl. 2.361 dos autos:
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Sobre o presente item deve-se levar em consideração que os preços praticados observaram os parâmetros iniciais fixados pela própria Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.
Por outro lado, não se demonstra na ITI em quais itens teria havido
economia para a municipalidade na referida contratação, nem tampouco como se relacionada com preços praticados nos anos anteriores. Entende-se, respeitosamente, que a ITI somente procedeu
por meio de um viés de suposto sobrepreço, não analisando os
itens em que teria havido economicidade para a municipalidade.
As Defendentes se reservarão o direito de manifestar-se sobre a
suposta alegação de superfaturamento por ocasião da sustentação
oral, ocasião em que infirmarão na totalidade os termos contidos
na denúncia e na ITI
Por tais razões pede-se o afastamento da irregularidade levantada
na ITI.
Justificativas apresentadas pela empresa RV Cerimônias e
promoções de Eventos Ltda.
A justificante apresenta razões de defesa às fls. 2.072 e 2.073 dos
autos:
[...]
Já com relação ao suposto superfaturamento, não há nos autos, nenhuma prova idónea que autorize concluir que a REQUERIDA tenha
praticado qualquer espécie de sobrepreço. Com relação às alegadas
disparidades entre os preços de mercado e aqueles praticados pela
REQUERIDA, não é possível reconhecer que tenha havido superfaturamento. A REQUERIDA, empresa com intensa atuação no mercado de eventos, fornece para municípios e empresas estatais de
todo o sudeste brasileiro, sem jamais ter tido qualquer problema
semelhante.
Das duas uma, ou a REQUERIDA haveria de ter sido excluída do
mercado por seus altos preços ou então, não estaria mais em atividade por que teria acumulado sucessivas condenações por lesão
ao erário, [...]
Nem uma coisa. nem outra. A REQUERIDA é empresa que pratica
preços dentro da legalidade e jamais se envolveu em superfaturamento ou coisa que o valha. Por esta razão, entende que, somente
uma auditoria independente terá o condão de apontar com precisão o que ocorreu. levando-se em consideração as vicissitudes do
evento e a natureza do serviço prestado. pois, é temerário. para
não dizer injusto. comparar o que é incomparável para extrair de tal
comparação a conclusão de que houve superfaturamento nos itens
fornecidos pela REQUERIDA.
Como atesta a inclusa documentação, não há que se falar em serviço prestado de forma deficiente, tampouco em superfaturamento.
O certame de que participou foi extremamente idôneo, não havendo qualquer maculo, sendo que as denúncias formuladas são fruto
do ressentimento de um dos participantes que não lograram os
contratos objeto de licitação.
Assim sendo, deve ser dado provimento à presente defesa para que
seja julgada IMPROCEDENTE em sua totalidade a pretensão inicial
do representante.
Por fim, na fl. 2.074, a defendente requer que: caso se conclua
pela irregularidade dos atos imputados, seja aplicado o Princípio da
Insignificância, vez que tais atos não representam nenhuma ofensa
significativa aos princípios constitucionais da administração pública.
Análise
Alegam os defendentes, às fls. 2.145 e 2.167, que a metodologia
utilizada pela equipe de auditoria não pode ser considerada válida,
vez que foram utilizados como paradigmas pregões de anos posteriores àquele em que se realizou o Pregão 203/2009.
Tais argumentos não devem prosperar, a utilização de uma contratação do exercício posterior como parâmetro para verificação de sobrepreço é adequada e mais favorável ao auditado, em um período
de alta da inflação.
Entretanto, apesar de não alegado pelos defendentes, entende-se
que o Pregão 31/2011 não poderia ter sido utilizado como paradigma, vez que este tem previsão dos quantitativos a serem contratados (conforme fls. 1.690 a 1.697), enquanto que no Pregão
203/2010 não há tal previsão (Irregularidade analisada no subitem
2.2).
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Assim, o superfaturamento foi indicado tendo como base apenas
a comparação entre processos (Pregão 203/2009 versus Pregão
Eletrônico 31/2011), que possuíam objetos semelhantes, porém
com quantidades distintas.
Portanto, não foi considerado o ganho de escala, o que inviabiliza a
utilização do pregão 31/2011 como parâmetro para identificar possível superfaturamento, vez que com o conhecimento da quantidade a ser contratada as empresas licitantes poderiam incluir no custo
o ganho de escala, o que possibilitaria a oferta de preços menores.
Quanto à utilização do Pregão 8/2009 (da Secretaria Estadual de
Esporte e lazer) como parâmetro para verificação de sobrepreço
dos itens 1 e 2 do Pregão 203/2009, entende-se que assiste razão
aos defendentes, vez que as especificações dos objetos comparados não são equivalentes, conforme especificações dos objeto abaixo colacionadas:
Objeto do Pregão 203/2009
Item 1 - Arquibancada com cobertura
Arquibancada deverá ser em estrutura tubular chapa preta com
espessura de 3 milímetros, soldada, com diâmetro de 2 polegadas.
As treliças serão executadas com cano chapa preta espessura, 2,5
milímetros, com diâmetros de 2% polegadas.
Degraus com 15 cm de espelho e 55 cm de piso/assento. Piso de
madeira fixado através de amarrações com arame após 2,30 metros ou perfeitamente encaixados na estrutura de suporte dos degraus, Estrutura pintada com tinta zarcão anticorrosiva.
Estrutura será montada com 8 degraus, espelho de 55 cm acoplados a uma passarela de 80 cm de largura a 1,3 m do solo.
Com cobertura em lona PVC, anti chama, com proteção UV na cor
branca, auto extinguível, medindo toda a extensão da arquibancada. Conforme orientação e liberação pelo Corpo de Bombeiros.
Objeto do Pregão 8/2009
Item 3 - Arquibancada com cobertura.
Locação, montagem e desmontagem de arquibancada em estrutura tubular galvanizada de 1%” interno com parede de espessura
mínima 3 mm e os pisos deverão ser estruturados revestidos em
compensado não inferior a 15 mm, com o primeiro degrau na altura
de 1,60 metros do solo cada degrau com 0,70 metros de profundidade e o corredor de acesso com 1,00 metro em toda sua extensão.
Guarda corpo com 1,10 m de altura em toda sua extensão e fixação
de mastros no guarda corpo frontal, não inferior a 5,00 metros de
altura para instalação de redes de proteção. Toda a arquibancada
terá uma cobertura em lona branca auto extinguível. Os pisos da
arquibancada serão acarpetados (na cor indicada pelo Contratante).
Deverão ser instaladas 3 entradas de acesso, sendo a central com
escada e as laterais com rampa, piso antiderrapante, com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Conforme orientação
e liberação do Carpo de Bombeiros.
Assim, em razão da ausência de uma mesma base para a comparação de preços para a comprovação de superfaturamento, opina-se
pelo acolhimento das razões de justificativas dos responsáveis e
pelo afastamento da irregularidade”.
4) Ausência de fiscalização (item 2.4 da ITC 01621/2017-6)
No que diz respeito à irregularidade atinente à ausência de fiscalização, divirjo do opinamento técnico e do Ministério Público de
Contas, por entender pela manutenção da irregularidade, sem
aplicação de sanção aos responsáveis.
Em princípio, há de se destacar que a conduta do fiscal do contrato,
no âmbito do procedimento administrativo, demonstra-se, aparentemente, deficitária, já que se resumiu a apresentar declaração,
afirmando que o objeto contratado havia sido atendido.
Na fase administrativa do processo, não foram apresentados pelo
fiscal registros fotográficos, folders, publicidade e etc. que pudessem ratificar a declaração prestada pelo mesmo, reforçando que a
estrutura avençada havia sido disponibilizada pela empresa contratada.
No entanto, conforme se observa dos documentos de fls. 2226/2247,
acostada a sua defesa, os responsáveis trouxeram os registros de
publicações locais da época dos fatos, que ilustram que o evento
ocorreu devidamente.
Por óbvio, tais registros não se prestam a comprovar, de forma
pormenorizada, se todos os itens contratados pela Administração
Pública foram entregues pela empresa licitante.
No entanto, não é levantada qualquer dúvida quanto à entrega de
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todos os materiais contratados e nem há indicativo de que tal falha tenha acarretado em prejuízo material à Administração Pública.
Trata-se, portanto, apenas de defeito formal na fiscalização do contrato.
Nesse caso, filio-me a precedentes desta Corte, que, em situações
como a presente, entendeu pela manutenção da irregularidade,
sem aplicação de sanção aos responsáveis, determinando que, em
futuras contratações, observem de forma mais rigorosa o disposto
no artigo 67, caput e §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.
Vale colacionar alguns arestos:
[Contrato administrativo. Fiscalização. Relatório de atividades]
Tratam os autos de auditoria ordinária realizada na Prefeitura
Municipal de Pancas em cumprimento ao Plano de Auditoria de
Fiscalização 57/2015 (fls. 208-210), cuja gestão é de responsabilidade do senhor (...).
Após a manifestação do Ministério Público de Contas vieram os autos conclusos.
2.1. AUSÊNCIA DE REGISTROS NA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL
(...) Na concepção da equipe técnica não houve fiscalização satisfatória, porquanto se notou a ausência de relatórios pertinentes
emitidos pelo fiscal do contrato. No âmbito do Relatório de Auditoria
RF-AUD 2/2015 destacou-se, no entanto, que apesar da relatada
ausência documentação, o Sr. (...), fiscal do referido contrato, em
entrevista com a equipe, demonstrou domínio acerca das exigências das prestações do serviço, uma vez que atendeu com respostas
plausíveis os questionamentos que lhe foram feitos.
Após apresentadas justificativas, manifestou-se a área técnica, por
meio da ITC 3865/2015, salientando que o parágrafo primeiro do
art. 67, da Lei 8.666/1993 é expresso ao determinar que o representante da Administração deva anotar em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas com a execução do contrato. De acordo
com trecho extraído da referida ITC:
[...] Na irregularidade descrita neste item, contudo, destaca-se que houve a devida designação do fiscal do contrato,
sendo indicado para tanto o Sr. (...).O que relata a equipe
técnica, contudo, é que apesar da designação do fiscal, não
houve a expedição de “relatórios (anotações) pertinentes”,
pelo Sr. (...), o que teria configurado a irregularidade. Seria
possível afirmar, portanto, que apesar de não ter realizado anotações acerca do contrato, o Sr. (...) tinha bons conhecimentos acerca
do contrato e das exigências da prestação do serviço, e embora não
tenha realizado as anotações pertinentes, acompanhava a sua realização. Contudo, em análise do contexto dos autos, ao verificarmos
a irregularidade relatada no item 2.2, constata-se que não houve a
efetiva fiscalização do contrato em questões primordiais, como em
relação à pesagem do material recolhido pela prestadora de serviços, de onde será apurado justamente o valor a ser pago. Trata-se
de questão essencial ao contrato, e que não foi objeto de fiscalização pela Administração contratante. Assim, apesar de ter ciência das exigências da prestação dos serviços contratados,
o servidor especialmente designado para tal mister deixou
de fiscalizar efetivamente questões essenciais do contrato,
razão pela qual resta configurada a irregularidade. Ante o
exposto, entende-se pela manutenção da irregularidade, sugerindo-se ao Plenário desta E. Corte de Contas que recomende ao atual Prefeito Municipal de Pancas que não apenas
designe formalmente representante da Administração para
os contratos em vigência, em conformidade com o disposto
no artigo 67 e parágrafos da Lei nº 8.666/93, mas também
que proceda ao devido treinamento e acompanhamento dos
servidores designados como fiscal do contrato.
Em contraponto, o Ministério Público de Contas, embora reafirme o
efetivo cometimento da irregularidade em comento, discorda da solução proposta pela área técnica deste TCEES no sentido de manter
a irregularidade com expedição de recomendação e sem a aplicação
de multa pecuniária individual aos responsáveis.
Na visão do órgão ministerial a irregularidade em questão, por ser
de natureza grave, deve ser seguida pela aplicação de multa aos
responsáveis, ante a sua potencialidade de lesão ao erário, na medida em que confere ampla margem para que os respectivos contratados burlem as avenças contratuais e a própria lei diante da
inexistência ou insuficiência de fiscalização.
De fato, este é o entendimento que deve, em regra, nortear casos
como este, tendo em vista a clareza da norma legal que impõe a
designação de fiscal do contrato a fim de que seja aferida o seu
escorreito cumprimento.
No entanto, no caso concreto é manifesta a posição da área técnica
no sentido de que, ainda que diante da inexistência de relatórios
elaborados pelo fiscal (...) este detinha conhecimento do andamento, das particularidades e da satisfação do objeto contratual através
dos serviços que eram prestados pela contratada.
Com efeito, diante das peculiaridades do caso em tela, em
consonância com a proposta da área técnica, mantenho a
irregularidade, contudo, excepcionalmente, afastando a
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incidência de multa pecuniária ao responsável. (TCE/ES;
Processo TC 4302/2014; Acórdão TC 838/2017-Segunda Câmara;
Relator Conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges; Julgamento em
05/07/2017)
[Contrato administrativo. Acompanhamento e fiscalização. Falta de
designação formal do fiscal. Ausência de prejuízo. Irregularidade
afastada]
ACÓRDÃO TC-626/2015 – PLENÁRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual e Relatório
de Auditoria Ordinária RAO n° 74/2011 da Câmara Municipal da
Serra, referente ao exercício de 2010, sob responsabilidade do Sr.
(...), Presidente no período.
3.1.5. Ausência de Responsável pela Fiscalização dos Contratos
Segundo a área técnica, o ordenador de despesas não efetuou a fiscalização dos contratos celebrados, nem designou
os responsáveis pela fiscalização.
Em sua justificativa o responsável informa que todos os procedimentos licitatórios possuem, nos editais e nos respectivos anexos,
a informação de fiscalização e acompanhamento dos contratos administrativos e que durante a auditoria foram entregues as ordens
de serviço/fornecimento (cópias anexas fls. 1910 e ss) onde estavam discriminados os gestores determinados pela Presidência para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
O Núcleo de Estudos e Técnicos e Análises Conclusivas (NEC), na
ITC n° 4876/2013, concluiu que os contratos analisados fazem
menção à necessidade de designação do fiscal de contrato, sem,
contudo, efetivar a nomeação decorrente.
Ademais, os documentos apresentados pelo responsável como
comprovação da designação são endereçados às empresas contratadas, logo, não têm o condão de sanear a ausência de expressa
designação de servidor responsável.
Destaca ainda a equipe técnica que todos os procedimentos administrativos deverão obrigatoriamente passar pelo controle interno,
sem que isso implique em designação formal de fiscal de contrato,
até mesmo porque, considerando o princípio da segregação de funções, não se pode atribuir a um único servidor mais de uma etapa
do procedimento administrativo.
Por estas razões opina a área técnica pela manutenção da irregularidade.
O MPEC acompanha o entendimento da área técnica.
Percebe-se que o procedimento formal típico dos procedimentos licitatórios não foi devidamente cumprido pelo
Legislativo Municipal, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
É importante frisar que o fato de não ter sido providenciada designação formal de fiscal desde o início da execução
do contrato não implica, necessariamente, dizer que não
houve fiscalização efetiva do contrato. Pelo menos, não há
qualquer apontamento da Área Técnica em seu Relatório de
Auditoria sobre o assunto.
Nem tão pouco foi evidenciado o prejuízo causado, destacando que, ainda que de forma não “expressa” nos autos dos
procedimentos licitatórios, mas sim por meio das ordens de
serviço/fornecimento encaminhados às empresas contratadas, havia conhecimento da existência de fiscais dos contratos, motivo pelo qual entendo se tratar de uma irregularidade que não tem condão, por si só, de macular as contas do
responsável.
(...) Pelo exposto, relevo a irregularidade presente neste tópico, para fins de macular a gestão em análise, tendo em
vista a baixa gravidade do apontamento. (TCE/ES; Processo
TC 1545/2011; Acórdão TC 626/2015-Plenário; Relator Conselheiro
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun; Julgamento em 26/05/2015)
Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da irregularidade, sem aplicação de sanção, determinando ao atual gestor
que, em futuras contratações, observe, de forma rigorosa, o
disposto no artigo 67, caput e §§1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.
5) Ausência de laudo e licenciamento (item 2.5 da ITC
01621/2017-6)
Quanto à irregularidade atinente à ausência de laudo e licenciamento, acompanho a conclusão da área técnica e do Ministério
Público de Contas pelo afastamento da irregularidade. Adoto,
como razões de decidir, os fundamentos expostos pelo corpo técnico na Instrução Técnica Conclusiva ITC 05091/2015-1, abaixo transcritos:
“2.5 Ausência de Laudo e Licenciamento (item 5, da ITI
162/2014)
Base legal: artigos 41, 43 e 44 da Lei 8.666/93.
Responsáveis:
1) Oldair da Silva Ferreira – Pregoeiro Substituto
Conduta: Deixar de exigir licença ambiental, documento previsto
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no Edital a qual é emitida pelo IEMA.
2) RV Cerimônias e Produções de Eventos Ltda. - Empresa
Contratada
Conduta: Deixar de apresentar a licença ambiental exigida no
Edital emitida pelo IEMA; culpa in vigilando praticados por seus
funcionários nos serviços realizados durante o Carnaval 2009 sem
os equipamentos necessários.
Relato do RA-E 5/2013 e ITI 162/2014
A denúncia afirma que o certame em questão (pregão 203/2009)
foi homologado sem a presença de qualquer laudo de vistoria realizada pela comissão de fiscalização e que as empresas, exceto a representante, não apresentou laudo de incombustibilidade e licença
ambiental conforme determinação dos itens 8 e 21 do edital.
Conforme Relatório de Auditoria, depois da apuração e verificação
da não comprovação da propriedade dos bens, o pregoeiro também
não conferiu os documentos indispensáveis de licença ambiental dos banheiros químicos e da comprovação que a empresa possui material para sucção no momento da limpeza. Tais
exigências constam no item 07 do Edital no Anexo I - Termo de
Referência.
Com isso, os funcionários da empresa RV Cerimônias e Produções
de Eventos LTDA realizavam a limpeza de forma precária, colocando os dejetos em galões, sujando a rua no entorno dos banheiros, num ato extremo de falta de higiene.
Consta expressa a exigência no edital e o Pregoeiro, Sr. Oldair da
Silva Ferreira, deveria ter exigido licença ambiental e a comprovação de propriedade de material para sucção de banheiros químicos.
A devida Licença Ambiental é emitida exclusivamente pelo IEMA –
Instituto Estadual do Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo,
conforme LC 248/2002 e Decreto Estadual 1777-R de 08 de janeiro
de 2007.
No fornecimento de banheiros químicos a sua limpeza deve ser realizada por lavagem e sucção diária, o que significa que o locador do
banheiro ao Município deveria possuir uma máquina de sucção e
lavagem para diariamente retirar os dejetos dos reservatórios dos
banheiros, a fim de se evitar o contato dos funcionários que fazem
a limpeza com as fezes e urina, evitando-se contaminação. Todavia,
foram executados estes serviços de forma precária, conforme fotos
anexas aos autos.
Observou-se, também, a não exigência de laudo de incombustibilidade das tendas, Stands e Piso Suspenso, o Laudo do Corpo de
Bombeiros para os palcos e piso suspenso, bem como a ausência
de emissão do Laudo de Vistoria por comissão de fiscalização do
município com competência para tanto.
Informa que o Corpo de Bombeiros é o órgão que emite o Laudo
que comprova a Incombustibilidade das lonas utilizadas na cobertura do Stand, Palco e das Tendas),cabe aos vistoriadores do próprio
corpo de bombeiros a verificação da existência ou não do sistema
de proteção contra incêndios da edificação, bem como sua adequação e funcionamento;
Conforme discorre o MP tais laudos visam garantir a segurança dos
eventos municipais. Isto porque, os eventos são abertos ao público, gratuitos, e geralmente contam com a participação maciça
de pessoas, inclusive crianças, idosos, portadores de deficiência e
mulheres grávidas.
Entende-se que eventual sinistro, incêndio, queda de palco, e outros fatos similares, causam pânico e tumulto e podem gerar prejuízos irreparáveis. Contudo, ainda assim, o Pregoeiro ao exercer as
suas funções não cumpriu com o dever de analisar e atender as exigências legais mínimas previstas no edital de pregão nº 203/2009,
bem como desrespeitou as determinações contidas nos artigos 41,
43 e 44 da Lei 8.666/93.
Justificativas
Justificativa apresentada por Oldair da Silva Ferreira:
O defendente alega às fls. 2.177 e 2.178 que:
O Certame destinava-se ao Registro de Preços, visando contratação
futura - que poderia, ou não se concretizar.
Ressalte-se que não existe a exigência de Licença Ambiental para
empresa que faz locação de Banheiros Químicos, sendo esse licenciamento obrigatório somente à empresa que faz a coleta dos
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dejetos, seu transporte e despejo – que pode ou não ser a locadora
dos Banheiros.
Não teria cabimento exigir da Licitante a apresentação, para esse
Registro, da Licença Ambiental prevista para locação dos banheiros
químicos, devendo tal condição ser informada - como foi – ao interessado para que a contratação pudesse ser realizada.
[...] cabe esclarecer que não há nenhum cabimento em exigir, em
Registro de Preços, que uma empresa comprove a propriedade de
equipamentos a serem utilizados em um eventual contrato futuro.
Mesmo porque, a prova da propriedade desse item no momento do
Registro não assegura a mesma condição por ocasião do Contrato,
podendo o equipamento estar danificado nesta oportunidade, sendo a contratada forçada a uma locação a terceiro para atender ao
Contrato.

Página 32
Sobre o tema, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos – IEMA, através da Instrução Normativa IEMA 13 - N de
7/12/2016, dispensou da exigência de licenciamento algumas atividades consideradas de impacto ambiental insignificante.
Ao analisar a referida norma, constata-se que a dispensa de licenciamento ambiental de banheiros químicos está prevista Item A-44,
do Anexo I, abaixo transcrito:
Relação das atividades dispensadas de licenciamento ambiental estadual no âmbito do IEMA
[...].
Item A-44
Locação de banheiros químicos, sem operação de coleta ou limpeza.
Portanto, as alegações de defesa estão de acordo com as normas
que regulam a referida atividade.

É importante informar que a limpeza por sucção normalmente realizada nesses banheiros químicos é feita por equipamento rebocado
e que, ao final do dia é colocado ao lado do banheiro fazendo a
sucção dos dejetos ali existentes.

Quanto ao laudo do Corpo de Bombeiros, os justificantes comprovam que houve vistorias em relação aos palcos, Stands e tendas
através de cópias dos referidos laudos às fls. 2.209 a 2.225 dos
autos.

Esse foi o procedimento adotado na utilização dos banheiros químicos contratados por força do Contrato 11/203 decorrente do
Registro de Preços 203/2009.

Ante o exposto, opina-se pelo afastamento da irregularidade”.

A empresa contratada utilizou esse equipamento nos serviços de
limpeza dos Banheiros Químicos, não se podendo afirmar sua inexistência, pelo fato de ter ocorrido algum incidente que veio a provocar vazamento durante a coleta dos dejetos.
A ‘limpeza feita de forma precária, colocando os dejetos em galões’
é da lavra do Denunciante não havendo qualquer prova de que tal
procedimento era aquele usualmente adotado pela contratada na
prestação do serviço.
Quanto ao laudo do Corpo de Bombeiros, o justificante afirma que
foram feitas vistorias em relação aos palcos, Stands e tendas e
junta documentação para fundamentar tal alegação nas fls. 2.209
a 2.225 dos autos.
Justificativas apresentadas pela empresa RV Cerimônias e
promoções de Eventos Ltda.
A justificante apresenta razões de defesa às fls. 2.071 e 2.072 dos
autos:
Primeiramente, com relação à prestação de serviços sem o devido
licenciamento. Tal questão envolvendo o fornecimento de banheiros
químicos, como já demonstrado, foi julgada insubsistente, a ponto
da REQUERIDA ter sido excluída da Ação Civil Pública em trâmite na
Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim.
O procedimento realizado no evento está em conformidade com
as especificações técnicas. Trata-se de recolhimento de material
feito após a sucção realizada pelo caminhão apropriado para este
serviço e devidamente utilizado pela REQUERIDA como é de praxe,
em todos os eventos em que presta serviço. Não é verdade que a
REQUERIDA retirava os dejetos dos banheiros utilizando “galões” e
realizava a limpeza de forma precária sujando a rua.
Tal afirmativa não encontra amparo em prova técnica idónea
Somente uma perícia realizada por técnico devidamente habilitado
na área ambiental ou sanitária, poderia atestar com certeza eventuais falhas neste serviço. O fato é que a REQUERIDA utilizou equipamentos adequados para a limpeza dos banheiros químicos, em
especial o caminhão dotado de equipamento de sucção dos dejetos.
Revolvendo assim, o arcabouço probatório, em nenhum momento
fica comprovado o enriquecimento ilícito e o prejuízo ao erário, o
que, por tal razão, demanda maior acuidade na apreciação de tais
denúncias.
Ora, no caso em tela, não há que se falar em ato ímprobo, por
absoluta falta de comprovação idónea, ou por total ausência de enquadramento típico. Além do mais, os fatos narrados na inicial não
são suficientemente dotados de substância a autorizar a procedência de tão drástico pedido como o formulado na exordial.
Análise
Os defendentes alegam que não existe exigência de licença ambiental para empresa que faz locação de banheiros químicos, sendo
esse licenciamento obrigatório somente à empresa que faz a coleta
dos dejetos.
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6) Contratação de apresentação artística por meio de intermediário (item 2.6 da ITC 01621/2017-6)
No que diz respeito à contratação e apresentação artística por meio
de intermediário, divirjo do opinamento técnico e do Ministério
Público de Contas, por entender pela manutenção da irregularidade, sem aplicação de sanção aos responsáveis.
Em princípio, é importante fixar a premissa de que a permissão de
contratação por inexigibilidade de licitação, prevista no artigo 25,
III, da Lei n.º 8.666/93, não alberga a contratação nos moldes realizados pela Administração Pública no caso em análise.
Ao prever que a contratação pode ocorrer através de empresário
exclusivo, o legislador busca alcançar o profissional que acompanhada diariamente a carreira do artista, organizando os seus compromissos e firmando novas avenças, com exclusividade, atuando
como um fornecedor exclusivo daqueles serviços. Esse conceito, inclusive, foi bem pontuado pelo corpo técnico desta Corte de Contas,
na Instrução Técnica Conclusiva n.º 01621/2017-6. Vejamos:
“A questão a ser enfrentada diz respeito à caracterização da figura do ‘empresário exclusivo’. Ou seja, poderiam os documentos intitulados como ‘Carta de Exclusividade’ ou ‘Declaração de
Exclusividade’, apresentados pela empresa contratada, serem tidos
como suficientes para suprir a exigência contida no inciso III, do
art. 25 da Lei 8.666/93 e caracterizá-la como “empresário exclusivo”?
Ocorre que a Lei de Licitações exige, para a contratação de profissional artista (através de inexigibilidade de licitação), que o ajuste
se dê diretamente (com o próprio artista) ou através de empresário
exclusivo. Aliás, esta é a lição do eminente Professor Jorge Ulisses
Jacoby Fernandes, em sua consagrada obra ‘Contratação Direta
Sem Licitação’, senão vejamos:
‘Para a regularidade dessa contratação direta existem três requisitos, além da inviabilidade de competição:
- que o objeto da contratação seja o serviço de um artista profissional;
- que seja feita diretamente ou mediante empresário exclusivo;
- que o contratado seja consagrado pela crítica especializada ou
pela opinião pública’ [g.n].
De acordo com JACOBY, entende-se por ‘empresário exclusivo’ ‘[...]
o profissional ou Agência que intermedeia, com caráter de
exclusividade, o trabalho de determinado artista. Numa analogia, é o fornecedor exclusivo daquela mão de obra’”.
No presente caso, a empresa com a qual a Administração contratou
– Capital Rio Produções Apoio e Eventos Ltda. – detinha termo de
exclusividade da artista Beatriz Martini Bedran, com validade para
as datas 11 e 12/06/2010, e declaração de exclusividade do artista
Toquinho, com validade única para o dia 13/06/2010.
Por óbvio, em situações como a presente, não se pode amoldar a
empresa contratada à figura do empresário exclusivo prevista em
lei.
Esta Corte, por meio do Parecer em Consulta TC 015/2016 (Processo
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TC 1567/2010), também já se manifestou nesse sentido. Vejamos:
“As chamadas cartas de exclusividade não atendem ao disposto no art. 25, III, da Lei n. 8.666/93 para as contratações
de shows artísticos por inexigibilidade de licitação. O procedimento para a contratação de shows artísticos por inexigibilidade de
licitação obedece aos ditames do art. 26 da Lei 8.666/93. Ademais,
o ajuste deve ser efetivado diretamente com o artista ou através
de empresário exclusivo, sendo tal característica comprovada por
cópia do contrato de exclusividade, registrado em cartório, não se
prestando, para esse fim, as chamadas cartas de exclusividade”.
No entanto, neste caso concreto, a despeito de a contratação não
ter observado, de forma cristaliza, os ditames legais, não se observa a existência de indício de sobrepreço nas contratações ou até
mesmo de má-fé dos gestores responsáveis.
Importa pontuar, por fim, que constatada a ausência de indícios de
sobrepreço ou de má-fé dos responsáveis, ainda que a contratação
não tenha ocorrido em perfeita sintonia com o disposto no art. 25,
III, da Lei n.º 8.666/93, este Tribunal de Contas, em diversas oportunidades, manifestou-se pela não aplicação de sanção aos gestores. Vejamos alguns arestos:
[Contratação direta. Artista consagrado. Empresário não exclusivo.
Inexigibilidade de licitação não caracterizada]
ACÓRDÃO TC- 504/2016 – PLENÁRIO
Cuidam os presentes autos de Fiscalização/Auditoria Ordinária,
realizada no Município de Itapemirim, relativa ao exercício de
2013/2014, sob a responsabilidade dos Senhores (...), então
Prefeito, (...) – Secretário Municipal de Turismo e Cultura e (...),
Subprocurador Geral de Assuntos Administrativos.
(...) 1) CONTRATAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAIS DO SETOR
ARTÍSTICO COM REPRESENTANTE CASUÍSTICO E NÃO EXCLUSIVO
(ITEM 2.1 DA ITC Nº 4981/2015).
(...) A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença da irregularidade (...), argumentando que a contratação dos
profissionais, ora realizada, na forma prevista no art. 25, inciso III,
da Lei nº 8.666/93 (inexigibilidade de licitação), não se desenvolveu de acordo como requisitado pelo referido dispositivo, haja vista
a ausência de caracterização da empresa contratada com interveniência de “empresário exclusivo”.
(...) Sustenta a subscritora que a contratação do profissional por
meio de interposta pessoa que não seja o próprio empresário exclusivo abre margem para a elevação do preço da contratação, em
virtude de que a empresa intermediária visa à obtenção de lucro,
tornando-se, portanto, uma contratação mais onerosa para o Poder
Público.
(...) Conforme indicado na Instrução Técnica Conclusiva –
ITC nº 4981/2015, de fls. 323/342, os próprios artistas declaram que somente a empresa contratada poderia agendar
suas apresentações nas datas e local especificados, o que,
no meu entendimento, significa que a empresa possuía mandato para representá-los naquelas datas específicas, em razão da carta de exclusividade apresentada, no que se refere
à contratação para a produção dos referidos shows.
Assim, tenho, portanto, que a exclusividade concedida na contratação com os artistas, dispensando-se a licitação, na forma do caput
e, inciso III do artigo 25, da Lei nº 8666/93, mostra-se possível,
havendo contratação direta, servindo a carta de exclusividade como
mandato, conforme se vê do bojo processual.
(...) Assim sendo, ante à questão específica do caso em tela,
principalmente porque não houve indicação de ocorrência de
prejuízo ao erário, entendo que a irregularidade em questão,
ainda que mantida, em razão da contratação direta realizada, isoladamente, não tem o condão de macular os atos de
gestão do agente responsável.
Ademais, em tendo sido comprometido parcialmente a normalidade do procedimento e do ajuste respectivo, vez que
não houve indicativo de prejuízo ao erário, divirjo do entendimento técnico e mantenho a irregularidade, com expedição de determinação, entendendo esta como suficiente para
solução do caso em apreço. (TCE/ES; Processo TC 10745/2014;
Acórdão TC 504/2016-Plenário; Relator Conselheiro Marco Antonio
da Silva; Julgamento em 10/05/2016)
ACÓRDÃO TC-049/2013
Trata o presente processo de Auditoria Ordinária, constante do
Processo TC 3472/2009 (fls. 05 a 29 e anexos), que recomenda a
irregularidade dos atos de gestão do (...) – Prefeito Municipal de
Itaguaçu, relativas ao exercício de 2008, tendo em vista as seguintes irregularidades mantidas pela Instrução Técnica Conclusiva – ITC
2835/2001: Contratação de promotores de eventos - Inobservância
ao disposto no inciso III, do artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93.
(...) Vê-se que a norma federal determina que a relação da
Administração Pública com os fornecedores que, via de regra, deve
ser precedida de procedimento licitatório. (...) a equipe de audi-

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

Página 33
toria constatou que para caracterizar a situação de inexigibilidade
prevista na Lei de Licitações, a empresa (...) anexou aos autos
dos processos acima descritos, documentos intitulados “Cartas de
Exclusividade”. Destaca-se que as contrações, objeto de análise,
foram efetuadas por empresário exclusivo, uma vez que a empresa
em questão possuía Carta de Exclusividade. Assim, restou demonstrado nos casos em tela, nos quais as contratações se respaldaram
em contrato formalizado, se moldam ao instituto da inexigibilidade,
previsto no inciso III da Lei Federal nº 8.666/1993, pois utilizado
para contratação de profissional do setor artístico, por intermédio
de empresário exclusivo, tendo somente ocorrido interpretação
equivocada sobre a representação exigida pela lei. (...) as cartas
apresentadas pela empresa (...), apesar de não atender aos
estritos termos que a lei exige para caracterizar a exclusividade do empresário, tal impropriedade não configura burla ao instituto da inexigibilidade, nem mesmo trouxe comprovado superfaturamento dos valores que possam ensejar
prejuízo ao erário e que venha a macular a contratação por
completo, sendo bastante, neste caso, uma determinação
por parte desta Corte, para a correção desta inadequação
nas futuras contratações. Por todo exposto, entendo por afastar a irregularidade tratada neste item, com determinação para o
presente gestor se adequar nas contratações futuras, aos estritos
termos do art. 25, III, da Lei 8.666/93, pois a meu ver, apesar
de remanescerem alguns resquícios, estes representam menor potencial ofensivo e revestem caráter meramente formal, cabendo
emissão de recomendações. (TCE/ES; Processo TC 3472/2009;
Acórdão TC 049/2013; Relator Conselheiro Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun; Julgamento em 26/02/2013)
[Administração pública. Despesas com eventos. Contratação de
show artístico. Inexigibilidade de licitação. Carta de exclusividade.
Preço de mercado. Ausência de dano ou má-fé]
ACÓRDÃO TC-776/2016 – SEGUNDA CÂMARA
Trata o presente processo de Auditoria Ordinária realizado na
Prefeitura Municipal de Irupi, abrangendo atos de gestão praticados
nos exercícios de 2009, sob a responsabilidade de (...)– Prefeito
Municipal à época.
(...) 3.1.16 Contratação de show por meio de pessoa intermediária
(Item 2.17 da ITC)
A equipe de auditoria apontou a seguinte situação: a prefeitura
de Irupi realizou processo de inexigibilidade de licitação, do qual
resultou o contrato nº 312/2009 visando à contratação de show
musical (...).
Informaram ainda que a aludida contratação voltava-se para as festividades de emancipação político-administrativa do município de
Irupi, realizada entre os dias 11 a 13 de setembro de 2009, com a
empresa (...), por inexigibilidade de licitação, no valor total de R$
87.000,00, conforme nota fiscal 000270.
No caso em comento, verifica-se que o executivo contratou uma
empresa de âmbito regional para intermediar a negociação entre
a municipalidade e os artistas, ficando a cargo desta empresa, a
organização e viabilização prática dos eventos artísticos.
De acordo com a equipe de auditoria, o artigo 25, da lei 8.666/93
permite a inexigibilidade de licitação tão somente para a contratação de profissional do setor artístico, quando esta se proceda diretamente com o artista ou através de empresário exclusivo.
Concluindo que a empresa (...) atuou junto ao município não na
qualidade de empresário, como se autodenominava, mas sim, mero
facilitador intermediário junto à municipalidade, atribuições estas
de responsabilidade dos respectivos empresários exclusivos.
Os defendentes informaram que quando da contratação de shows,
o artista ou banda só toca com pagamento antecipado de pelo menos 50% do valor combinado. Como o Município não efetua pagamento antecipado, se faz necessária a contratação de uma empresa
que atenda essa solicitação.
(...) Contudo, afirmam que conforme se depreende dos documentos que instruem o processo de inexigibilidade de licitação, o empresário contratado apresentou declaração de exclusividade, e anexaram o referido documento a este processo.
Ainda, conforme informação do Presidente da CPL, a empresa (...)
era a única detentora de exclusividade para a realização de shows musicais com os artistas consagrados, além de que o preço se
encontrava compatível com o praticado no mercado, conforme expressamente declarado pela CPL nos autos do processo de inexigibilidade de licitação.
(...) Em consulta ao sistema de Jurisprudência deste Tribunal, é
possível depreender que esta Corte já se manifestou no sentido
de não aplicar penalidades quando do julgamento dos Processos
TC 3472/2009, da relatoria do Conselheiro Rodrigo Chamoun e TC
5580/2012, da relatoria do Conselheiro Sergio Aboudib.
(...) No presente caso, pude verificar que todas as cartas de exclusividade foram reconhecidas em cartório, o que as torna aceitáveis pela Administração Pública. Além de que os documentos de
fls. 2539 e 2540 demostram que a exclusividade foi conferida pelos
representantes exclusivos das bandas (...) e (...).
Entretanto, por serem cartas de exclusividade limitadas aos
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dias do evento, não se cumpriu a literalidade do artigo 25,
III da Lei 8.666/93, mas também não houve apuração de
dano ao erário e nem de má fé por parte do gestor que inclusive afirmou da dificuldade de contratar diretamente com o
artista ou sem empresário exclusivo sem fazer o pagamento
adiantado, no todo ou em parte.
(...) Diante de todo o exposto, considerando a não extrapolação
dos preços de mercado, a não constatação de má fé, a dificuldade de contratação direta com o artista ou seu empresário exclusivo sem o pagamento adiantado e os precedentes
desta Corte de Contas, afasto a irregularidade neste caso
concreto.
Entretanto, devem ser feitas ressalvas devido ao não cumprimento estrito dos ditames legais. Diante disso, deverá
ser determinado ao atual gestor do Município para que as
futuras contratações de artistas por inexigibilidade de licitação sejam feitas diretamente com o artista ou com seu empresário exclusivo. (TCE/ES; Processo TC 1977/2010; Acórdão
TC 776/2016-Segunda Câmara; Relator Conselheiro Domingos
Augusto Taufner; Julgamento em 03/08/2016)
Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da irregularidade, sem aplicação de sanção, determinando ao atual gestor
que, em futuras contratações, observe o disposto no artigo
25, III, da Lei n.º 8.666/93, bem como o disposto no Parecer
em Consulta TC 015/2016.
7) Ausência de justificativa de preços (item 2.7 da ITC
01621/2017-6)
No que diz respeito à ausência de justificativa de preços para a
contratação dos artistas Toquinho e Bia Bedran, divirjo do opinamento técnico e do Ministério Público de Contas, por entender pela
manutenção da irregularidade, sem aplicação de sanção aos
responsáveis.
Em princípio, é importante fixar a premissa de o processo de dispensa de inexigibilidade de licitação deve ser instruído com a justificativa do preço, nos termos do artigo 26, p. único, III, da Lei n.º
8666/93, o que, de fato, não foi observado pelos gestores no caso
concreto.
Tal inobservância foi reconhecida pelos próprios gestores, em suas
justificativas.
No entanto, conforme pontuado no petitório de defesa (especificamente às fls. 2199/2202), não houve sobrepreço nas contratações,
o que se comprovou pelos extratos de contratação por inexigibilidade de licitação (para outros órgãos da Administração Pública).
Observou-se, inclusive, que o valor da contratação do artista
Toquinho – R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) –, praticado
para a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, foi mais
baixo do que a média evidenciada nos extratos colacionados – R$
98.813,86 (noventa e oito mil oitocentos e treze reais e oitenta e
seis centavos).
No entanto, neste caso concreto, a despeito de a contratação não
ter observado, de forma cristaliza, os ditames legais, não se observa a existência de indício de sobrepreço nas contratações ou até
mesmo de má-fé dos gestores responsáveis.
Em caso análogo, esta Corte decidiu pela não responsabilização
dos gestores se constatada a inexistência de má-fé dos gestores e
a ausência de sobrepreço, ainda que não tenha havido a integral
observância aos ditames da Lei n.º 8.666/93. Vejamos:
[Contratação direta. Artista consagrado. Preço médio de mercado.
Ausência de superfaturamento]
ACÓRDÃO TC-693/2016 – PLENÁRIO
Versam os presentes autos sobre Fiscalização Ordinária realizada na
Prefeitura Municipal de São Mateus, relativa ao exercício de 2013.
(...) No tocante ao mérito, ratifico integralmente o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas relativamente aos itens 1.1, 1.2 e 1.3 da manifestação conclusiva, tomando como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução
Técnica Conclusiva ITC 5185/2015 (fls. 632/659), que aqui se
transcreve:
(...) 1.3 INDICATIVO DE SUPERFATURAMENTO NA CONTRATAÇÃO
DE SHOWS ARTÍSTICOS. (Item 5.4.1.3 do RA-O 75/2014)
(...) O presente apontamento se refere a indicativo de superfaturamento na contratação de shows artísticos.
(...) É importante destacar que, o art. 26, parágrafo único,
inciso III, da Lei Federal Nº 8.666/93, é claro ao dispor que
os processos de inexigibilidade devem ser instruídos com a
justificativa de preços.
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(...) conclui-se que a contratação depende de prévia verificação da
razoabilidade do preço a ser pago pela Administração Pública.
Logo, compulsando os autos do processo, constata-se que fora realizada pesquisa de preços junto a 03 municípios a fim de verificar
o preço a ser pago ao artista, o qual se encontra dentro da média
de mercado.
Entretanto a equipe de auditoria, ao realizar pesquisa junto ao
Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, verificou a contratação
de show do mesmo artista por valor inferior ao contratado pela
Prefeitura de São Mateus.
Além disso, conforme bem apontado pela própria equipe técnica,
os preços de shows artísticos podem sofrer variações conforme o
período, formato do show (playback, ao vivo), local de realização,
duração dentre outros fatores.
Diante disso, os defendentes justificam que o valor pago ao artista
se refere ao cachê, passagens aéreas, excesso de bagagens, traslado, alimentação e hospedagem, ou seja, todas as despesas inclusas, além do tempo de duração do show ser de aproximadamente
uma hora e trinta minutos, enquanto o realizado em Piúma foi de
apenas quarenta minutos, conforme declaração da própria artista
às fls.447/448.
Nesse sentido, embora a pesquisa de preços não tenha sido
realizada no Diário Oficial, o município cumpriu a legislação ao realizar o levantamento de preços a fim de realizar a
contratação, além disso o valor pago ao artista se encontrar
dentro da média de mercado.
Pelo exposto, opina-se no sentido de afastar o indicativo de irregularidade apontado no item 5.4.1.3 do RA-O 75/2014. (TCE/ES;
Processo TC 6997/2014; Acórdão TC 693/2016-Plenário; Relator
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo; Julgamento em
12/07/2016)
[Contratação direta. Artista consagrado. Ausência de regular formalização do processo administrativo. Inexistência de dano ao erário ou má-fé. Irregularidade. Não aplicação de multa]
ACÓRDÃO TC-879/2016 - PLENÁRIO
Tratam os autos de Representação apresentada pelo Edil Sr. (...),
noticiando possíveis irregularidades ocorridas nos exercícios de
2014 e 2015, pelo ordenador de despesa da Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura do Município de Aracruz, em razão da contratação
de shows musicais através de interposta pessoa que não empresário exclusivo, da falta de justificativa da escolha do prestador (artista) e do preço, bem como o pagamento, a maior, relativamente
à contratação dos mesmos artistas por municípios da região norte
do Estado.
(...) Dos contratos analisados pelo corpo técnico se verificou irregularidade apenas na contratação do cantor (...), qual seja, realização
da despesa sem prévio empenho e a contratação do artista sem
a formalização do devido processo legal, que foram imputadas ao
Secretário Municipal de Cultura e Turismo e ao Gerente de Eventos
da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
(...) No tocante ao mérito, os próprios defendentes ratificam que a
contratação do cantor (...) ocorreu com as irregularidades formais
imputadas pela área técnica, contudo elucidam que mesmo diante
da inexistência de envio da documentação hábil por parte do artista
para formalizarem o contrato e o processo administrativo, envidaram esforços no sentido de regularizarem o procedimento, bem
assim tomaram as medidas necessárias para resguardar ao erário.
É o que se verifica do teor de um dos e-mails trocados entre o
Gerente de Eventos do Município e o empresário exclusivo do artista às fls. 434 dos autos (...).
(...) Embora a formalização da contratação do artista tenha sido
irregular aos moldes do que preceitua a legislação, percebo diante
da demonstração do quadro fático probatório trazido pelos responsáveis, que o cancelamento do evento de última hora aliado a vinda
do artista ao município mesmo sem a formalização do contrato,
poderia de fato, colocar em risco os munícipes pelas eventuais manifestações de protesto e tumulto que poderiam ocorrer.
Ademais, diante de toda análise realizada pelo corpo técnico constata-se não ter sido imputado aos responsáveis condutas que se
configurem má-fé ou mesmo que a irregularidade tenha acarretado
dano erário, pelo contrário, embora não formalizado regularmente
o processo que abarcou a contratação do artista, denota-se cautela
dos responsáveis em depositar em juízo o pagamento do show,
bem como o pedido formulado no processo judicial determinando
que o artista se abstivesse em fazer qualquer comentário que indicasse que a ausência de pagamento se deu por culpa do Município.
Com a medida judicial vindicada, além de ter resguardado o adimplemento da obrigação com a licitude do pagamento, impediu eventual veiculação de informação negativa por parte do artista que
pudesse macular a imagem do município.
Nesse contexto, entendo pela MANUTENÇÃO da irregularidade, contudo diante da inexistência de dano ao erário e de má-fe na conduta
dos responsáveis deixo de aplicar multa, divergindo nesse ponto do
posicionamento do MPC, mas acompanhando o posicionamento da
área técnica na ITC 1096/2016, com expedição de DETERMINAÇÃO
ao município de Aracruz para que nas próximas contratações por
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inexigibilidade exija, no início do processo administrativo, toda
a documentação necessária para se firmar o contrato e que somente divulgue os shows a serem realizados quando o contrato
estiver devidamente formalizado e assinado, apto à execução da
prestação do serviço. (TCE/ES; Processo TC 6141/2015; Acórdão
TC 879/2016-Plenário; Relator Conselheiro Domingos Augusto
Taufner; Julgamento em 13/09/2016)

EPP., Colli Som Nova Ltda-ME., pelos atos descritos no subitem
2.3 da ITC 01621/2017-6 (indícios de superfaturamento);

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da irregularidade, sem aplicação de sanção, determinando ao atual gestor
que, em futuras contratações, observe o disposto no artigo
26, p. único, III, da Lei n.º 8.666/93.

1.3.4. Pela prática dos atos ilícitos presentificados no subitem 2.1
(sublocação) da ITC 01621/2017-6, rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos senhores Carlos Roberto Casteglione
Dias (Prefeito 2009-2012), Leandro Moreno Ramos (Secretário
Municipal de Obras) e Oldair da Silva Ferreira (Pregoeiro), condenando-os, com fulcro no art. art. 41, parágrafo único, da Lei
Complementar n.º 32/1993, ao pagamento de multa individual
no valor equivalente a 500 VRTE, conforme previsão em seu art.
96, II, c/c art. 166, I, da Resolução TC 182/2002;

8) Conclusão
Ante o exposto, divergindo parcialmente da área técnica e do
Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 25 de agosto de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, em:
1.1 Declarar a ilegitimidade passiva ad causam das empresas RV Cerimônias e Promoções de Eventos Ltda-EPP.,
L. M. Ramos ME., Colli Som Nova Ltda-ME., H. V. Oliveira
Produções e Eventos ME. e Capital Rio Produções, Apoio
e Eventos Ltda., extinguindo-se o processo sem resolução de
mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, c/c art. 70 da Lei
Complementar n.º 621/2012;
1.2 Com relação às irregularidades identificadas no Relatório de
Auditoria Especial n.º 00005/2013-1, por manter as seguintes
irregularidades:
1.2.1 Sublocação
Base Legal: art. 9º, inc. III, e art. 78, inc. VI, ambos da Lei
8.666/93 c/c vedação de sublocação no item 7.1 alínea “f” do Edital
de Pregão 203/2009.
Responsáveis: Carlos Roberto Casteglione Dias, Leandro Moreno
Ramos e Oldair da Silva Ferreira.
1.2.2 Ausência de Fiscalização
Base Legal: Art. 67, caput e §1º da Lei 8.666/93 e Princípio da
Segregação de Funções/Princípio da Moralidade, art. 37, caput da
CF/88.
Responsáveis: Carlos R. Casteglione Dias, Solismara de Oliveira
Tosato Delarmelina, Rodrigo Coelho do Carmo, Genildo Coelho
Hautequestt Filho, Ricardo Coelho Lima, Cristiane Resende Fagundes
Paris e Anderson Canzian Moraes.
1.2.3 Contratação de apresentação artística através de intermediário
Base Legal: artigo 25, III, da Lei 8.666/93 e art. 37, caput, da
CF/1988.
Responsáveis: Carlos R. Casteglione Dias, Genildo Coelho
Hautequestt Filho, Vagner Antônio de Souza, Manoel Eduardo
Baptista Cabral, Cristiane Resende Fagundes Paris e Marco Aurélio
Coelho.
1.2.4 Ausência de justificativa de preços
Base Legal: Artigo 26, Parágrafo Único, III, da Lei 8.666/93.
Responsáveis: Carlos R. Casteglione Dias, Genildo Coelho
Hautequestt Filho e Vagner Antônio de Souza.
1.3 No mérito, por:
1.3.1. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade dos senhores George Macedo Vieira, Cristiano
Tessinari Modesto, Cristiane Resende Fagundes Paris, Oldair
da Silva Ferreira, pelos atos descritos no subitem 2.2 da ITC
01621/2017-6 (ausência de quantitativos);
1.3.2. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade dos senhores Carlos Roberto Casteglione Dias, Marco
Aurélio Coelho, Manoel Eduardo Baptista Cabral, Jayme
Vieira Torres Filho e das empresas H. V. Oliveira Produções e
Eventos ME., RV Cerimônias e Promoções de Eventos Ltda-
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1.3.3. Acolher as razões de justificativas, excluindo a responsabilidade do senhor Oldair da Silva Ferreira, pelos atos descritos
nos subitem 2.5 da ITC 01621/2017-6 (ausência de laudo e licenciamento);

1.3.5. Pela prática dos atos ilícitos presentificados no subitem 2.4
(ausência de fiscalização) da ITC 01621/2017-6, rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos senhores Carlos Roberto
Casteglione Dias (Prefeito 2009-2012), Cristiane Resende
Fagundes Paris (Secretária Municipal de Arte e Cultura),
Solismara de Oliveira Tosato Delarmelina (Secretária Mun.
Governo), Rodrigo Coelho do Carmo (Secretário Mun. Governo),
Genildo Coelho Hautequestt Filho (Secretário Mun. Governo),
Ricardo Coelho Lima (Secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico) e Andesson Canzian Moraes (Fiscal do contrato),
sem imputar-lhes sanção;
1.3.6. Pela prática dos atos ilícitos presentificados no subitem 2.6
(contratação de apresentação artística por meio de intermediário)
da ITC 01621/2017-6, rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos senhores Carlos Roberto Casteglione Dias (Prefeito
2009-2012), Genildo Coelho Hautequestt Filho (Secretário Mun.
Governo), Vagner Antônio de Souza (Procurador Municipal),
Manoel Eduardo Baptista Cabral (Secretário Municipal de
Administração, Logística e Serviços Internos), Cristiane Resende
Fagundes Paris (Secretária Municipal de Arte e Cultura) e Marco
Aurélio Coelho (Procurador Adjunto Municipal), sem imputar-lhes sanção;
1.3.7. Pela prática dos atos ilícitos presentificados no subitem 2.7
(ausência de justificativa de preços) da ITC 01621/2017-6, rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos senhores Carlos
Roberto Casteglione Dias (Prefeito 2009-2012), Genildo Coelho
Hautequestt Filho (Secretário Mun. Governo) e Vagner Antônio
de Souza (Procurador Municipal), sem imputar-lhes sanção;
1.4 Pela expedição de DETERMINAÇÕES ao atual Prefeito
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Sr. Victor da Silva Coelho,
para que:
1.4.1. Em futuras contratações de artistas por inexigibilidade de
licitação, observe o disposto no artigo 25, III, da Lei n.º 8.666/93,
bem como o disposto no Parecer em Consulta TC 015/2016;
1.4.2. Em futuras contratações por dispensa, inexigibilidade ou retardamento, observe o disposto no artigo 26, p. único, III, da Lei
n.º 8.666/93, instruindo os processos administrativos com prévia
justificativa de preços;
1.4.3. Em futuras contratações, observe, de forma rigorosa, o disposto no artigo 67, caput e §§1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.
1.5 Notifiquem-se os responsáveis do teor do acórdão proferido,
nos termos do art. 307, §7º, do RITCEES.
Por fim, promovidas as comunicações devidas, em não havendo
expediente recursal, sejam os autos encaminhados ao Ministério
Público de Contas para monitoramento das penalidades de
multa.
1.6. Arquivar os presentes autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 31/10/2017 - 38ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(Presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Domingos
Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiro-substituto presente: Márcia Jaccoud Freitas
(Relatora) e João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
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CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Relatora
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
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-1438/2017 – PLENÁRIO
Processo: 05149/2014-4
Classificação: Agravo
UG: CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Parte: CESAN
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AGRAVO –
CONHECER – NEGAR PROVIMENTO – PREJUDICIAL DE
RESTABELECIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR - ARQUIVAR.
O EXMO.
BORGES:

SR.

CONSELHEIRO

SÉRGIO

MANOEL

NADER

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN,
em face da Decisão Monocrática Preliminar nº 555/2014, ratificada
pela Decisão Plenária TC-4410/2014, que concedeu medida cautelar em processo que versa sobre Representação TC 3220/2014
decorrente de possíveis irregularidades na Concorrência Pública nº
030/2012 determinando a suspensão do procedimento licitatório
mencionado, nos termos do art. 377, inciso I, do RITCEES.
Considerando as razões constantes do Agravo, por meio de Decisão
Monocrática Preliminar nº 791/2014 (fl. 38) concedi o efeito suspensivo nos termos do artigo 146 do RITCEES, ratificada em
Plenário conforme se verifica da Decisão TC 4490/2014 de fl. 45.
Instada a se manifestar a 8ª Secretaria de Controle Externo por
meio de Instrução Técnica de Recurso nº 87/2014 de fls. 51/60,
assim concluiu:
“Ante ao exposto, entendemos pelo conhecimento e, no mérito,
pelo não provimento do recurso”.
Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas por meio de
Parecer nº 3674/2014 de fl. 81, anuiu com todos os termos constantes da manifestação técnica.
FUNDAMENTAÇÃO
IADMISSIBILIDADE RECURSAL:
Analisando as condições de admissibilidade do recurso, verifico que
a Decisão objurgada, atingiu diretamente à ora Agravante no sentido de que, a determinação imposta foi no sentido de suspender
cautelarmente procedimento licitatório pretendido pela sociedade
de economia mista, observando ser a parte capaz, possui interesse
e legitimidade processual.
No que concerne ao cabimento, constata-se que o instrumento utilizado é possível e adequado à hipótese dos autos, tendo em vista o
disposto no artigo 169, da Lei Complementar nº 621/2012, abaixo
transcrito:
Art. 169. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá agravo
formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias contado
da data da ciência da decisão, na forma estabelecida no Regimento
Interno.
II-

Recurso tempestivo. Pressupostos específicos do agravo atendidos,
motivo pelo qual Conheço do presente recurso.
Em síntese, a Agravante aduz em sua peça recursal que a medida cautelar de suspensão do processo TC 3220/2014 que trata de
representação em desfavor do edital de concorrência nº 30/2012
cujo objeto se refere a contratação de sociedade de advogados para
prestação de serviços especializados no contencioso trabalhista,
consistindo em prestação de serviço de promoção e acompanhamento, sem exclusividade, de feitos judiciais de interesse da CESAN
de natureza trabalhista, quer em processos principais, acessórios,
preventivos ou incidentais, em trâmite na justiça do trabalho, federal ou estadual, em matéria trabalhista, bem como, consultoria administrativa em matéria trabalhista, não descumpriu as recomendações constantes do Acórdão TC nº 20/2014 proferido nos autos
da Representação TC 6948/2012, onde foi analisada com exaustão
a matéria envolvendo a terceirização de serviços advocatícios no
âmbito da CESAN, concluindo ao final pelo prosseguimento da concorrência suspensa pela decisão atacada.
Alega que a CESAN não modificou o objeto do edital, apenas atualizando o orçamento levando em consideração que a licitação ficou
suspensa por quase dois anos.
Aduz que a determinação contida no item 4 do Acórdão TC 20/2014
que estabeleceu que havendo contratações terceirizadas que não
atendam aos ditames do voto-vencedor, fixou o prazo de 18 meses
para adoção de medidas necessárias para contratação de advogado
via concurso público.
Abrindo um parênteses, apenas a título de lembrança, o Acórdão
TC 20/2014 determinou que a CESAN ao promover a terceirização
de serviços advocatícios, somente deveriam ser utilizados quando
houvesse demandas altamente especializadas, excesso de demandas e demandas com potencial conflito de interesses, julgando ao
final improcedente a Representação interposta autorizando o prosseguimento do edital de concorrência nº 20/2012 em análise nos
autos TC 3220/2014, com as devidas alterações que constam da
Ata de Reunião da Comissão Permanente de Licitação que tratou
do assunto.
Pois bem, depreende-se da narração dos fatos acima elencados que
pretende a CESAN demonstrar nos presentes autos que cumpriu determinações e recomendações constantes do Acordão TC 20/2014
proferido nos autos TC 6948/2012, seguindo o edital de concorrência nº 30/2012, aduzindo ao final em sua peça recursal que a
suspensão do certame que já se encontrava em andamento em fase
de recurso administrativo quando da propositura da Representação
constante dos autos TC 3220/2014 com encerramento previsto
para ocorrer no dia 25/07/2014, poderia ocasionar danos irreparáveis a Administração em razão de que vários prazos poderiam vir
a vencer, necessidade de elaboração de várias peças processuais,
poderiam perder-se várias audiências e a ausência de profissionais
nos seu quadro não daria vazão ao número excessivo de atos.
De outra banda, o mérito arguido nestes autos, ou seja, se houve
ou não cumprimento por parte da CESAN das determinações e recomendações constantes do Acórdão TC 20/20-14, observo, a princípio, que a descrição do objeto constante do Edital de Concorrência
nº 30/2012 prevê a prestação de serviços no contencioso trabalhista, o que foi vedado por este Tribunal, onde meu entendimento e
do Conselheiro Rodrigo Chamoun, ampliando o alcance da decisão
da possibilidade de terceirizar os serviços advocatícios naqueles de
natureza contenciosa, foram rejeitados.
Como bem sopesado pela unidade técnica, a descrição do objeto
quando se refere ao acompanhamento de todos os processos judiciais trabalhistas da empresa e assessoramento na matéria adotando a forma de pagamento mensal pelos serviços prestados, resta
caracterizada uma ampla terceirização não obedecendo aquilo que
restou estipulado no Acórdão TC 20/2012, isto é, demandas altamente especializadas, excesso de demandas e demandas com
potencial conflito de interesses.
Nesse contexto, não assiste razão ao agravante.
Lado outro, é certo que não havendo provimento de mérito do
Agravo interposto, via de consequência o efeito suspensivo anteriormente concedido perde sua eficácia, restabelecendo a cautelar
deferida nos autos do TC 3220/2014.
Outrossim, em pesquisa junto ao sítio eletrônico da CESAN, observo que o edital de concorrência nº 30/2012 teve seu término em
setembro/2012 culminando com o contrato nº 262/2014, conforme
a seguir discriminado:
Figura 1

MERITO
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Diante da atual situação, o restabelecimento da concessão da cautelar não produzirá efeitos, impondo o arquivamento dos autos nos
moldes do artigo 330, inciso IV do RITCEES que assim dispõe:
“Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
...
IV – quando tenha o processo exaurido o objetivo para o qual foi
constituído”.
Nessa linha de intelecção, entendo pelo conhecimento do Agravo e
quanto ao mérito pelo não provimento, deixando de restabelecer a
medida cautelar concedida nos autos TC 3220/2014 pelas razões
acima expostas.
Ante o exposto, acolhendo o entendimento técnico e ministerial
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta
de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator,
em:
1.1. CONHECER do presente Agravo restando presentes os pressupostos recursais;
1.2. NEGAR PROVIMENTO quanto ao mérito;
1.3. DEIXAR DE RESTABELECER a medida cautelar concedida
nos autos TC-3220/2014;
1.4. APENSAR os presentes autos ao TC-3220/2014;
1.5. ENCAMINHAR os autos TC-3220/2014 a SEGEX para instruir;
1.6. ARQUIVAR após Trânsito em Julgado, nos termos do parágrafo único do art. 420 do RITCEES;
1.7. DAR CIÊNCIA aos interessados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/11/2017 - 41ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(Presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas e
João Luiz Cotta Lovatti.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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-1724/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO: TC 8817/2017
CLASSIFICAÇÃO: AGRAVO
EXERCÍCIO: 2015
JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS,
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES DE SÃO MATEUS
AGRAVANTE: DANIEL SANTANA BARBOSA, JOSÉ CARLOS DO
VALLE ARAÚJO DE BARROS
INTERESSADOS: DANIEL SANTANA BARBOSA, JOSÉ CARLOS DO
VALLE ARAÚJO DE BARROS, PAULO ROBERTO BONJIOVANNI BONA
E RAPHAEL BARBOZA GONCALVES

EMENTA: CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AGRAVO
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– CONHECER – NEGAR EFEITOS SUPENSIVO – NEGAR
PROVIMENTO – ANULAR REVOGAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 004/2017 - ALERTAR - ARQUIVAR.

O EXMO.
BORGES:

SR.

CONSELHEIRO

SÉRGIO

MANOEL

NADER

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Sr. Daniel Santana Barbosa – Prefeito Municipal e
José Carlos do Valle Araujo de Barros – Secretário Municipal
de Obras, Infraestrutura e Transportes, em face da Decisão
Plenária nº 4139/2017-8, que analisando a Representação em
razão de supostas ilegalidades constantes do Edital de Pregão
Presencial nº 04/2017, cujo objeto refere à Contratação de Empresa
Especializada Para Execução de Serviços de Limpeza Pública no
Município de São Mateus, assim dispôs:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
reunidos no Plenário, ante as razões expostas pelo relator, diante
do exposto, com fundamento no artigo 124, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 621/2012, e com o claro propósito de resguardar
o interesse público:
•
CONHECER e RECEBER a Representação, pelo preenchimento dos requisitos constantes do artigo 94 c/c 101 parágrafo
único da LC 621/2012;

•

INDEFERIR a MEDIDA CAUTELAR, mantendo-se o rito
sumário em razão, neste caso concreto, de preenchimento dos requisitos constantes do artigo 306 do RITCEES;

•

NOTIFICAR os representados, nos termos do §3º do
art. 307 do RITCEES, para que se pronunciem no prazo de 10
(dez) dias, encaminhando-se cópia das Representações;

•

DETERMINAR, também, que no prazo de 10 (dez) dias
seja encaminhada mídia digital do processo licitatório referente
ao Pregão Presencial nº 04/2017;

•

DETERMINAR de ofício a suspensão do Edital de
Concorrência Pública nº 03/2017 em razão do Poder Geral de
Cautela evitando danos à Administração. Em homenagem ao princípio da publicidade, a Administração Municipal deverá efetuar a
publicação de extrato na imprensa oficial, na qual conste a
informação da suspensão cautelar dos procedimentos, por decisão deste Tribunal de Contas, a fim de cientificar todos os interessados, encaminhando-se a comprovação da publicação e do
efetivo cumprimento da presente decisão a esta Corte, no prazo de
05 (cinco) dias, conforme previsto no art. 307, § 4º, do RITCCES;

•

DEIXAR DE APLICAR MULTA, em razão de ausência de
notificação prévia de sua aplicação em razão da prática reiterada de
descumprimento de decisão desta Casa, alertando, desde já, que
o descumprimento da decisão proferida nestes autos, estará sujeito
à penalidade constante do art. 135 da LC 621/12;

•

ENCAMINHAR ao Ministério Público Estadual cópias digitalizadas dos autos TC 9880/2016; TC 8985/2016; TC 1828/17;
TC 1914/17, TC 2438/17, e TC 1643/2017 para conhecimento e
adoção de medidas que entender pertinente;

•

DAR ciência aos Representantes da decisão aqui proferida, nos termos do art. 307, § 7º, da Resolução TC-261/2013;
www.tce.es.gov.br
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•

DETERMINAR a Administração que se abstenha de inabilitar empresa participante do certame em decorrência da ausência
do CRA referente ao Lote I, assegurando a sua participação nas
demais etapas da licitação.

•

APENSAR os processos TC 9880/2016 nos presentes au-

tos.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, nos termos do Art. 417 do RITCEES, em parecer ministerial da lavra do
Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva, assim se
manifestou:
Trata-se de agravo interposto por Daniel Santana e José Carlos
do Valle Araújo de Barros com vistas à reforma da Decisão
Monocrática 00255/2017-2, prolatada nos autos do processo TC
1828/2017, que notificou o Sr. Daniel Santana, Prefeito Municipal,
para prestar “INFORMAÇÃO quanto aos itens questionados na
REPRESENTAÇÃO c/ pedido LIMINAR, acerca de supostas ilegalidades perpetradas no pregão presencial nº 004/2017
que trata de ‘CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MUNICIPIO
DE SÃO MATEUS, conforme projeto básico, termo de referencia, planilha básica orçamentária’”.
Ocorre que o RITCEES, no art. 398, inciso II, dispõe que “não cabe
recurso da decisão preliminar que determinar a realização de [...]
notificação [...]”.
Por sua vez, o seu art. 397, inciso II, estabelece que “o recurso,
liminarmente, não será conhecido pelo Relator, ad referendum da
Câmara ou do Plenário, conforme a competência, quando for manifestamente impróprio [...]”.
Isto posto, o Ministério Público de Contas, nos termos do art.
397, inciso II, c/c art. 398, inciso II, ambos do RITCEES, pugna
pelo NÃO CONHECIMENTO do agravo.
Nos termos regimentais os autos foram encaminhados ao MPC que
por meio de Parecer nº 6375/2017, da lavra do Procurador Luis
Henrique Anastácio da Silva assim se posicionou:
Isto posto, o Ministério Público de Contas, nos termos do art.
397, inciso II, c/c art. 398, inciso II, ambos do RITCEES, pugna:
1.1. CONHECER o presente agravo, uma vez que tempestivo e
presentes os demais requisitos de admissibilidade recursais;
1.2. INDEFERIR, ao menos no presente momento processual, o
efeito suspensivo ao agravo, razão pela qual deve ser mantida suspensa a Concorrência Pública nº 03/2017;
1.3. DETERMINAR que no prazo de 03 (três) dias seja encaminhada mídia digital do processo licitatório referente à
Concorrência Pública nº 03/2017 sem as irregularidades constatadas na Concorrência Pública nº 055/2013
(Processo TC 6456/2013), na Concorrência Pública nº
004/2016 (Processo TC 9880/2016) e no Pregão Presencial
nº 04/2017 (Processo TC 1743/2017-1) e com o cumprimento das determinações já expedidas, sob pena de aplicação
de multa;
1.4. por conseguinte, DETERMINAR que no prazo de 10 (dez)
dias a área técnica analise se no processo licitatório referente
à Concorrência Pública nº 03/2017 encaminhado pelos agravantes foram ilegalmente reproduzidos os indícios de irregularidade já verificados no Pregão Presencial nº 04/2017 (Processo TC
1743/2017-1), na Concorrência Pública nº 004/2016 (Processo TC
9880/2016) e na Concorrência Pública nº 055/2013 (Processo TC
6456/2013) ou se foram descumpridas as determinações já
expedidas;
1.5. Se comprovado que as irregularidades foram reproduzidas
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ou que as determinações foram descumpridas, aplicar multa individual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) aos agentes responsáveis, quais sejam, Prefeito Municipal, Secretário Municipal
de Obras, Infraestrutura e Transporte, Presidente da Comissão de
Licitação, Procurador Municipal, aumentando-se o valor à medida
que persistirem as irregularidades, em razão da litigância de má-fé,
por induzimento as contratações emergenciais;
1.6. APENSAR o presente feito ao processo 1743/2017-1;
1.7. APENSAR o processo TC 6456/2013 ao processo 1743/20171;
1.7. Manter o rito sumário
FUNDAMENTAÇÃO:
IIIADMISSIBILIDADE RECURSAL:
Analisando as condições de admissibilidade do recurso, verifico
que a Decisão objurgada, atingiu diretamente o Município de São
Mateus, estando neste ato representado pelo Prefeito Municipal e
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte – pasta esta responsável pela contratação de Empresa Especializada
Para Execução de Serviços de Limpeza Pública no Município de São
Mateus, configurando, portanto, ser a parte capaz, possuir interesse e legitimidade processual.
No que concerne ao cabimento, constata-se que o instrumento utilizado é possível e adequado à hipótese dos autos, tendo em vista o
disposto no artigo 169, da Lei Complementar nº 621/2012, abaixo
transcrito:
Art. 169. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá agravo
formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias contado
da data da ciência da decisão, na forma estabelecida no Regimento
Interno.
Recurso tempestivo. Pressupostos específicos do agravo atendidos,
motivo pelo qual Conheço do presente recurso.
II – Mérito:
Em síntese, os Agravantes aduzem na peça recursal, em síntese
apertada, que a decisão que determinou a continuidade ao Pregão
Presencial nº 004/2014 não poderá ser cumprida em razão de que
o mesmo foi revogado por interesse público desde 05/10/2017, esclarecendo, que esta Corte foi levada ao erro em razão de equívoco
do setor de licitação que apesar de ter publicado a revogação do
pregão em comento, deixou de lançar esta informação no site oficial
do Município de São Mateus-ES, permanecendo a última manifestação a suspensão determinada pelo Poder Judiciário em sede de
Mandado de Segurança, o que induziu ao erro este Relator.
Traz como razões de recurso as seguintes informações: (i)
Revogação do Pregão Presencial nº 004/2017 por interesse público – Imprescindibilidade de alterações substanciais no projeto básico e planilha orçamentária; (ii) Questionamento do Tribunal de
Contas em relação a utilização da modalidade pregão para contratação de serviços de limpeza pública; (iii) Considerações sobre os
contratos emergenciais celebrados no Município de São Mateus –
Comprovação de boa-fé da atual gestão.

Pois bem, passo a analisar cada argumento separadamente.
1Revogação do Pregão Presencial nº 004/2017 por
interesse público:
Aduz os Agravantes que foi detectado pela equipe técnica do
Município de São Mateus que os quantitativos e itens constantes da
planilha no Pregão Presencial nº 004/2017 já não atendiam mais
ao interesse público do município de São Mateus em razão de que a
dimensão de vários loteamentos aprovados desde o ano de 2014 e
2016 não foram contemplados na planilha orçamentária e projetos
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básicos elaborados no ano de 2016, podendo ocasionar uma má
prestação dos serviços caso reste mantido o Pregão Presencial nº
004/2017.
Foram verificados, ainda que (i) houve um dimensionamento equivocado da equipe de coletores da coleta mecanizada onde constavam 04 coletores por veículo passando para 3 coletores aumentando indevidamente o valor; (ii) estimativa superior da quantidade de
toneladas resíduos sólidos para coleta destina à saúde, observando-se que a quantidade mensal nunca ultrapassou de 1 tonelada/
mês e constou na planilha do pregão nº 004/2017 a quantidade de
5 toneladas/mês ocasionando superfaturamento; (iii) retirada da
coleta seletiva cujo serviço já é prestado pela Secretaria Municipal
de Meio Ambiente; (iv) os serviços de caiação passou a compor
equipe padrão; (v) elaborado serviço independente de roçada manual contemplando roçadeira e operador de roçadeira, sendo que
no Pregão nº 004/2017 consta apensa roçadeira; (vi) foi retirado a
planilha referente à coleta de resíduos sólidos inertes, posto que o
serviço vem sendo prestado pela Administração Pública.
Pois bem, analisando os documentos acostados aos autos, especificamente o pedido de revogação do Edital de Pregão Presencial nº
004/2017 feito pelo Secretario Municipal de obras, Infraestrutura
e Transporte, ora Agravante, endereçado à Procuradoria Municipal,
constante do evento 18, pág. 80/82, observo que os loteamento aprovados mediante Decreto referem a 4 loteamentos no ano
de 2014, 4 loteamentos no exercício de 2015 e 7 loteamentos no
exercício de 2016, consta à fl. 82 do evento 18 a estimativa de
habitantes dos novos loteamentos, concluindo a equipe técnica do
Município que o contrato de limpeza previsto para um ano, não
atenderia a demanda do Município.
Necessário esclarecer que trata de uma estimativa de habitantes,
não retratando, ao meu sentir a verdadeira situação fática que demandaria o acréscimo dos serviços em tamanha quantidade, como
assim dito pelo Agravante à fl. 82 do evento 18, vejamos:
“os principais itens da planilha como no caso da Varrição Manual
de Vias e Logradouros Públicos e Equipe padrão Sede, Distrito e
Guriri se mostraram insuficientes para atender toda a extensão territorial do município de São Mateus, em uma quantidade de aproximadamente 50% do previsto na planilha do Pregão Presencial n•
004/2017”
De início, tratando de estimativa sem qualquer dado concreto do
número de habitantes dos novos lotes, o que demonstraria concretamente a real necessidade/quantidade dos serviços de limpeza
urbana, não vejo, neste momento, a razoabilidade na contratação
pretendida.
Quanto aos argumentos relacionados à estimativa em maior quantidade da real necessidade da execução dos serviços, como coletor e tonelada de lixo decorrente da saúde, além de não trazer
elementos e/ou documentos que comprovem os dados, sabemos
que a Administração somente deve promover pagamentos diante
da execução dos serviços, nesse passo, não causará maiores danos
ao erário.
Em relação ao serviço de caiação, mesmo que tenha sido previsto
sua inclusão na equipe padrão, também foi previsto este serviço
no Edital de Pregão Presencial nº 004/2017conforme item 1.3.5 da
Planilha Básica Orçamentária.
Observo, ainda, que está previsto na equipe padrão no Edital de
Pregão Presencial nº 004/2017 a despesa com operador de roçadeira, não interferindo, ao meu sentir, apenas constar no Pregão a
previsão de roçadeira.
Por fim, quanto aos serviços previstos de coleta seletiva e coleta
de resíduos inertes que - consoante informação - atualmente realizados pela própria Administração Pública, não interfere no Edital
de Pregão Presencial nº 004/2017, pois ciente que elaborado na
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ocasião da necessidade da demanda e, repito, somente deverão os
pagamentos serem feitos mediante execução de serviços.
Contudo, analisando alguns valores unitários apresentados nas
planilhas básicas orçamentárias constantes dos Editais do Pregão
Presencial nº 004/2017 e Concorrência Pública nº 003/2017, observo que os preços unitários constatados pela Administração constam diferenças consideradas, a exemplo da coleta de resíduos de
serviços de saúde, onde deverá ser verificado o preço de mercado
condizente com o praticado, alertando os gestores quanto o possível superfaturamento passível de penalidade.
2Questionamento deste Tribunal de Contas em relação à modalidade pregão para a contratação de serviços de
limpeza pública:
Em relação a este item, sustentam os Agravantes que consoante
entendimento da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal nos autos do TC
9669/2016, não é permitida a modalidade pregão para a contratação de serviços de limpeza.
Contudo, já manifestei acerca deste item na Decisão Plenária nº
4139/2017-8, ora tacada, nos seguintes termos:

Modalidade Pregão Presencial para serviço de engenharia não comuns:
O Pregão Presencial foi instituído pela Lei Federal nº 10.520/02,
sendo a modalidade adequada para aquisição de bens e serviços
comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, entre
quaisquer interessados do ramo do objeto licitado, aplicando-lhe,
subsidiariamente, as normas contidas na Lei n° 8.666/93. São caracterizados como bens e serviços comuns aqueles cujos padrões
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado; que
integram o dia-a-dia da Administração e que não necessitam de
maiores detalhamentos ou especificações, encontrando-se disponíveis, a qualquer tempo.
No caso presente, o referido objeto contempla os seguintes serviços:








Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos;
Coleta de Resíduos Sólidos (Inertes);
Mão de Obra para limpeza de vias públicas;
Veículos e Equipamentos de Apoio;
Coleta Resíduos de Serviços de Saúde;
Transporte e Tratamento/Destinação Final de Resíduos
Sólidos Urbanos de Serviço da Saúde (RSS) Classe I;

Transporte e Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos
Classe II-A.
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, desenvolveu estudo acerca da classificação dos resíduos sólidos dos diferentes tipos
de lixo podendo ser agrupados em cinco classes:
• Lixo doméstico ou residencial: são os resíduos gerados nas atividades diárias em casa, apartamentos e demais edificações residenciais.
• Lixo comercial: são os resíduos gerados em estabelecimentos comerciais, cujas características dependem da atividade ali desenvolvida.
• Lixo público: são os resíduos presentes nos logradouros públicos,
em geral resultantes da natureza, tais como folhas, e aqueles descartados irregular e indevidamente pela população, como papeis,
restos de embalagens e alimentos etc.
• Lixo domiciliar especial: grupo que compreende os entulhos de
obras, pneus etc.
• Lixo de fontes especiais: são resíduos que, em função de suas
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características peculiares, passam a merecer cuidados especiais em
seu manuseio, acondicionamento, estocagem, transporte ou destinação final. Ex.: resíduos dos serviços de saúde.
Analisando o objeto do Pregão Presencial nº 004/2017, está contemplada a execução da coleta de vários tipos de lixo, inclusive o
proveniente da Saúde, ampliando o nível de especialização, configurando, ao meu sentir uma tarefa complexa, entretanto, numa
análise preliminar necessário refleti acerca do tema, diante da divergência de entendimentos no sentido de ser possível ou não a
adoção da modalidade pregão na contratação de serviços de limpeza. Explico.
Como ressaltado pela unidade técnica este Tribunal, por meio de sua
1ª Câmara, nos autos do TC 9669/2016 que trata de Representação
em desfavor do Município de baixo Guandu, já esposou entendimento no sentido da não permissão da modalidade pregão para
serviços de engenharia que não sejam comprovadamente comuns.
O Tribunal de Contas da União nos autos do processo TC
000.539/2012-0 - Representação - Unidade: Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária – Relator: Aroldo Cedraz, analisando
o Pregão Eletrônico nº 331/2011 que possuía como objeto matéria
semelhante a ora analisada, assim se manifestou:
“5.6 E, finalmente, a nosso ver, o pregão eletrônico pode ser, sim,
utilizado para a presente licitação, ainda que o objeto da licitação
seja complexo, visto que os padrões de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos no edital, bem como podem
conter as especificações técnicas usuais do setor”.
Por sua vez, o TJRS nos autos do Processo RN 22165758.2010.8.21.7000 – Tupanciretã - Segunda Câmara Cível - Rel.
Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 10/07/2013, manifestou em
sentido contrário ao entendimento do TCU, vejamos:
REEXAME NECESSÁRIO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO.
PREGÃO PRESENCIAL. MODALIDADE DE LICITAÇÃO IMPRÓPRIA.
CONCEITO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS. COLETA DE RESÍDUOS
URBANOS DOMÉSTICOS E RESÍDUOS DA SAÚDE. 1. É vaga a definição legal quanto ao que se enquadra como bens e serviços
comuns para fins de licitação na modalidade pregão (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.520/02), notadamente porque, consoante art. 40, I, da Lei de licitações, todos os bens e serviços devem ser objetivamente definidos e descritos no edital do certame.
Considerando-se que, no pregão presencial, o que se sobrepõe é o
fator preço em detrimento do fator técnico, resta induvidoso que,
em se tratando de coleta de lixo urbano doméstico e de resíduos de
saúde, não é possível o uso da modalidade licitatória pregão presencial, eis que, para a execução do objeto licitado, há que se aferir
também capacitação técnica e não apenas preço. Conquanto não se
olvide que o anexo único do Decreto Estadual nº 42.020/2002, no
item 17, relacione, exemplificativamente, como serviços comuns,
os “serviços de limpeza e conservação”, o que também ocorria com
o item 17 do anexo II do já mencionado Decreto nº 3.555/2000,
é inegável que serviço de limpeza e conservação não é sinônimo
de “serviços de coleta de resíduos urbanos domésticos e resíduos
da saúde”, que é o objeto da licitação em tela. 2. O município faz
jus à isenção de pagamento das custas processuais. Aplicação da
Lei Estadual nº 13.471/2010, que modificou o regimento de custas
(Lei nº 8.121/1985). Sentença alterada, em parte, em reexame
necessário. (grifei)
Desta forma, diante da especificidade do objeto licitado e das dis-
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cussões que circundam a matéria relacionada à prestação de serviços envolvendo resíduos sólidos, entendo ser prematuro afirmar
que a modalidade adequada de licitação é a concorrência em detrimento do pregão, seja na forma eletrônica ou presencial.
Nesse contexto, quanto a este item, dependendo de melhor compreensão e estudo, não visualizo presente os pressupostos processuais para concessão da cautelar.
Nessa linha de entendimento, o momento oportuno de analisar
a modalidade emprega na contratação de serviço de limpeza será
quando da apreciação do mérito da Representação TC 1743/2017.
3Considerações sobre os contratos emergenciais
celebrados no Município de São Mateus – Comprovação de
boa-fé da atual gestão:
Esclarecem os Agravantes, em breve resumo, que os problemas de
contratação dos serviços de limpeza diante de vários editais lançados que foram revogados exigindo à contratação emergencial,
surgiram na Administração de seu antecessor, sendo as notificações e recomendações deste Tribunal sobre as irregularidades e/ou
ilegalidades nos Editais encaminhadas as autoridades competentes
da antiga gestão.
Afirmam que tão logo assumiram a gestão municipal no início de
2017, instauraram o edital de Pregão Presencial nº 004/2017, sendo que a primeira notificação determinando a exclusão de item do
edital de limpeza pública, foi a primeira em sua gestão, motivo pelo
qual entendem que não podem ser apenados por administrações
anteriores.
Informam que, tomando conhecimento pela equipe técnica do município de São Mateus de que os serviços contidos no edital de pregão, não atenderia a demanda do Município, não teve alternativa
ao promover a REVOGAÇÃO do mesmo e imediatamente publicar
novo procedimento licitatório – Concorrência Pública nº 003/2017.
Com efeito, quando me manifestei nos autos do Processo TC
1743/2017 expus minhas razões acerca da dificuldade do Município
de São Mateus em promover via licitação a contratação de serviços
de limpeza urbana, diante do histórico de lançamentos de vários
editais eivados de ilegalidade posteriormente “revogados” facilitando a contratação emergencial.
Lado outro, a atual Administração ao assumir a gestão municipal no
início de 2017, deveria, antes de iniciar novo procedimento licitatório – Pregão Presencial nº 004/2017 – fazer estudo da necessidade
dos serviços, levando em consideração todo o histórico, visando
uma contratação com lisura e participação. Digo isto, porque, conforme informações dos próprios Agravantes o contrato de serviços
de limpeza findou-se agora em 20/11/2017, isto é, caso tivesse
adotado a conduta aqui descrita, desde o início de sua gestão, fatalmente estaria obtendo sucesso na realização da licitação, ou pelo
menos, estaria direcionando a licitação para que a mesma ocorresse dentro dos ditames e normas legais, o que mereceria aplausos.
Como já esposado, não constam elementos suficientes e razoáveis
nestes autos que demonstrem a possível alteração de quantidade
de serviços de varrição e limpeza de modo a configurar que o objeto
pretendido no edital de Pregão Presencial nº 004/2017 atenderia a
demanda do Município.
O Ministério Público de Contas analisando os presentes autos, muito
bem ressaltou acerca de possíveis irregularidades/ilegalidades que
poderiam estar mantidas no Edital de Concorrência nº 003/2017,
sugerindo a remessa da mídia digital para o fim de compará-lo
com os editais de Concorrência Pública nº 55/2013; 004/2016 e
Pregão Presencial nº 004/2017 no sentido de caso comprovada
a manutenção de irregularidades/ilegalidades, aplicar multa individual de R$ 20.000,00 aos agentes responsáveis, quais sejam,
Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura
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e Transporte, Presidente da Comissão de Licitação, Procurador
Municipal, aumentando-se o valor à medida que persistirem as irregularidades, em razão da litigância de má-fé, por induzimento as
contratações emergenciais.
Em rápida análise do Edital de Concorrência nº 003/2017, vejo que
permanecem algumas ilegalidades já apontadas por esta Corte,
como por exemplo: (i) exigência de registro no CRA constante da
qualificação técnica item 3.1.5 do edital – ilegalidade esta que gerou decisão favorável em mandado de segurança; (ii) previsão de
destinação final de resíduos sólidos urbanos constante do Lote III,
contrariando a Portaria Conjunta nº 02/12 firmada entre o TCEES
e o MPES, o que por si só, já poderia gerar nova suspensão do
certame.
De outra banda, encontra-se suspenso o Edital de Concorrência nº
003/2017 por determinação desta Corte, o que não gera maiores
danos à Administração. Também é de se ressaltar, que houve mudança de governo, devendo ao meu sentir, ser verificado no caso
concreto a possível falha na conduta dos agentes quanto ao possível
não cumprimento das determinações/recomendações desta Corte
em relação à matéria ora tratada, no sentido de aplicação de multa,
dando, inclusive direito ao contraditório, bem como, necessário o
atendimento ao §4º do artigo 135 da LC 621/2012 que prescinde
de prévia comunicação ao responsável a aplicação de multa quando
decorrente de reincidência no descumprimento de determinação do
Tribunal de Contas.
Nessa linha de entendimento, entendo não ser o momento oportuno para a aplicação da medida sugerida pelo MPC, embora merecendo todo meu sincero respeito, motivo pelo qual creio ser importante alertar os senhores Prefeito Municipal, Secretário Municipal
de Obras, Infraestrutura e Transporte, Presidente da Comissão
de Licitação, Procurador Municipal, no sentido de que observe
as possíveis ilegalidades/irregularidades constantes no Edital de
Concorrência Pública nº 004/2017 em razão das determinações/
recomendações desta Corte de Contas ou qualquer outro edital que
vier a substituí-lo sob pena de aplicação de multa nos moldes do
artigo 135, VII da LC 621/2012.
Nesse contexto, permanece o histórico de desnecessidade de contratação emergencial por ausência de conclusão de processo licitatório posteriormente “revogado” eivado de ilegalidade.
IV – DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DA DECISÃO:
Os Agravantes interpuseram o presente Recurso pleiteando o efeito
suspensivo da Decisão objurgada, pelas razões acima exposta e
informando que o contrato de limpeza pública teria seu término no
dia 20/11/2017.
Visualizo que, o recurso fora interposto no dia 14/11/2017, onde,
independentemente da decisão quanto ao deferimento ou não do
efeito suspensivo, certo que o prosseguimento do Edital de Pregão
Presencial nº 004/2017 não restaria concluído em 20/11/2017.
Nesse passo e diante do entendimento acima esposado, não restando demonstrado que a Decisão Atacada resulte em lesão grave
ou de difícil reparação, não visualizo os requisitos autorizadores da
concessão do efeito suspensivo.
Considerando uma possível contratação direta, entendo ser necessária determinação quanto a condicionar o prazo do contrato
a conclusão do processo licitatório referente ao edital de pregão
presencial nº 004/2017.
De outra banda, nesta oportunidade já me manifestei acerca do
mérito do presente Recurso.
Ante o exposto, acolhendo parcialmente o entendimento ministerial
VOTO no sentido de que o Plenário aprove a seguinte proposta de
deliberação que submeto à consideração.
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SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator,
em:
i.1
CONHECER do presente Agravo restando presentes os
pressupostos recursais;
i.2
NÃO CONCEDER efeito suspensivo;
i.3
NEGAR PROVIMENTO quanto ao mérito;
1.4 MANTER a Decisão Plenária TC nº 4139/2017-8;
1.5 DETERMINAR a anulação da revogação do Edital de Pregão
Presencial nº 004/2017, sob pena de multa nos moldes do artigo
389, IV do RITCEES;
1.6 CONDICIONAR o prazo do contrato emergencial, se necessário, à conclusão do Edital de Pregão Presencial nº 004/2017;
1.7 ALERTAR os senhores Prefeito Municipal, Secretário Municipal
de Obras, Infraestrutura e Transporte, Presidente da Comissão
de Licitação, Procurador Municipal, no sentido de que observe
as possíveis ilegalidades/irregularidades constantes no Edital de
Concorrência Pública nº 004/2017 em razão das determinações/
recomendações desta Corte de Contas ou qualquer outro edital que
vier a substituí-lo sob pena de aplicação de multa nos moldes do
artigo 135, VII da LC 621/2012.
1.8 ARQUIVAR após Trânsito em Julgado, nos termos do parágrafo único do art. 420 do RITCEES, apensando aos autos do TC
1743/2017;
1.9 DAR CIÊNCIA aos interessados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/12/2017 - 45ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(Presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (Relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner e Rodrigo
Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas e
João Luiz Cotta Lovatti.
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1785/2017 – PLENÁRIO
PROCESSO - TC-6418/2016
JURISDICIONADO - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA SECULT
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL - JOÃO GUALBERTO MOREIRA VASCONCELOS
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR – EXERCÍCIO
DE 2015 – JURISDICIONADO: SECRETARIA DE ESTADO
DA CULTURA – SECULT – REGULARES COM RESSALVA –
AUSÊNCIA DE PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO DE
CONTROLE INTERNO – RECOMENDAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
da Secretaria de Estado da Cultura - SECULT, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. JOÃO GUALBERTO
MOREIRA VASCONCELLOS protocolizada neste Tribunal de
Contas em 30/03/2016 por meio do Ofício OF/GABINETE/SECULT
n° 147/2016, portanto dentro do prazo regimental.
Da análise realizada nos documentos que integram o referido ofício
resultou o Relatório Técnico Contábil (RTC) nº. 00305/2017
no qual se fez constar irregularidade consistente na “ausência do
parecer conclusivo no relatório da unidade de controle interno”,
tendo sido a mesma posteriormente reproduzida quando da elaboração da Instrução Técnica Inicial (ITI) nº. 00543/2017.
Devidamente citado para apresentação de defesa e/ou justificativa por meio da Decisão Monocrática Preliminar (DECM) nº.
00704/2017, o responsável apresentou suas alegações às fls.
37/42, tendo sido as mesmas consideradas quando da elaboração
da Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº. 03670/2017 cuja proposta de encaminhamento restou assim lavrada:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à SECRETARIA
DE ESTADO DA CULTURA (SECULT), exercício de 2015,
sob a responsabilidade do SR. JOÃO GUALBERTO MOREIRA
VASCONCELLOS, mantida a seguinte irregularidade:
AUSÊNCIA DE PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO DE
CONTROLE INTERNO
Base legal: Art. 82 da Lei Complementar 621/2012
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação
pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de
Contas julgue REGULAR COM RESSALVA as contas do SR. JOÃO
GUALBERTO MOREIRA VASCONCELLOS, no exercício de funções de ordenador de despesas da SECRETARIA DE ESTADO DA
CULTURA (SECULT), no exercício de 2015, na forma do artigo
84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, determinar à Secretaria de Estado da Cultura
(SECULT), na pessoa de seu atual gestor, que:
1)
Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle
Interno prevista no artigo 3º, IX da Lei Complementar nº 856/2017,
no prazo estipulado no artigo 1º do Decreto Nº 4131-R, de 18 de
julho de 2017;
2)
Encaminhe, nas futuras prestações
de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) da
Secretaria de Estado da Cultura (SECULT), em atendimento ao Art.
82 da Lei Complementar 621/2012.
Submetidos estes autos ao Ministério Público Especial de Contas,
este anuiu à proposta elaborada pela área técnica.
Assim, retornou o feito ao gabinete do Conselheiro Relator para
elaboração de voto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Como sobredito, trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da
Secretaria de Estado da Cultura - SECULT, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. JOÃO GUALBERTO
MOREIRA VASCONCELLOS.
Bem analisadas as questões, verifica-se merecer acolhida a manifestação do corpo técnico desta Corte de Contas, especialmente
quando asseverou que:
As alegações apresentadas, indicando a possibilidade de o Controle
Interno se abster de emitir opinião acerca das contas, com fundamento nas disposições da Resolução CFC 820/1997 (Norma de
Auditoria das Demonstrações Contábeis NBC T 11) não merecem
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prosperar, visto que tal norma foi revogada pela Resolução CFC
1203/2009, e, atualmente, após convergência para as normas internacionais, a Resolução CFC Nº. 1.232/09, que aprovou a NBC TA
705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente, vigente
em 2016, em seu item 25 estabeleceu que,
‘25. Quando o auditor se abstém de expressar uma opinião devido
à impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, ele deve especificar no parágrafo da opinião que:
(a) devido à relevância do(s) assunto(s) descrito(s) no parágrafo
sobre a base para abstenção de opinião, o auditor não conseguiu
obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar sua opinião de auditoria; e, consequentemente,
(b) o auditor não expressa opinião sobre as demonstrações contábeis. (g.n.)’
Pode-se verificar que as normas de auditoria independente, trazidas pelo defendente, exigem uma manifestação expressa do auditor quanto à abstenção de opinião, o que não se vê na conclusão
do parecer de controle interno apresentado para os fins desta PCA.
Por outro lado, observa-se que o estado do Espírito Santo, por meio
da Lei Complementar nº 856/2017 (artigos 3º, IX e 6º, XVII), regulamentada pelo Decreto Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017,
(reorganiza a estrutura da SECONT – Órgão Central do Sistema
de Controle Interno) indicando a necessidade de implantação
das Unidades Executoras de Controle Interno em cada Órgão estadual com o objetivo de atender o disposto no artigo 82 da Lei
Complementar nº 621/2012. É o que se extrai do artigo 1º do referido decreto, transcrito a seguir:
‘Art. 1°. Os órgãos da Administração Direta e as entidades da
Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, exceto
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, deverão instituir a Unidade Executora de Controle Interno - UECI, definida no
inciso IX do art. 3º da Lei Complementar nº 856/2017, no prazo de
60 dias a contar da data de publicação deste Decreto. (g.n)’
Verifica-se, também, que o exercício de 2015 foi o primeiro em
que se exigiu (regulamentou), na PCA, a apresentação do parecer
conclusivo do controle interno, embora o dispositivo legal que fundamenta tal exigência fosse mais antigo.
Assim, acolho os fundamentos trazidos pela área técnica e os adoto
como razão de decidir para o presente caso, mantendo a irregularidade consistente na “ausência de parecer conclusivo no relatório
de controle interno”, e cuja violação refere-se ao art. 82, da Lei
Complementar nº. 621/2012.
Ante todo o exposto, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove
a seguinte minuta de Acórdão que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator,
em:
1.1 Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas do exercício de 2015 do senhor João Gualberto Moreira Vasconcellos,
Secretário de Estado da Cultura, na forma do art. 84, inciso II, da
Lei Complementar 621/2012, em razão da manutenção da irregularidade a seguir dispostas:
1.1.1 “Ausência de parecer conclusivo no relatório de controle interno”, (art. 82, da Lei Complementar nº. 621/2012).
1.2 Em vista da manutenção da irregularidade acima descrita recomendam:
1.2.1 Sejam adotas as medidas administrativas necessárias à implantação da Unidade Executora de Controle Interno prevista no
art. 3º., IIX, da Lei Complementar nº. 856/2017, no prazo estipulado no art. 1º., do Decreto nº. 45.131/2017;
1.2.2 Sejam encaminhadas, nas futuras Prestações de Contas,
parecer conclusivo acerca das contas anuais da Secretaria de
Estado da Cultura – SECULT, em atendimento ao art. 82, da Lei
Complementar nº. 621/2012.
1.3 Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, re-
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meter os autos ao ilustre membro do Ministério Público de
Contas nos termos do art. 62, parágrafo único da LC 621/2012.
1.4 Arquivar os autos após o trânsito em julgado autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 07/11/2017 - 39ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(Presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (Relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiros-substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas
(em substituição) e João Luiz Cotta Lovatti (em substituição).
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Relator
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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
ATOS DO PLENÁRIO
PARECER CONSULTA
PUBLICAÇÃO do inteiro teor de Parecer Consulta.

CONSELHEIRO

SÉRGIO

MANOEL

O NJS, por meio do Estudo Técnico de Jurisprudência 21/2017, informou acerca da inexistência de deliberações que versem sobre
o objeto consultado especificamente, tendo sido identificadas outras que margeiam o tema, a saber, o Prejulgado 13/2017 e os
Pareceres em Consulta 4/2014 e 8/2012.
De volta à Secex/Recursos para conclusão da análise, a unidade
técnica, por meio da Instrução Técnica de Consulta 63/2017 (doc.
eletrônico 10), complementou a ITC 43/2017, esboçado da seguinte forma:
Para fins de cumprimento da exigência de publicidade prevista na
Lei de Responsabilidade Fiscal em relação ao Relatório Resumido da
Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, entende-se
que os entes federativos sob jurisdição desta Corte devem cumprir
o estabelecido pelo órgão central de contabilidade pública da União,
não sendo exigível a publicação em jornais de grande circulação ou
em diário oficial impresso.
Ainda, em atenção ao estabelecido na Lei de Acesso à Informação,
recomenda-se a ampla divulgação dos dados relativos à gestão fiscal, por todos os meios disponíveis ao ente, incluindo portais da
transparência, sítios eletrônicos oficiais e afixação em ambientes
públicos e de fácil acesso, sendo esta última medida bastante salutar em relação a municípios em que o acesso à internet seja precário.

É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO

CONSULTA – PUBLICIDADE DE RREO E RGF – ACOMPANHAR
ENTENDIMENTO CONSTANTE NA ITC-63/2017 – PARA
FINS DE CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DE PUBLICIDADE
PREVISTA NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EM
RELAÇÃO AO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E AO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL,
ENTENDE-SE QUE OS ENTES FEDERATIVOS SOB JURISDIÇÃO
DESTA CORTE DEVEM CUMPRIR O ESTABELECIDO PELO
ÓRGÃO CENTRAL DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA UNIÃO,
NÃO SENDO EXIGÍVEL A PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE
GRANDE CIRCULAÇÃO OU EM DIÁRIO OFICIAL IMPRESSO.
AINDA, EM ATENÇÃO AO ESTABELECIDO NA LEI DE ACESSO
À INFORMAÇÃO, RECOMENDA-SE A AMPLA DIVULGAÇÃO
DOS DADOS RELATIVOS À GESTÃO FISCAL, POR TODOS
OS MEIOS DISPONÍVEIS AO ENTE, INCLUINDO PORTAIS
DA TRANSPARÊNCIA, SÍTIOS ELETRÔNICOS OFICIAIS E
AFIXAÇÃO EM AMBIENTES PÚBLICOS E DE FÁCIL ACESSO,
SENDO ESTA ÚLTIMA MEDIDA BASTANTE SALUTAR EM
RELAÇÃO A MUNICÍPIOS EM QUE O ACESSO À INTERNET
SEJA PRECÁRIO – ARQUIVAR.
SR.

Após análise preliminar, a Secex/Recursos se manifestou por meio
da Instrução Técnica de Consulta ITC 43/2017 (doc. eletrônico 06)
no sentido de opinar pelo conhecimento da consulta, diante do
preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos no art.
122 da LC 621/2012, bem como sugeriu o seu encaminhamento
para o Núcleo de Jurisprudências e Súmulas desta Corte de Contas.

O Ministério Público de Contas, através do Parecer 6311/2017 (doc.
eletrônico 14), da lavra do Procurador Luis Henrique Anastácio da
Silva, anuiu integralmente com o teor da ITC 63/2017.

PARECER/CONSULTA TC-023/2017 – PLENÁRIO
Processo: 06612/2017-1
Classificação: Consulta
UG: PML - Prefeitura Municipal de Linhares
Relator: Sérgio Manoel Nader Borges
Parte: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES, Linhares)

O EXMO.
BORGES:

b) Pode ser dispensada a publicação do RREO e RGF em jornal de
grande circulação e/ou diário oficial?

NADER

I - RELATÓRIO
Cuidam os autos de Consulta formulada pelo Sr. Guerino Luiz
Zanon, Prefeito do Município de Itapemirim, a respeito da publicidade do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e
do Relatório de Gestão Fiscal (RGF), tendo aduzido sua dúvida nos
seguintes termos:
a) Considera-se cumprida a exigência de publicidade da RREO e
RGF prevista no art. 48, art. 52 e art. 54 da LRF, a publicação
desses documentos no site oficial, no portal da transparência e em
átrios públicos de fácil acesso à sociedade?
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Como explicitado, os questionamentos submetidos a esta Corte de
Contas dizem respeito à da exigência de publicidade, nos moldes
da Lei de Responsabilidade Fiscal, para os Relatórios Resumidos da
Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal, quanto ao
veículo de comunicação em que devem ser feitas essas publicações.
Os questionamentos formulados pelo consulente se referem ao disposto nos artigos 48, 52 e 54 da LRF, que dispõem acerca da publicidade dos Relatórios RREO e RGF.
De uma rasa análise do teor desses dispositivos, alterada com o
advento da Lei Complementar 156/2016, extrai-se que os entes
federativos que deverão disponibilizar suas informações e dados
contábeis, orçamentários e fiscais na forma estabelecida pelo órgão
central de contabilidade pública da União, a quem compete determinar o formato, periodicidade e sistema de divulgação do RREO e
RGF, que deverá ocorrer, necessariamente, por meio eletrônico de
amplo acesso público (art. 48, §2° da LRF). Uma vez observado o
disposto no §2° do art. 48 da LRF, tem-se por cumprido o dever de
ampla divulgação contida no art. 48, caput (art. 48, §5° LRF).
De outra forma, atendidas as determinações do órgão central de
contabilidade pública da União para a divulgação dos referidos relatórios, previstos nos arts. 52 e 54 da LRF, não mais se exige a publicação em jornais de grande circulação e/ou diário oficial impresso.
Sob o aspecto da Lei 12527/2011 (Lei de Acesso à Informação),
que disciplina o dito acesso à informação, previsto constitucionalmente no art. 5°, XXXIII; art. 37, §3°, II e art. 216, §2°, importa
por em relevo as obrigações impostas aos sujeitos envolvidos nesse
sentido, cujo alcance foi bem descrito pela unidade técnica em sua
peça conclusiva:
(...) Alcança os órgãos públicos integrantes da administração direta
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público e
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Tribunais de Contas; alcança ainda as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios. Por fim, se estende às entidades privadas que recebam recursos públicos, no que concerne a tais recursos.
Bem se vê, pois, que seu alcance é abrangente e imperativo, obrigando os entes a ela submetidos à realização material do princípio
da publicidade em sua acepção mais ampla.
Como visto, os entes das administrações direta e indireta estão
sujeitos ao cumprimento do princípio da publicidade.
Depreende-se da norma em referência a obrigatoriedade afeta aos
órgãos e entidades públicas de promover, independentemente de
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de
suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral
por eles produzidas ou custodiadas, valendo-se de todos os meios
e instrumentos legítimos que dispuserem, além da divulgação em
sítios oficiais da internet (art. 8°, caput e §2° da Lei 12527/2011).
Nesse sentido, nota-se o alinhamento entre o disposto na LAI com
as mencionadas exigências contidas na LRF a respeito da imposição de divulgação das informações pela internet. Além disso, a Lei
Complementar 101/200 prevê outros meios de transparência da
gestão fiscal (como a participação popular em audiências públicas),
em coerência também com o espírito da LRF.
De tudo o que até aqui foi exposto, conclui-se que o entendimento
desta Corte de Contas, sob o aspecto da publicidade do Relatório
Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão
Fiscal, é no sentido de que os entes jurisdicionados devem observar
integralmente o que dispõe o órgão central de contabilidade pública
da União sobre a questão.
Nessa linha, não se tem por exigível a publicação do RREO e do RGF
em jornais de grande circulação ou em diário impresso. Ademais,
em linha com a Lei de Acesso à Informação, recomenda-se a ampla divulgação dos dados afetos à gestão fiscal por todos os meios
disponíveis ao ente federativo, inclusive portais de transparência,
sítios eletrônicos oficiais e afixação em ambientes públicos e de fácil
acesso, sendo esta última medida fortemente relevante nos municípios em que o acesso à internet seja precário.
Por todo o exposto, acompanhando o posicionamento da unidade
técnica, bem como do representante do Ministério Público Especial
de Contas, adoto a manifestação do corpo técnico (ITC 63/2017)
em sua totalidade, tornando-a parte integrante deste independente
de transcrição, e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a
seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. PARECER EM CONSULTA
Vistos, relatados e discutidos estes autos, RESOLVEM os Conselheiros
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em
Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1. Conhecer presente consulta, para, no mérito, respondê-la
nos termos da ITC 63/2017, em síntese, nos seguintes termos:
“Para fins de cumprimento da exigência de publicidade prevista na
Lei de Responsabilidade Fiscal em relação ao Relatório Resumido da
Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, entende-se
que os entes federativos sob jurisdição desta Corte devem cumprir
o estabelecido pelo órgão central de contabilidade pública da União,
não sendo exigível a publicação em jornais de grande circulação ou
em diário oficial impresso. Ainda, em atenção ao estabelecido na
Lei de Acesso à Informação, recomenda-se a ampla divulgação dos
dados relativos à gestão fiscal, por todos os meios disponíveis ao
ente, incluindo portais da transparência, sítios eletrônicos oficiais e
afixação em ambientes públicos e de fácil acesso, sendo esta última
medida bastante salutar em relação a municípios em que o acesso
à internet seja precário.”;
1.2. Encaminhar ao consulente cópia do Voto do Relator, bem
como da Orientação Técnica de Consulta 63/2017;
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1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 19/12/2017 - 45ª Sessão Ordinária do Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
(Presidente), Sérgio Manoel Nader Borges (Relator), Sebastião
Carlos Ranna de Macedo, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio
Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas e
João Luiz Cotta Lovatti (Relator).
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
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões

[ATOS DA 1ª CÂMARA]

[Pautas das Sessões - 1ª Câmara]
PAUTA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO DE 2018
ÀS 14:00
Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação
e julgamento pela Primeira Câmara deste Tribunal, em Sessão
Ordinária, nos termos dos artigos 60, 61, 93, 101, 102, 327 e
328 do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo,
entretanto, nessa sessão ou em sessões subsequentes, procederse ao julgamento de processos adiados ou constantes de pautas já
publicada
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Processo: 10429/2016-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Brejetuba
Classificação: Pedido de Reexame
Apensos: 02965/2014-1
Recorrente: Ministério Público de Contas
Processo: 02714/2017-6
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA
Total: 2 processos
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Processo: 03825/2016-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Classificação: Prestação de Contas Anual de Prefeito
Exercício: 2015
Apensos: 02788/2015-3, 02789/2015-8, 08946/2015-6
Responsável: AMANDA QUINTA RANGEL [ALTAMIRO THADEU F.
SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA]
Processo: 08258/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do
Espírito Santo, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: Membros do Ministério Público de Contas (LUIS
HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA)
Responsável: EZRON LEITE THOMPSON [HELLEN SYNTHIA
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SPINASSE], JOSE MARIA DE ABREU JUNIOR, OCTACIANO
GOMES DE SOUZA NETO, RODRIGO RABELLO VIEIRA
Processo: 09149/2016-8
Unidade gestora: Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos
Classificação: Tomada de Contas Especial
Interessado: Gestor da UG (Instituto Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos, ANDREIA PEREIRA CARVALHO - DIRETORA
PRESIDENTE), INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HIDRICOS - IEMA
Responsável: INSTITUTO VERDE BRASIL [LUANA ALMEIDA
DE OLIVEIRA, LUÍS OTÁVIO LARA], MARCO ANTONIO RAPOSO
NASCIMENTO [LUANA ALMEIDA DE OLIVEIRA, LUÍS OTÁVIO
LARA]
Total: 3 processos
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO ANTÔNIO DA
SILVA
Processo: 02411/2010-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Muqui
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2009
Apensos: 08227/2014-6
Interessado: PREFEITURA MUQUI
Responsável: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE
MUQUI - ACE MUQUI, NICOLAU ESPERIDIAO NETO
Processo: 06315/2010-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Classificação: Tomada de Contas Especial
Apensos: 03042/2009-1
Responsável: ADRIANO FABIO ALTOE [Luiz Carlos Bassetti],
CLAUDINA ANTONIA FARDIN [Luiz Carlos Bassetti], EVILAZIO
SARTORIO ALTOE [Luiz Carlos Bassetti], JOSE ALBERTO DE
JESUS [Luiz Carlos Bassetti], PEDRO JADIR BONNA [Luiz
Carlos Bassetti], PROTECTOR ENGENHARIA, SEGURANCA E
MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME, SOLIMARCOS GAIGHER
[Luiz Carlos Bassetti]
Processo: 06669/2014-7
Unidade gestora: Companhia de Desenvolvimento de Projetos
Especiais (Em Liquidação)
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2014
Responsável: ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI, RODRIGO
RABELLO VIEIRA, TANIA SAAD NOE
Processo: 06430/2016-6
Unidade gestora: Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do
Espírito Santo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2015
Responsável: JOSE ANTONIO BOF BUFFON
Processo: 02251/2015-7
Unidade gestora: Câmara Municipal de Pancas
Classificação: Edital de Concurso
Total: 5 processos
CONSELHEIRA SUBSTITUTA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Processo: 02778/2007-9
Unidade gestora: Câmara Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA IZABEL ROSA FRIGINI
Processo: 04040/2009-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: LUIZ ALBERTO LIMA
Processo: 10384/2014-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: DINORA MARIA QUEIROZ RIBEIRO
Processo: 00826/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ROBERTO SILVA RIBEIRO
Processo: 01498/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA
Processo: 03204/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
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do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA MARCIA TRANIN TULLER
Processo: 04612/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reforma
Interessado: THIAGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Processo: 04615/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: CENIRA MARIA DE ALMEIDA
Processo: 04685/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: NORMA SUELY CARDOSO DA SILVA
Processo: 04694/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: IRACI FEU
Processo: 05440/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LIA ANTONIETA NOGUEIRA ZAGO
Processo: 05560/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: SINAIR ALVES LOPES
Processo: 05814/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Vitória
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DA CONCEICAO GARCIA
Processo: 05957/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 03692/2004-3
Interessado: TEREZINHA FERREIRA RODRIGUES
Processo: 05965/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: OTELINA ALTOE
Processo: 05975/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: BEATRIZ SOBRAL TRAJANE PIZETTA
Processo: 06035/2016-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANGELA MARIA SIAS
Processo: 06147/2016-3
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ANA APARECIDA LAVAREZE ZAMBON
Processo: 08714/2017-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 05705/2007-5
Interessado: ANADIR PIOL DOS SANTOS
Processo: 09032/2017-8
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Apensos: 08511/2014-3
Interessado: MARIA SIRLEI DA CUNHA OLIVEIRA
Total: 20 processos
Total geral: 30 processos
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª CÂMARA: Dia 21 de fevereiro
de 2018 - quarta-feira.
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[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-1321/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO: TC-7403/2016
JURISDICIONADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
ALFREDO CHAVES
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RESPONSÁVEL: OSVALDO SGULMARO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2015 – REGULAR - QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCO ANTONIO
DA SILVA:
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, relativa ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Osvaldo Sgulmaro, gestor.
Em razão dos fatos narrados na Instrução Técnica Inicial nº
00077/2017-3 (fls. 05-06), determinei através da Decisão Monocrática nº 00995/2017-6, a notificação do atual gestor o Sr. Alexandre Elias Aboumrade, para que, no prazo de 10 (dez) dias,
promovesse a retificação dos arquivos indicados da Solicitação de
Retificação SOLRET01 no sistema CIDADES.
Em resposta ao Termo de Notificação nº 02037/2017-2 (fl. 14),
o Sr. Alexandre Elias Aboumrade, apresentou o Ofício SAAE nº
114/2017 (fl. 16), informando que a retificação dos arquivos foi
realizada, conforme documento à folha 17.
A área técnica, através da Secretaria de Controle Externo de Contas, nos termos do Relatório Técnico nº 00736/2017-3 (fls. 24-31)
e da Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 04508/2017-3 (fls. 3233), sugeriu o julgamento pela regularidade da prestação de contas
em apreço, dando-se quitação ao responsável.
O Ministério Público Especial de Contas, mediante Parecer nº
04950/2017-6 (fl. 37), da lavra do Procurador, Dr. Luciano Vieira, em consonância com a área técnica, manifestou-se no mesmo
sentido.
Conforme regular distribuição vieram os autos a este magistrado
de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas,
nos termos do art. 29 do Regimento Interno, Resolução - TC nº
261/2013.
É o sucinto relatório.
VOTO
Tendo sido apresentada a Prestação de Contas Anual do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, relativa ao exercício de 2015, em comento, necessário é sua análise para posterior
julgamento, em razão da documentação que lhe deu suporte.
Da análise dos autos, verifico que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela regularidade das contas em
apreço, dando-se quitação ao agente responsável.
Assim, transcreve-se o posicionamento da área técnica, através da
Secretaria de Controle de Contas, nos termos da Instrução Técnica
Conclusiva - ITC nº 04508/2017-3, verbis:
[...]
5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
A Prestação de Contas Anual, ora avaliada, refletiu a gestão do
Sr. Osvaldo Smulgaro atuando em funções administrativas
como ordenador de despesas do SAAE de Alfredo Chaves, no
exercício de 2015.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 297/2016, a
análise consignada neste Relatório Técnico teve por base as informações apresentadas nas peças e demonstrativos contábeis
encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução
Normativa 34/2015.
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo julgamento regular da prestação de contas do Sr. Osvaldo Smulgaro, na
forma do artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
- (g. n.).
Por sua vez, o douto representante do Parquet de Contas acompa-
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nhou a área técnica, na íntegra, quanto aos termos de sua manifestação.
Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 621/2012 estabelece
o seguinte, litteris:
Art. 84. As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade,
a legitimidade, a economicidade, a efetividade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
[...]
Art. 85. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará
quitação ao responsável. (g.n.).
Assim sendo, verifico da documentação, constante dos autos, que a
análise procedida pela área técnica mostra-se adequada, razão pela
qual acompanho seu posicionamento.
Desse modo, adoto como razões de decidir o posicionamento técnico e do representante do Parquet de Contas que se manifestaram
pela regularidade da presente prestação de contas.
Ante o exposto, em consonância com o posicionamento da área
técnica e do Ministério Público Especial de Contas, proponho VOTO
no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão
que submeto à sua consideração.
MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, relativa ao exercício
de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Osvaldo Sgulmaro, gestor,
dando-lhe a devida quitação;
1.2. Promovidas as comunicações devidas, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 25/10/2017 - 38ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiro presente: Sebastião Carlos Ranna De Macedo
(Presidente)
4.2 Conselheiros substitutos presentes: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (Relator).
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
CONSELHEIRO CONVOCADO MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Em substituição
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE
OLIVEIRA
Em substituição ao procurador-geral
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário-geral das sessões
ACÓRDÃO TC-1345/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo: TC 7144/2009-9 (Apenso: TC – 4579/2016-1)
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré
Classificação: Tomada de Contas Especial
Responsáveis: Jose Alberto de Jesus, Jaguarense Transporte e
Terraplanagem Ltda - Epp, Jose Geraldo Cecato, Eudeilton Marcio Castro Porto, Deuciane Laquini de Ataide, Evilazio Sartorio Altoe, Luiz Claudio de Freitas
Denunciante: Pothos Construção & Serviços Ltda - Epp
Advogados: Luiz Carlos Bassetti (OAB/ES 3.737), Edgar Ribeiro Da Fonseca (OAB/ES 6.861), Naiara Nunes Loureiro de Araújo
(OAB/ES 23.765), Paula Amanti Cerdeira (OAB/ES23.763), Marcela
de Oliveira Ramos (OAB/ES 19.064), Livia Queiroz Ferreira (OAB/
ES 16.771, Thiago Carvalho de Oliveira (OAB/ES 11.587), Renan
Sales Vanderlei (OAB/ES 15.452), Daniel Loureiro Lima (OAB/ES
10.253), Chaim Ferreira Farage (OAB/ES 4466), Cleverson Mattiuzzi Farage (OAB/ES 12997)
Terceiro interessado: Ordem dos Advogados do Brasil Seção do
Espírito Santo (Eduardo Santos Sarlo OAB/ES 11096, Glauco Barbosa dos Reis OAB/ES 13058, Ludgero Ferreira Liberato dos Santos
OAB/ES 21784, Mariana Guimarães Fonseca OAB/ES 12515, Tabata
Engelhardt Haidu OAB/ES 25880)
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – JULGAR CONTAS REGULA-
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RES COM RESSALVA E QUITAÇÃO PARA OS RESPONSÁVEIS
QUE RECOLHERAM TEMPESTIVAMENTE O DÉBITO - ARQUIVAMENTO
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I. RELATÓRIO
Estes autos foram originados de Relatório de Auditoria Especial realizada na Prefeitura Municipal de Jaguaré, na forma do Plano de
Fiscalização nº 50/2013, em razão de denúncia apresentada pela
sociedade empresária Pothos Construções e Serviços Ltda., relativa
ao Edital de Concorrência Pública 002/2009, sob a responsabilidade
do Sr. Evilázio Sartório Altoé e outros.
Está-se a analisar agora, peculiaridades da Decisão 1ª Câmara nº
1115/2016-9 que culminou na condenação ao ressarcimento aos
cofres públicos municipais, de forma solidária aos senhores Evilásio Sartório Altoé, Luiz Claudio de Freitas, José Geraldo Cecato,
Eudeilton Marcio Castro Porto e a empresa Jaguarense Transporte e
Terraplanagem Ltda. EPP.
Na mencionada Decisão foi concedido aos diversos responsáveis o
prazo de 30 dias para o recolhimento das importâncias devidas, na
forma do artigo 157, § 3º, que importaria, em havendo a liquidação
tempestiva do débito, no julgamento das contas dos responsáveis
pela regularidade com ressalvas e quitação.
Devidamente citados os responsáveis da Decisão 1115/2016-9,
na forma do art. 66, parágrafo único, da Lei Complementar TC nº
621/2012, o Sr. Evilásio Sartório Altoé, através de advogado, devidamente constituído nos autos, protocolizou nesta Corte, a Petição
Intercorrente 535/2017-3, requerendo juntada dos pagamentos da
multa imposta e arquivamento do feito.
Em seguida, tendo em vista a previsão contida no § 1º do artigo
87, da Lei Orgânica deste Tribunal, o Ministério Público Especial
de Contas se manifestou por meio do Parecer 4900/2017-8, nos
seguintes termos:
Destarte, nos termos do art. 148 da Lei Complementar 621/2012,
o Ministério Público de Contas pugna que seja expedida QUITAÇÃO quanto ao débito de 11.148,91 VRTE’s (onze mil cento e
quarenta e oito e noventa e um VRTE’S) pago pela empresa Jaguarense Transporte e Terraplanagem Ltda. EPP cuja responsabilidade estava em solidariedade aos senhores Evilázio Sartório Altoé, Luiz Cláudio de Freitas, José Geraldo Cecato e Eudeilton
Marcio Castro Porto.
É o sucinto Relatório. Passo ao voto
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Compulsando os autos, verifico que o requerimento de quitação de
pagamento do foi confirmado pela Procuradoria do Ministério Público Especial de Contas, através do Termo de Verificação 100/20179, o que confere, de acordo com o art. 157, § 4º, do RITCEES, o
julgamento pela regularidade com ressalva das contas, bem como
a quitação, tendo em vista a reconhecida boa-fé, a liquidação tempestiva do débito e a ausência de outra irregularidade grave nas
contas, nos termos do Parecer Ministerial.
Ante o exposto, concordando com o entendimento da Área Técnica
e do Ministério Público Especial de Contas e, ainda observando a
Decisão 1ª Câmara nº 1115/2016-9, VOTO no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua
consideração.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. JULGAR regulares com ressalva as contas de Evilásio Sartório
Altoé, Luiz Claudio de Freitas, José Geraldo Cecato, Eudeilton Marcio Castro Porto e da empresa Jaguarense Transporte e Terraplanagem Ltda. EPP expedindo-lhes a devida QUITAÇÃO, nos termos dos
arts. 84, II, e 87, § 2º, da Lei Complementar nº. 621/12;
1.2. ARQUIVAR após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/11/2017 - 39ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator);
4.2. Conselheira-substituta presente: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição)
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
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Presidente
CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS
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-1346/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo TC: 3491/2016
Assunto: Tomada de Contas Especial
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Iúna
Responsáveis: Weliton Virgilio Pereira, Rogerio Cruz Silva e Antônio Gonçalves Junior
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PREFEITURA DE IÚNA –
EXERCÍCIO 2005 – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. APLICAR MULTA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO
Trata o processo de Tomada de Contas Especial determinada por
esta Corte de Contas aos gestores da Prefeitura Municipal de Iúna,
nos termos do Acordão 1253/2014, prolatada nos autos do Processo TC 2470/2010, para apurar dano ao erário derivado de possível
acumulação indevida de cargos no âmbito daquela municipalidade,
ocorrido no período de janeiro a dezembro do ano de 2005.
A instauração da Tomada de Contas Especial deu-se conforme a
Portaria n.º 009/2016, publicada em 03 de fevereiro de 2016, nos
termos da informação prestada pelo Município.
Nos termos da Decisão Monocrática Preliminar 696/2016, o Sr. Rogério Cruz Silva foi notificado para que no prazo improrrogável de
30 dias, encaminhasse os documentos relativos à Tomada de Contas Especial, sob pena de multa.
O responsável (Protocolo 12904/2016) solicitou a prorrogação por
mais 60 dias no prazo de entrega da TCE, deferida mediante Decisão Monocrática 01265/2016, oportunidade em que determinei
também a notificação do responsável pelo Controle Externo (Antonio Gonçalves Júnior) ressaltando que o não atendimento do novo
prazo fixado poderia implicar em multa, nos termos do art. 16 da
Instrução Normativa 32/2014.
Devidamente Notificados os responsáveis deixaram transcorrer o
prazo in albis.
A Secretaria de Controle Externo manifestou-se por meio da Instrução Técnica Inicial nº 448/2017 nos seguintes:
2.1 – Com base no Inciso III do art. 358 do Regimento Interno,
notifique ao atual Prefeito do município de Iúna, senhor WELITON
VIRGILIO PEREIRA, dos termos do Acordão 1253/2014, prolatada
nos autos do Processo TC 2470/2010 e, com base no art. 152 do
Regimento Interno, determine ao mesmo que adote, no prazo de
até 90 dias, medidas administrativas com vistas à conclusão dos
trabalhos afetos à Tomada de Contas Especial instituída pela Portaria 009/2016 e, nos moldes da Instrução Normativa TC 032/2014;
2.2 – Com base no Inciso III do art. 157 do Regimento Interno,
citar os responsáveis abaixo relacionados para apresentarem, individual ou em conjuntamente, suas justificativas bem como os documentos que entenderem pertinentes tendo em vista a ausência
de remessa, no prazo, do Processo de Tomada de Contas Especial
instaurada pela Portaria 009/2016, sob pena de aplicação de multa
prevista no art. 16 da Instrução Normativa 32/2014:
Rogério Cruz Silva – Ex-Prefeito Municipal;
Antonio Gonçalves Júnior – Ex- Controlador Interno da Prefeitura
Municipal de Iúna;
Citados, os responsáveis novamente deixaram transcorrer o prazo
in albis, sendo a revelia decretada por meio da Decisão Monocrática
01331/2017.
Em 01/09/2017, conforme Protocolo 6133/2017, veio aos autos o
Sr. Antônio Gonçalves Júnior que, resumidamente, argumentou em
sua defesa que não era de sua responsabilidade o encaminhamento
do resultado da tomada de contas especial, uma vez que caberia
ao Prefeito a instauração, o encerramento e o consequente encaminhamento ao Tribunal de Contas.
A SecexPrevidência manifestou-se por meio da Manifestação Técnica 1236/2017-1, no sentido de afastar a revelia e a responsabilidade do Sr. Antônio Gonçalves Júnior, em razão da defesa apresen-
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tada. Opinou também pela aplicação de multa ao Sr. Rogério Cruz
Silva, Ex-Prefeito do Município de Iúna.
O Ministério Publicou Especial de Contas manifestou-se às fls. 264,
corroborando integralmente a Manifestação Técnica 10/2017-1.
É o relatório.
II - DOS FUNDAMENTOS
Preliminarmente, corroboro o entendimento de que deva ser afastada a responsabilidade do Sr. Antônio Gonçalves Júnior, então responsável pelo controle interno do Município de Iúna, uma vez que o
mesmo apenas fora notificado da Decisão Monocrática 1265/2016
para que tomasse ciência dos fatos, não tendo sido atribuída qualquer determinação para cumprimento de decisão deste Tribunal, a
despeito de, erroneamente, ter sido citado pela Decisão Monocrática 589/2017 de minha autoria.
Já o responsável, Sr. Rogério Cruz Silva, ex-prefeito, foi citado pela
Decisão Monocrática 589/2017, especificamente para que apresentasse “razões de justificativas, bem como documentos que entenderem pertinentes, tendo em vista a ausência de remessa, no
prazo, do Processo de Tomada de Contas Especial instaurada pela
Portaria 009/2016”, embora essa Corte de Contas tenha lhe concedido, no total, 207 dias de prazo para conclusão e encaminhamento
do Processo de Tomada de Contas.
Todavia, deixou o responsável de apresentar suas razões de justificativas no que diz respeito ao descumprimento das determinações
da Decisão Monocrática 1265/2016, para que, no prazo prorrogado concedido, apresentasse documentos pertinentes à Tomada de
Contas Especial instaurada pela Prefeitura sob pena de sanção de
multa por descumprimento.
Por estas razões, corroborando o entendimento da área técnica e
ministerial, VOTO pela aplicação de MULTA ao Sr. Rogério Cruz Silva, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por descumprimento
de Decisão Monocrática 1265/2016, nos termos do art. 135 da Lei
Orgânica regulamentado pelo art. 389, IV, do Regimento Interno
dessa Corte de Contas.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. REVOGAR a revelia e AFASTAR a responsabilidade do Sr. Antônio Gonçalves Júnior;
1.2. APLICAR multa individual ao Sr. Rogério Cruz Silva, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por descumprimento Decisão
Monocrática 1265/2016, nos termos do art. 135 da Lei Orgânica
regulamentado pelo art. 389, IV, do Regimento Interno dessa Corte
de Contas;
1.3. DAR ciência aos responsáveis;
1.4. Após REMETER os autos à Secretaria Geral das Sessões para
acompanhamento do prazo em relação ao Termo de Notificação n°
159/2017-1, haja vista a existência do Protocolo 13438/2017-1,
em nome do Sr. Weliton Virgílio Pereira.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/11/2017 - 39ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna De Macedo
(Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator);
4.2. Conselheira em substituição presente: Márcia Jaccoud Freitas.
5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o Tribunal o
recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta
dias, contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do
art. 454, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para interposição encontram-se previstos
no Título VIII do mesmo diploma normativo.
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 LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO
DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das Sessões
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ACÓRDÃO TC-1347/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
Processo TC: 4848/2016-3
Assunto: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Período: 2015
Jurisdicionado: Escola de Serviço Público do Espírito Santo –
ESESP
Responsável: Dângela Maria Bertoldi Volkers
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ORDENADORES – EXERCÍCIO DE 2015 – 1) REGULAR COM RESSALVAS – 2) DETERMINAÇÃO – 3) ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I – RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre Prestação de Contas Anual da
Escola de Serviço Público do Espírito Santo – ESESP, sob a
responsabilidade da Sra. Dângela Maria Bertoldi Volkers, referente ao exercício de 2015.
No Relatório Técnico 00391/2017-1 (fls. 18/31) a área técnica
apontou indício de irregularidade, originando a Instrução Técnica
Inicial 00581/2017-3 (fls. 31/32) para a citação da responsável.
Em atenção ao Termo de Citação 00886/2017-4 (fl. 36), a
gestora encaminhou os documentos e justificativas (fls. 42/45),
as quais foram devidamente analisadas pela Secretaria de Controle Externo de Contas – Secex Contas, que elaborou a Instrução
Técnica Conclusiva 03669/2017-1 (fls. 49/57), recomendando
o julgamento pela regularidade com ressalvas das contas, nos
seguintes termos:
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à ESCOLA DE
SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO (ESESP), exercício de
2015, sob a responsabilidade da Sra. DÂNGELA MARIA BERTOLDI VOLKERS, mantida a seguinte irregularidade:
AUSÊNCIA DE PARECER CONCLUSIVO NO RELATÓRIO DE
CONTROLE INTERNO.
Base legal: Art. 82 da Lei Complementar 621/2012
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas
julgue REGULAR COM RESSALVA as contas da Sra. DÂNGELA
MARIA BERTOLDI VOLKERS, no exercício de funções de ordenadora de despesas da ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO (ESESP), no exercício de 2015, na forma do artigo
84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Sugere-se, ainda, determinar à Escola de Serviço Público do Espírito Santo (ESESP), na pessoa de seu atual gestor, que:
Adote as medidas administrativas necessárias à implantação da
Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX da
Lei Complementar nº 856/2017, no prazo estipulado no artigo 1º
do Decreto Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017;
Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo
acerca das contas anuais (PCA) da Escola de Serviço Público do
Espírito Santo (ESESP), em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas
para manifestação, o Em. Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira elaborou o parecer PPJC 04956/2017-3 e manifestou-se de
acordo com a Secretaria de Controle Externo de Contas.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Examinando os autos, verifico que o mesmo se encontra devidamente instruído, portanto, apto à apreciação de mérito, eis que
observados todos os trâmites legais e regimentais.
Neste sentido, ante a documentação conduzida aos autos, com as
manifestações da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas, tornam-se desnecessárias maiores considerações, eis que
as razões para sugerirem a REGULARIDADE COM RESSALVAS
das contas apresentadas, referentes ao exercício de 2015, são bastante razoáveis e coadunam-se com as normas atinentes à matéria.
III – CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e
do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que
o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à
sua consideração.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator:
1.1 Julgar REGULARES COM RESSALVAS as contas da Escola
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de Serviço Público do Espírito Santo (ESESP), sob a responsabilidade da Senhora Dângela Maria Bertoldi Volkers, relativas
ao exercício de 2015, nos termos do inciso II do art. 84 da Lei
Complementar 621/2012, dando quitação à responsável, nos
termos do art. 85 do mesmo diploma legal.
1.2 Determinar ao atual gestor que:
1.2.1 Adote as medidas administrativas necessárias à implantação
da Unidade Executora de Controle Interno prevista no artigo 3º, IX
da Lei Complementar nº 856/2017, no prazo estipulado no artigo
1º do Decreto Nº 4131-R, de 18 de julho de 2017;
1.2.2 Encaminhe, nas futuras prestações de contas, parecer conclusivo acerca das contas anuais (PCA) da Escola de Serviço Público
do Espírito Santo (ESESP), em atendimento ao Art. 82 da Lei Complementar 621/2012.
1.3 Arquivar os autos após o trânsito em julgado.
1.4 Dê-se ciência aos interessados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/11/2017 - 39ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Relator).
4.2. Conselheira-substituta presente: Márcia Jaccoud Freitas (em
substituição).
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 LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO
DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
ACÓRDÃO TC-1354/2017 – PRIMEIRA CÂMARA
PROCESSO TC:
6921/2016
JURISDICIONADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ASSUNTO:
RIO BANANAL
EXERCÍCIO:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
RESPONSÁVEL:
ANUAL – ORDENADOR
2015
EDIMILSON SANTOS
ELIZIÁRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CONTAS DE GESTÃO) – REGULAR – DETERMINAÇÃO – QUITAÇÃO – ARQUIVAR.
A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA
JACCOUD FREITAS:
Trata-se da Prestação de Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL (Contas de Gestão), referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor EDIMILSON SANTOS ELIZIÁRIO, na qualidade de ordenador de despesas.
Com base no Relatório Técnico n. 93/2017 (f. 5/20) e na Instrução Técnica Inicial n. 152/2017 (f. 22/23), o gestor foi citado para apresentar justificativas sobre os indícios de irregularidade
apurados, juntando sua defesa às folhas 33/108.
A Secex-Contas elaborou a Instrução Técnica Conclusiva n.
4347/2017 (f. 113/123), afastando os indícios apontados. Propôs
a REGULARIDADE das Contas Anuais, com duas DETERMINAÇÕES.
O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 127/128, da
lavra do Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou
integralmente a área técnica.
É o Relatório. Passo a fundamentar.
O Relatório Técnico apontou os seguintes indícios de irregularidade:
3.4.1.1 – Recolhimento da contribuição patronal em valor menor
que o devido;
3.4.1.2 – Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias retidas dos segurados do RPPS;
3.4.2.1 – Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias retidas dos segurados do RGPS.
O setor competente acolheu as justificativas do responsável, uma
vez que as quantias não recolhidas, no exercício de 2015, referiam-se às contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de dezembro e sobre o décimo-terceiro, repassadas em 2016.
Verificou que algumas incorreções nos registros contábeis previdenciários foram corrigidas, exceto quanto ao item 3.4.2.1 do ReDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
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latório, razão pela qual sugeriu a expedição de determinações para
que o atual gestor concilie a conta contábil correspondente e, constatando-se o atraso no recolhimento, apure a incidência de juros e
multas e busque o ressarcimento junto aos responsáveis.
Desse modo, a proposta técnica pela REGULARIDADE da Prestação de Contas mostra-se acertada, uma vez que as demonstrações
contábeis representaram adequadamente a posição orçamentária,
financeira e patrimonial da entidade, quanto aos aspectos relevantes.
Sendo assim, adoto, in totum, a Instrução Técnica Conclusiva n.
4347/2017, que passam a integrar a Fundamentação do presente
Voto, conforme transcrito:
“2. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE
2.1 Recolhimento da contribuição patronal em valor menor
que o devido. (Item 3.4.1.1 do RT 93/2017)
Base Legal: Arts. 40 e 195, inciso I da Constituição Federal.
(...)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Das argumentações e documentos apresentados na defesa, verifica-se que assiste razão ao gestor, uma vez que a diferença a menor,
apontada na inicial, refere-se ao pagamento das contribuições do
mês de dezembro e 13º salário de 2015, realizado em janeiro, conforme comprovantes a fls. 39/48.
Assim, considerando que o objetivo deste ponto de controle, em
sede de prestação de contas, é avaliar se as contribuições previdenciárias devidas, incidentes sobre a folha de pagamento, estão
sendo recolhidas e pagas, sugere-se que seja afastado o indicativo
de irregularidade.
2.2 Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias retidas dos segurados do RPPS. (Item 3.4.1.2 do RT
93/2017)
Base Legal: Arts. 40, 149, § 1º e 195, inciso II da Constituição
Federal.
(...)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
O indicativo de irregularidade apontado recai sobre o acúmulo de
saldo na conta 218810101001 – Previdência Municipal, podendo
caracterizar ausência de pagamento das contribuições previdenciárias retidas de servidores.
Das argumentações e documentos apresentados na defesa, verifica-se que a diferença a menor, apontada na inicial, refere-se a
lançamentos indevidos e às contribuições retidas dos servidores,
deduzido o salário família, no mês de dezembro/2015 e no 13º
salário/2015, cujo pagamento foi realizado em janeiro/2016, conforme comprovantes a fls. 49/55.
Observa-se que o presente indicativo culminou na identificação de
algumas falhas nos registros contábeis do município, pendentes de
ajustes ao final do exercício de 2015, conforme documentação juntada à defesa (fls. 56/74), que impactaram na aferição deste ponto
de controle.
Diante disso, consultou-se a prestação de contas anual do exercício
de 2016, enviada via Sistema CidadES, e verificou-se que o arquivo DEMDFL – Demonstrativo da Dívida Flutuante, evidencia um
registro de cancelamento na conta 218810101001 – Previdência
Municipal, no total de R$115.235,13, indicando a correção do saldo
questionado neste item.
(...)
Assim, excluindo-se do saldo final da conta Previdência Municipal
(Servidores) os valores pagos em janeiro/2016 e ajustados durante
o exercício, tem-se o seguinte:
Tabela 01 – Saldo Ajustado RPPS Retido Servidores 2015 Em
R$1,00
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
Valor
(SERVIDORES)
Saldo anterior - 2014 (A)
380.957,73
(+) Inscrições (B)
984.106,33
(-) Baixas e cancelamentos (C) 989.940,72
(=) Saldo Final 2015 (D)
375.123,34
(-) Ajustes (E):
375.123,34
Valor Retido no 13º salário/2015
e em dezembro/2015, pago em 262.259,22
janeiro/2016
Dedução de Salário Família
1.414,80
Lançamentos indevidos
111.449,32
corrigidos em 2016
(=) Saldo Final 2015
0,00
Ajustado (F = D - E)
Percentual não recolhido
0%
(F)/(B)
A partir dos dados demonstrados na Tabela 01, depreende-se que
o saldo final da conta Previdência Municipal (R$375.123,34) não
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representa contribuições previdenciárias pendentes de pagamento.
Ante todo o exposto e, considerando que o objetivo deste ponto
de controle é avaliar se as contribuições previdenciárias devidas,
incidentes sobre a folha de pagamento, estão sendo recolhidas e
pagas, sugere-se que sejam aceitas as justificativas apresentadas
e afastado o indicativo de irregularidade.
2.3 Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias retidas dos segurados do RGPS. (Item 3.4.2.1 do RT
93/2017)
Base Legal: Art. 15, inciso I e art. 30, inciso I, alínea “a” e “b” da Lei
Federal 8.212/91; Arts. 40 e 195, inciso I da Constituição Federal.
(...)
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
A irregularidade apontada recai sobre o acúmulo de saldo nas contas 218810102001 – INSS de Servidores e 218810102001 – PMRB
- INSS Servidores Comissionados/Contratados, indicando a ausência de pagamento das contribuições previdenciárias retidas de servidores.
Das argumentações e documentos apresentados pelo gestor, depreende-se que a diferença a menor, apontada na inicial, refere-se
a lançamentos indevidos e às contribuições retidas dos servidores
no mês de dezembro e no 13º salário de 2015, cujo pagamento foi
realizado nos meses de março e abril/2016, conforme comprovantes a fls. 75/82.
O defendente alega que parte da diferença apontada no presente
indicativo decorre de falhas nos registros contábeis do município,
pendentes de ajustes ao final do exercício de 2015, entretanto,
compulsando a documentação juntada à defesa (fls. 83/108), não
foi possível identificar os lançamentos que impactaram na aferição
deste ponto de controle.
Não obstante, consultou-se a prestação de contas anual do exercício de 2016, enviada via Sistema CidadES, e verificou-se que o
arquivo DEMDFL – Demonstrativo da Dívida Flutuante, evidencia
um registro de cancelamento nas contas 218810102001 – INSS de
Servidores e 218810102001 – PMRB - INSS Servidores Comissionados/Contratados, no total de R$42.168,36, indicando a correção
de parte do saldo questionado neste item.
(...)
Assim, excluindo-se do saldo final da conta INSS de Servidores os
valores pagos em 2016 e ajustados durante o exercício, tem-se o
seguinte:
Tabela 02 – Saldo Ajustado INSS de Servidores 2015 Em R$1,00
INSS DE SERVIDORES
Valor
(218810102)
Saldo anterior - 2014 (A)
197.122,67
(+) Inscrições (B)
438.445,18
(-) Baixas e cancelamentos (C) 480.580,13
(=) Saldo Final 2015 (D)
154.987,72
(-) Ajustes (E):
128.273,13
Valor Retido no 13º salário/2015
e em dezembro/2015, pago em 86.104,77
março e abril/2016
Lançamentos indevidos
42.168,36
corrigidos em 2016
(=) Saldo Final 2015
26.714,59
Ajustado (F = D - E)
Percentual não recolhido
6,09%
(F)/(B)
A partir dos dados demonstrados na Tabela 02, percebe-se que o
saldo final ajustado da conta INSS de Servidores (R$26.714,59)
pode representar recolhimento a menor de contribuições previdenciárias retidas de servidor ou falha nos registros contábeis pendentes de regularização. Entretanto, para fins de análise em sede de
prestação de contas, o percentual de contribuições não recolhidas
encontra-se dentro da margem aceitável.
Ante todo o exposto e, considerando que o objetivo deste ponto
de controle é avaliar se as contribuições previdenciárias devidas,
incidentes sobre a folha de pagamento, estão sendo recolhidas e
pagas, sugere-se que sejam aceitas as justificativas apresentadas
e afastado o indicativo de irregularidade.
Por fim, sugere-se recomendar ao atual gestor municipal que promova a conciliação na conta 218810102 – INSS de Servidores, a
fim de realizar os ajustes cabíveis e/ou repasses à autarquia federal, comprovando-os na prestação de contas anual do exercício de
2017.
Ressalta-se, ainda, que o recolhimento em atraso das obrigações
previdenciárias origina pagamento de multas e juros de mora, ocasionando dano ao erário, passível de ressarcimento pelo agente
responsável, propondo-se, nesse sentido, determinar a tomada de
medidas administrativas, observada a IN TCEES 32/2014.
3 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
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Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO BANANAL, exercício de 2015, formalizada de
acordo com a Resolução TC 261/13 e alterações posteriores, sob a
responsabilidade do Sr. Edimilson Santos Eliziario.
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, a
análise consignada teve por base as informações apresentadas nas
peças e demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução Normativa TC 28/2013.
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, opina-se no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas
julgue REGULAR as contas do Sr. Edimilson Santos Eliziario,
Prefeito, no exercício de funções de ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, no exercício de 2015, na
forma do artigo 84, I da Lei Complementar Estadual 621/2012.
Por fim, propõe-se DETERMINAR à atual Administração Municipal
que:
tome as medidas cabíveis, inclusive as medidas administrativas
necessárias, nos termos do art. 2º da IN TCEES 32/14, a fim de
apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, bem como a
responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do município, tendo
em vista que tal despesa é considerada ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se a sua glosa, informando, ainda, a esta
Corte de Contas sobre o resultado obtido;
comprove na Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício de
2017, as providências tomadas quanto à regularização do saldo da
conta 218810102 – INSS de Servidores.”
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, VOTO no sentido de que o Colegiado
aprove a minuta de deliberação que submeto à apreciação.
Em 09 de outubro de 2017.
MÁRCIA JACCOUD FREITAS
Conselheira Substituta
1. ACÓRDÃO:
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões
expostas pela Relatora:
1.1. Julgar REGULAR a Prestação de Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL (Contas de Gestão), referente
ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor EDIMILSON SANTOS ELIZIÁRIO, dando-lhe quitação;
1.2. DETERMINAR que o atual Prefeito Municipal adote as seguintes medidas, descritas no item 2.3 da Instrução Conclusiva
(3.4.2.1 do Relatório Técnico):
1.2.1 Comprovar, na prestação de contas anual, relativa ao exercício de 2017, as providências tomadas quanto à regularização do
saldo da conta 218810102 – INSS de Servidores;
1.2.2 Apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, bem
como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do município,
informando a esta Corte de Contas sobre o resultado obtido.
1.3. ARQUIVAR, após o trânsito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/11/2017 - 39ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(Presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.
4.2. Conselheira em substituição presente: Márcia Jaccoud Freitas
(Relatora).
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 LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO
DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões
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[ATOS DA 2ª CÂMARA]

[Pautas das Sessões - 2ª Câmara]
PAUTA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA
QUARTA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO DE 2018
ÀS 10:00
Relação dos processos constantes da pauta, para apreciação e
julgamento pela Segunda Câmara deste Tribunal, em Sessão
Ordinária, nos termos dos artigos 60, 61, 93, 101, 102, 327 e
328 do Regimento Interno (Resolução TC-261/2013), podendo,
entretanto, nessa sessão ou em sessões subsequentes, procederse ao julgamento de processos adiados ou constantes de pautas já
publicadas
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Processo: 00503/2012-8
Unidade gestora: Câmara Municipal de Governador Lindenberg
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
Responsável: ALINE DA VITORIA CARDOSO [FERNANDO JOSE
DA SILVA, Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva], ALLAN ANTONIO
SARNAGLIA [FERNANDO JOSE DA SILVA, Reinaldo Strutz Leal
Matiello Silva], ANGELA MARIA ALTOE MONTOZO [ALTAMIRO
THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA, LUIZ RICARDO
AMBROSIO FILGUEIRAS], DOUGLAS MORELLO [FERNANDO
JOSE DA SILVA, Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva], GENIVALDO
PIONA [FERNANDO JOSE DA SILVA, Reinaldo Strutz Leal Matiello
Silva], GRAZIELE MARQUES FINCO NOVENTA [FERNANDO
JOSE DA SILVA, Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva], JONECI
INACIO DE OLIVEIRA [FERNANDO JOSE DA SILVA, Reinaldo
Strutz Leal Matiello Silva], JORIELSEN ALENCASTRO MORELLO
[FERNANDO JOSE DA SILVA, Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva],
LEOCIR FEHLBERG [ALTAMIRO THADEU F. SOBREIRO, GREGORIO
RIBEIRO DA SILVA, LUIZ RICARDO AMBROSIO FILGUEIRAS], LUIZ
MARCOS PERINI FIOROT [FERNANDO JOSE DA SILVA, Reinaldo
Strutz Leal Matiello Silva], MARIA CLEIDES VICOZA CORADINI
GRASSI [FERNANDO JOSE DA SILVA, Reinaldo Strutz Leal Matiello
Silva], MARIA CRISTINA PINA OLIVEIRA FIORIN, PAULO
ROBERTO LUBIANA, SANDRA PAULO PASSAMAI [FERNANDO
JOSE DA SILVA, Reinaldo Strutz Leal Matiello Silva], WESLEY
CORREA CARVALHO
Processo: 02173/2012-6
Unidade gestora: Câmara Municipal de Governador Lindenberg
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2011
Responsável: GENIVALDO PIONA
Processo: 01949/2016-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Marataizes
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Apensos: 10480/2016-4
Denunciante: IDENTIDADE PRESERVADA
Responsável: GILSON DANIEL BATISTA, JANDER NUNES
VIDAL, PAULO ROBERTO DE PAULA JUNIOR
Processo: 05207/2017-8
Unidade gestora: Fundo Especial de Reequipamento da Polícia
Militar
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: MARCOS ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO
Processo: 05507/2017-6
Unidade gestora: Fundo Metropolitano de Desenvolvimento da
Grande Vitória
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: ANDREZZA ROSALEM VIEIRA
Processo: 05963/2017-1
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: ROBSON ROQUE COELHO
Processo: 06188/2017-1
Unidade gestora: Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil
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Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: FABIANO MARCHETTI BONNO
Processo: 07564/2017-8
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: OSWALDO LANES
Processo: 09324/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Total: 9 processos
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Processo: 03046/2005-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2002
Apensos: 03334/2002-6
Interessado: PREFEITURA LINHARES
Responsável: GUERINO LUIZ ZANON
Processo: 03485/2009-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pinheiros
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
Exercício: 2008
Interessado: PREFEITURA PINHEIROS
Responsável: GILDEVAN ALVES FERNANDES
Processo: 02953/2017-1
Unidade gestora: Secretaria de Gabinete de São Mateus
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2016
Responsável: JORGE RIBEIRO, SILVIO MANOEL DOS SANTOS
Processo: 04085/2017-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itapemirim
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada
Responsável: MARCELLE PERIM ALVES VIANA, THIAGO
PECANHA LOPES
Terceiro interessado: ALINE PEREIRA PEDRA [BRICIO ALVES
SANTOS NETO, DIEGO LIBARDI LEAL, LUIZ FERNANDO DA SILVA
PEDRA JÚNIOR], TAMARA DIAS WERMELINGER MAYRINK
Processo: 06135/2017-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Nova Venécia
Classificação: Embargos de Declaração
Apensos: 06097/2010-1
Recorrente: ELSON LUIZ SCHNEIDER [GIOVANNA LAZARONI
VALLI], JOAO MANUEL DE SOUSA SARAIVA [GIOVANNA
LAZARONI VALLI], WILSON LUIZ VENTURIM [GIOVANNA
LAZARONI VALLI]
Processo: 08260/2017-3
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Linhares
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
Denunciante: Outras autoridades (PAULA CRISTINA CALMON
JOVITA)
Processo: 09298/2017-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Representante: SUELI DE FATIMA OLIVEIRA
Responsável: ERLITON DE MELLO BRAZ, LUCELIA PIM
FERREIRA DA FONSECA
Total: 7 processos
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI
Processo: 01924/2006-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: CLARA ADALGISA BENINCA
Processo: 01976/2006-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MARIA DE LOURDES LIMA VON DOELLINGER
CARVALHO
Processo: 00302/2008-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Reserva
Interessado: RANILSON FERREIRA SOARES
Processo: 05683/2010-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Espírito Santo
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Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: ALOIZIO FARIA DE SOUZA
Processo: 02752/2012-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: TEREZINHA LUCIA BEBBER GRIGATO
Processo: 06728/2012-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARIA DE FATIMA RUBIO SILVA
Processo: 00052/2014-4
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: CECILIA THOME NASCIMENTO
Processo: 06119/2014-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: GEIZA TURIAL DE ALMEIDA LOVATTE
Processo: 06120/2014-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: FERNANDA DAVEL DA SILVA
Processo: 08385/2014-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ROSIMARA GASPARINI FREITAS
Processo: 09153/2014-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: RENATA CRISTINA AMORIM ARAUJO PRADO
Processo: 09154/2014-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MARIA DA PENHA DOS SANTOS
Processo: 00176/2015-1
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: JEANY MARTINELLI PECANHA
Processo: 00177/2015-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: RENATA SARMENTO DIAS TURIBIO
Processo: 00184/2015-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MAURINO FIDELIS DE OLIVEIRA
Processo: 00211/2015-9
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: DIANA MARGARA RAIDAN CHACARA
Processo: 00252/2015-8
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: SONIA MARCIA CORREA MARTINS
Processo: 00253/2015-2
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ANDERSON TERRA WERNER
Processo: 00272/2015-5
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: SIMONE VALIM CANDIDO BOURGUIGNON
Processo: 00279/2015-7
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ANDREIA FREDERICO COUTINHO
Processo: 00281/2015-4
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: RUTH PEREIRA ALVES
Processo: 00288/2015-6
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ELIANE DIAS MARTINS
Processo: 05290/2015-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Cariacica
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARLEY FERNANDES DA SILVA
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Processo: 07498/2015-8
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: LETICIA ALMEIDA CANCIGLIERI AFONSO
Processo: 07499/2015-2
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ANA CLAUDIA CANEDO CHIERICI
Processo: 07500/2015-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MARCIA APARECIDA AFONSO MOREIRA DE ARAUJO
Processo: 07501/2015-6
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MARCELLE TAVARES PINTO DA SILVA
Processo: 07503/2015-5
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: LARISSA HENRIQUES FREIRE KROHLING
Processo: 07504/2015-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: FRANCINE LYRA DE CALDAS BRITO
Processo: 07616/2015-5
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ALINE CAETANO MARCHETTE
Processo: 07959/2015-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: EVA TEIXEIRA LUCINDO
Processo: 08766/2015-8
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: PRISCILA BACCHETTI CEZAR
Processo: 08767/2015-2
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: RENATA MARIA MONTEIRO LEITE PIMENTEL
Processo: 08768/2015-7
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: PATRICIA CRISTIANE RESENDE MURAD LOPES
Processo: 08769/2015-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: WELIDA SALLES PORTELA CASSA
Processo: 08770/2015-4
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: LARISSA SOUZA MARIO BUENO
Processo: 08771/2015-9
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: CAMILA PORTUGAL GARCIA MADALEN
Processo: 08772/2015-3
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: HECTOR YURI CONTI WANDERLEY
Processo: 08773/2015-8
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: FABIO REIS FOLETTO
Processo: 08775/2015-7
Unidade gestora: Secretaria de Estado da Saúde
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: PAULO MARCUS ALTOE
Processo: 08777/2015-6
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: CLARICE MARX DE OLIVEIRA
Processo: 08778/2015-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: ADALZIRA FERREIRA PAGANI
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Processo: 08779/2015-5
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: PATRICIA VIVYANNE DA GAMA COTTA E SILVA
Processo: 08780/2015-8
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: JULIO CEZAR COSTA CASOTTE
Processo: 08781/2015-2
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: FERNANDA FOREQUE SARMENTO
Processo: 08782/2015-7
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: FABIO GONCALVES COUTINHO
Processo: 08783/2015-1
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: MARCELLO BARBOSA LEAL
Processo: 08784/2015-6
Unidade gestora: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Admissão
Interessado: DANIELA MILL DAMASCENO
Processo: 04657/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Serra
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: REJANE SILVA ZANE
Processo: 05435/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Aracruz
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JOSE AFONSO RIBEIRO FERREIRA
Processo: 05918/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência de Vila Velha
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: TULIO ANDRE NOGUEIRA DE CASTRO
Processo: 05942/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: JOAO PIMENTEL
Processo: 05970/2016-2
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUCIANA MARIA CUZZUOL
Processo: 05981/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: WALDEMAR BARRETO RAMOS
Processo: 06013/2016-1
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: TANIA MARIA VENTURA
Processo: 06019/2016-9
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: LUCIENE APARECIDA PRATES GASPAR
Processo: 06039/2016-6
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Pensão
Interessado: GECONIAS PEREIRA DE JESUS
Processo: 06048/2016-5
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: MARCIA STEIN
Processo: 06169/2016-1
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Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: REGINA MARQUES OLIVEIRA DE MORAIS
Processo: 06245/2016-7
Unidade gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
do Espírito Santo
Classificação: Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria
Interessado: JACQUELINE QUEIROZ RATZKE
Total: 60 processos
Total geral: 76 processos
PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA: Dia 21 de fevereiro
de 2018 - quarta-feira.

[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-1232/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO TC - 4.225/2015
CLASSIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ORDENADORES
UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
RESPONSÁVEIS CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – ORDENADOR EXERCÍCIO
DE 2014 – REGULAR COM RESSALVA – DETERMINAR - ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Irupi, referente ao exercício financeiro de
2014, sob a responsabilidade do Sr. CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK, Prefeito.
A Prestação de Contas foi encaminhada tempestivamente pelo gestor pelo gestor, observando o prazo regimental, consoante art. 123,
do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013.
A SecexContas , ao analisar a documentação acostada aos autos,
elaborou a Análise Inicial de Conformidade – AIC 492/2015 (fls.
06), momento em que considerou que os arquivos gravados na
mídia digital que acompanha a mensagem protocolizada não estavam de acordo com as exigências estabelecidas no Anexo 03 da
IN 28/2013, concluindo que o processo não se encontrava apto à
análise e instrução técnica na forma regimental.
Em seguida, a mesma área técnica, confeccionou a ITI 2047/2015,
sugerindo a Notificação do gestor para apresentação da devida
Prestação de Contas Anual, nos termos da IN TC 28/2013, com
fulcro no artigo 139 e no § 3 do artigo 138, ambos do Regimento
Interno desta Corte de Contas.
Nas formas da Decisão Monocrática Preliminar DECM 1846/2015
(fl.17), o Relator determinou a NOTIFICAÇÃO do senhor Carlos
Henrique Emerick Storck concedendo lhe o prazo de 10 (dez) dias
para apresentar a devida Prestação de Contas Anual, sob pena de
aplicação de multa pecuniária prevista no art. 389, Vlll do RITCEES.
Devidamente notificado, Termo de Notificação 2957/2015
o responsável apresentou justificativas conforme protocolo
(66813/2015).
A Área Técnica, mediante Relatório Técnico 229/2016-1 opinou
pelo chamamento do Sr. Carlos Henrique Emerick Storck para apresentar justificativas quanto aos achados detectados.
Ato contínuo foi elaborado a Instrução Técnica Inicial ITI
613/2016, onde, em respeito aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, sugeriu a esta Corte de Contas a
citação do responsável, encampando o Relatório Técnico 229/2016,
bem como sugerindo a remessa da cópia do mesmo, juntamente
com o Termo de Citação.
Este relator, na forma da Decisão Monocrática Preliminar DECM
1029/2016 determinou a Citação do senhor Carlos Henrique
Emerick Storck concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis para apresentar alegação de defesa, bem como do-

www.tce.es.gov.br

Página 54

Segunda-feira, 29 de janeiro de 2018
cumentos que entenderem necessários, quanto aos indícios de irregularidades apontadas no Relatório Técnico 229/2016 e Instrução
Técnica Inicial ITI - 613/2016-1.
Devidamente Citado, Termo de Citação 1037/2016-2 o responsável apresentou justificativas (fls.59-131).
Em seguida, após analise das justificativas, a competente Área Técnica elaborou a instrução Técnica Conclusiva - ITC 4143/20166 onde opinou que as contas fossem julgadas Regular com Ressalva
bem como pela expedição de determinação:
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, temos a sugerir que a Prestação de Contas da Prefeitura
Municipal de Irupi, de responsabilidade do Senhor Carlos Henrique Emerick Storck, relativamente ao exercício de 2014, seja
julgada REGULAR COM RESSALVA, com base no art. 84, inciso II,
da Lei Complementar 621/2012, face a manutenção das seguintes
irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial 613/2016
(fls. 50/51):
3.5 Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos
bens patrimoniais (móveis e imóveis) com os saldos registrados no
balanço patrimonial.
Sugerimos, ainda, que seja DETERMINADO ao atual Prefeito do
Município de Cariacica, ou a quem lhe suceder, o que segue: (sic)
que promova o devido ajuste das diferenças entre o registros físicos
e contábeis relativos aos bens patrimoniais móveis, imóveis e em
almoxarifado;
que adote normas de procedimentos objetivando o controle de estoque e controle patrimonial.
O Ministério Público Especial de Contas na lavra do procurador Dr.
Heron Carlos Gomes de Oliveira manifestou-se de forma contrária à
Secretaria de Controle Externo de Contas, concluindo nos seguintes
termos:
CONCLUSÃO
Ante os fatos e fundamentos aduzidos, o Ministério Público de
Contas requer:
3.1 que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Irupi, sob responsabilidade do senhor Carlos Henrique Emerick
Storck, relativa ao exercício 2014, seja julgada IRREGULAR, nos
termos do artigo 84, inciso III, da Lei Complementar 621/2012,
face a manutenção do indicativo de irregularidade: “Divergência
entre os valores apurados no inventário anual dos bens patrimoniais (móveis e imóveis) com os saldos registrados no
balanço patrimonial”.
3.2 seja DETERMINADO ao atual ordenador de despesas, com
fulcro no art. 87, VI, da Lei Complementar 621/2012, a abertura de
procedimento administrativo para apurar as inconsistências físicas
e contábeis ainda remanescentes, na conta de bens móveis;
3.3 seja DETERMINADO ao Poder Executivo Municipal para que
divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em
questão e o respectivo Parecer Prévio, na forma do art. 48 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei nº. 101/00).
3.4 por derradeiro, com fulcro no inc. III do art. 41 da Lei 8.625/93,
bem como no parágrafo único do art. 53 da Lei Complementar nº
621/12, reserva-se o direito de manifestar-se oralmente em sessão
de julgamento, em defesa da ordem jurídica.
FUNDAMENTAÇÃO
Quanto aos apontamentos da área técnica, referente ao item “Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens
patrimoniais (moveis e imóveis) com os saldos registrados no balanço patrimonial” (Item 2.3 da ITC 4143/2016), ratifico o posicionamento da área técnica para tomar como razão de decidir
a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 4143/2016 lançada na instrução Técnica Conclusiva, abaixo
transcrita:
Divergência entre os valores apurados no inventário anual
dos bens patrimoniais (móveis e imóveis) com os saldos registrados no balanço patrimonial
Lei 6.404/76, art. 177. Lei 4.320/64, arts. 94 a 96.
Na tabela a seguir, encontram-se demonstrados os valores extraídos das demonstrações contábeis e dos inventários de bens, realizados em 31 de dezembro de 2014:
Tabela 07 – Saldos patrimoniais Em R$ 1,00
Descrição

Balanço
Patrimonial
89.769,30

Inventário

Bens em
89.677,18¹
almoxarifado
Bens móveis 9.008.725,67 1.796.065,86²
Bens imóveis 9.005.111,35 938.138,62³
Bens
intangíveis

Diferença

% Diferença

92,12

0,01%

7.212.659,81 80,06%
8.066.972,73 89,58%
-

Fonte: Processo TC 4.225/2015 - Prestação de Contas Anual/2014
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¹ Arquivo 03-22 INVALM;
² Arquivo 03-16 INVMOV;
³ Arquivo 03-19 INVIMO.
Os Inventários de bens móveis e imóveis apresentados diferem dos
valores evidenciados no Balanço Patrimonial encaminhados na PCA.
Portanto, cabe a gestora esclarecer sobre as diferenças apontadas
nesta análise.
Justificativas apresentadas (Protocolo 14944/2016-3):
Diante do presente indicativo de irregularidade o justificante apresentou a seguinte argumentação:
Em que pese ao relatado pela respeitável equipe técnica deste egrégio Tribunal de Contas de que a Prefeitura Municipal de Irupi não
encaminhou o inventário dos bens de almoxarifado, bens móveis
e imóveis de forma detalhada contendo a posição dos inventários
físicos até 31/12/2014, tendo se restringido a apresentar a relação
dos bens adquiridos em 2014, exceto os bens de almoxarifado, relatamos:
Em primeiro lugar, é público e notório que o Setor Público vem passando por um processo de convergência de normas e procedimentos relativos aos aspectos contábeis, com publicação das Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, buscando
a uniformização das praticas contábeis na Administração Pública.
Neste novo processo, a contabilidade aplicada ao setor publico deixa de ter o orçamento como foco principal, passando a dar um
enfoque maior aos aspectos que envolvam o patrimônio do ente
público, enfatizando a necessidade de verificar a eficiência na utilização dos recursos destinados à manutenção dos Entes Públicos e
aos investimentos realizados. Com isso, todas as variações e fatos
que influenciam, direta ou indiretamente no valor do patrimônio
publico, devem ser registrados e controlados a fim de se obter uma
contabilidade eficiente e que transmita a real situação patrimonial
do ente Público em dado momento.
Diante das inúmeras mudanças ocorridas e impostas ao Setor Público, a Prefeitura Municipal de Irupi vem buscando capacitar seus
técnicos através da participação em cursos e treinamentos a fim
de acompanhar e implementar as mudanças impostas e manter os
registros contábeis dos bens patrimoniais de forma fidedigna.
No que diz respeito à estruturação do setor de Patrimônio, a Prefeitura Municipal de Irupi vem, sistematicamente, buscando implantar
o controle efetivo de todos os bens existentes no patrimônio, sejam
eles de almoxarifado, bens móveis, imóveis ou intangíveis, evidenciando-os a valor real em seus demonstrativos contábeis, com as
devidas depreciações e reavaliações que se fizerem necessárias.
Apesar disso da adoção de tais medidas, o controle dos bens patrimoniais encontra-se em situação incipiente, uma vez que na atual
gestão, implementamos o devido controle e registro no sistema de
patrimônio e almoxarifado de todos os bens adquiridos, fato este
que podemos constatar da apresentação da listagem do inventário
dos bens adquiridos no exercício de 2014 em anexo. É evidente
que tal controle e registro também estavam sendo realizado em
gestões anteriores. O que constatamos é que em dado momento,
as atualizações ocorridas no sistema de patrimônio não foram enviadas para a contabilidade no momento oportuno, tais como baixa
por inservíveis, doações recebidas, baixa por leilão, dentre outros.
No que se refere aos bens de almoxarifado, a Prefeitura Municipal
de Irupi entrou em contato com a empresa responsável pela manutenção do sistema informatizado de almoxarifado do município,
requerendo o saneamento da divergência de R$ 92,12 ocasionada
entre o inventário físico dos bens de almoxarifado e os valores registrados na contabilidade, em virtude do referido demonstrativo do
inventário apresentar saldo negativo em dois itens, o que confirma
a inconsistência na geração do demonstrativo em questão, os quais
foram devidamente corrigidos, conforme podemos contatar através do demonstrativo do inventário dos bens de almoxarifado em
anexo, ratificando a compatibilidade entre os valores evidenciados
através do balanço patrimonial e o inventário dos bens de almoxarifado.
Em que pese ao inventário dos valores dos bens móveis adquiridos
em exercícios anteriores a 2013, identificamos que alguns registros
estão incompatíveis com os valores lançados no sistema contábil
do município, ocasionados em muitos casos, por baixa de bens móveis inservíveis e bens recebidos em doação, baixa por leilão, cuja
informação da baixa ou recebimento do bem não foi repassada,
tempestivamente, pelo setor de patrimônio à contabilidade geral do
município. Isto posto, e buscando sanarmos a distorção ocasionada
de exercícios anteriores na conta de bens móveis, a Prefeitura Municipal de Irupi, em conjunto com o Fundo Municipal de Saúde de
Irupi, está em fase de conclusão de levantamento dos bens móveis
adquiridos anteriormente à 2013, evidenciando assim, que o município não está inerte à responsabilidade de ter o controle total dos
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bens públicos sobre seu domínio em conformidade com as Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público,
Apesar do exposto, não poderíamos deixar de reconhecer que a
Prefeitura Municipal de Irupi, juntamente com o Fundo Municipal
de Saúde de Irupi, estão efetuando o controle efetivo dos bens
patrimoniais adquiridos no exercício e atualizar todos os bens patrimoniais sob seu domínio a preços de mercado. Não obstante, a
Instrução Normativa TCEES n°. 036/2016 dispôs novos prazos e
limites de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos Municípios, em decorrência da Portaria STN n°.
548/2015, senão vejamos:
Instrução Normativa TCEES n°. 036/2016
“Art. 1° Estabelecer aos Poderes e Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado e dos Municípios a adoção obrigatória:
I - dos Procedimentos Contábeis Específicos - PCE definidos no art.
10° da Portaria STN n° 634, de 19 de novembro de 2013, a partir
do exercício de 2015, com a vigência da 6a edição do MCASP, nos
termos da Portaria STN n° 261, de 13 de maio de 2014;
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 n° 548, de 24 de setembro de 2015.
§ 1°. Os prazos-limite estabelecidos neste artigo aplicam-se aos:
a) Poderes Executivos do Estado e dos Municípios, abrangendo os
Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive as
empresas públicas e as sociedades de economia mista integrantes
do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social;
b) Poderes Legislativos do Estado e dos Municípios;
c) Consórcios Públicos Municipais; e,
d) Regimes Próprios de Previdência Social, do Estado e dos Municípios, independentemente da constituição jurídica.
§ 2°. Os prazos-limite não impedem que cada jurisdicionado implante determinado procedimento antes das datas estabelecidas
neste artigo;
Art. 2° As providências necessárias para preparação e implementação do sistema de custos definido no art. 8°, da Portaria STN
n° 634, de 19 de novembro de 2013, deverão ser adotadas pelo
Estado até o término do exercício de 2021, pelos Municípios até o
término do exercício de 2022.
Art. 3° Caberá à Unidade Central de Controle Interno, em cada Poder ou Órgão, acompanhar a execução das ações necessárias com
vista ao cumprimento dos prazos-limite definidos nesta Instrução
Normativa.
Art. 4° Ficam revogadas as Resoluções TC 221, de 07 de dezembro
de 2010; TC 242, de 12 de junho de 2012; TC 258, de 7 de maio de
2013; e TC 280, de 18, de novembro de 2014.
Art. 5° Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 2015.
Ante o exposto, e objetivando sanarmos os fatos e motivos que
ensejaram a citação do item em questão, estamos enviando anexo a estas justificativas, inventário dos bens móveis e imóveis de
forma detalhada, contendo a movimentação ocorrida no exercício
de 2014, conforme documentação em anexo, apesar da Portaria
n°. 548/2015 do STN e a Instrução Normativa TC n°. 036/2016 ter
dilatado os prazos para realização do inventário dos bens móveis,
imóveis e de almoxarifado. Diante do exposto, fica evidente que
o município não está inerte à responsabilidade de obter o efetivo
controle patrimonial dos bens sob sua responsabilidade, visando
atender as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público, conforme podemos constatar da documentação em anexo
e dos fatos e justificavas ora apresentados.
Análise:
O justificante inicia sua argumentação informando que os arquivos
03-16-INVMOV e 03-19-INVIMO, que integram a presente PCA, correspondem unicamente aos bens adquiridos no exercício de 2014.
Quanto à origem da diferença detectada entre registros físicos e
contábeis relativos a Bens em Almoxarifado, o citado a vincula a
inconsistência na geração do demonstrativo, que apresentou saldo
negativo em dois itens. Embora tenha mencionado o envio de novo
Inventário de Bens em Almoxarifado, o mesmo não consta das suas
justificativas.
No que se refere às diferenças entre registros físicos e contábeis
correspondentes aos Bens Patrimoniais Móveis e Imóveis, o justificante aponta sua origem em baixa de bens móveis inservíveis,
bens recebidos em doação e baixas por leilão, cujas informações
dos bens não foram repassadas, tempestivamente, pelo setor de
patrimônio à contabilidade geral do Município.
Contudo, tais alegações não estão acompanhadas de documenta-
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ção que demonstre de forma detalhada quais bens teriam sido baixados/incorporados sem a efetivação do correspondente registro
contábil.
Em que pese a publicação da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, cabe destacar que a mesma trata da adoção de
novos procedimentos contábeis relativos à classificação, bem como
à mensuração do patrimônio público, visando a consolidação das
contas públicas nacionais sob uma mesma base conceitual.
O Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais,
anexo à referida Portaria STN nº 548, destaca em seu item 3.3.2
que “a conciliação patrimonial, entre o sistema de patrimônio e o
sistema contábil, deve ser realizada periodicamente (recomenda-se, pelo menos, uma vez ao mês)”.
Nesse sentido, a Instrução Normativa TC n. 036/2016, bem como
as Resoluções TC ns. 221/2010, 242/2012, 258/2013 e 280/2014
por ela revogadas, concedem prazo para que os entes públicos procedam ao reconhecimento, à mensuração e à evidenciação, e outras medidas, de bens móveis e imóveis que jamais tenham sido
registrados no patrimônio do Ente/Órgão.
Não ampara, portanto, a situação daqueles bens, móveis e imóveis,
já devidamente reconhecidos e registrados na contabilidade, nos
respectivos totais de R$ 9.008.725,67 e R$ 9.005.111,35. A situação destes deverá estar devidamente demonstrada e evidenciada.
Portanto, uma vez que não foi encaminhada a listagem analítica
completa da carga patrimonial da PM de Irupi em 31/12/2014, nem
detalhada a origem e composição das divergências inicialmente detectadas, sugere-se que seja mantida a irregularidade.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, temos a sugerir que a Prestação de Contas da Prefeitura
Municipal de Irupi, de responsabilidade do Senhor Carlos Henrique Emerick Storck, relativamente ao exercício de 2014, seja
julgada REGULAR COM RESSALVA, com base no art. 84, inciso II,
da Lei Complementar 621/2012, face a manutenção das seguintes
irregularidades apontadas na Instrução Técnica Inicial 613/2016
(fls. 50/51):
3.5 Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos
bens patrimoniais (móveis e imóveis) com os saldos registrados no
balanço patrimonial.
Sugerimos, ainda, que seja DETERMINADO ao atual Prefeito do
Município de Cariacica, ou a quem lhe suceder, o que segue: ( sic)
que promova o devido ajuste das diferenças entre o registros físicos
e contábeis relativos aos bens patrimoniais móveis, imóveis e em
almoxarifado;
que adote normas de procedimentos objetivando o controle de estoque e controle patrimonial
Quanto ao parecer do Ministério Público Especial de Contas, divirjo
do seu posicionamento pela irregularidade das contas.
A Secretaria do Tesouro Nacional aprovou como, 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.
Através da edição da Instrução Normativa TC nº 36/2016, esta
Corte de Contas acompanhou a STN ampliando os 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.
Cito casos semelhante em que o julgamento, por parte dessa Corte
de Contas, foi concluído por aprovação com ressalva - Determinações, naquele exercício (2014):
Processo TC 4959/2015 - Prestação de Contas Anual Ordenador
- Fundo Especial do Poder Judiciário – Exercício: 2014 - Relator:
Domingos Augusto Taufner – Acordão-Plenário: 432/2016 - Regulares com Ressalva – Determinações.
Processo TC 5447/2015 – Prestação de Contas Anual Ordenador – Prefeitura Municipal de Pedro Canário – Exercício 2014 - Relator: Domingos Augusto Taufner – Decisão Segunda Câmara –
1513/2016– Regulares com Ressalva – Determinações.
Processo TC 5515/2015 - Prestação de Contas Anual Ordenador
– Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro – Exercício 2014 - Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo – Acordão TC - 054/2017
– Primeira Câmara – Aprovação com Ressalva – Determinação.
No Processo TC 5020/2015 - Prestação de Contas Anual Ordenador – Prefeitura Municipal de Boa Esperança – Exercício 2014
– Relator: Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoum – Acordão TC 639/2017 – Primeira Câmara – Aprovação com Ressalva – Deter-
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minação.
Atenuo a divergência evidenciada entre os registros contábeis e os
inventários de bens móveis e imóveis no exercício de 2014, uma
vez que os ajustes encontram-se dentro do prazo. Porém, não há
como afastar a irregularidade, uma vez que a divergência apontada
pela área técnica, de fato existe, entretanto, entendo que esta não
tem o condão de macular as contas apresentadas.
Determino ao gestor atual que atente para os prazos da Instrução
Normativa TC 36/2016 e que promova o devido ajuste das diferenças entre os registros físicos e contábeis relativos aos bens patrimoniais móveis, imóveis e em almoxarifado.
Por todo o exposto Acompanhando o posicionamento da área técnica e divergindo do Ministério Publico Especial e Contas, VOTO no
sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACORDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão da 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator:
1.1. Manter a seguinte irregularidade: “Divergência entre os valores apurados no inventário anual dos bens patrimoniais (moveis e
imóveis) com os saldos registrados no balanço patrimonial” (Item
2.3 da ITC 4143/2016);
1.2. Julgar regular com ressalva, a Prestação de Contas da
Prefeitura Municipal de Irupi, de responsabilidade do Senhor
Carlos Henrique Emerick Storck, relativas ao exercício de 2014
com base no art. 84, inciso II, da Lei Complementar 621/2012,
dando-lhe a devida quitação, nos termos do art. 85 do mesmo
diploma legal;
1.3. Determinar ao atual gestor que promova o devido ajuste das
diferenças entre os registros físicos e contábeis relativos aos bens
patrimoniais móveis, imóveis e em almoxarifado;
1.4. Arquivar os autos após transito em julgado.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 04/10/2017 - 34ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro-substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
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-1363/2017 – SEGUNDA CÂMARA
PROCESSO
TC-6822/2011
CLASSIFICAÇÃO
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
UNIDADE GESTORA
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO, SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU
RESPONSÁVEL
EDSON HENRIQUE PEREIRA E
JOSE HONORIO MACHADO
ADVOGADO
MAULY MARTINS DA SILVA
(OAB/ES 8.374)
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – ACOLHIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO - ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA RESPONSABILIDADE – CITAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES:
I- RELATÓRIO:
O presente feito cuida de Tomada de Contas Especial levada a efeito
no Município de Barra de São Francisco referente ao Convênio nº
148/2000 e aditivos, firmado entre o Governo do Estado do Espírito santo por intermédio da SEDU e o Município de Barra de São
Francisco, visando garantir o custeio das despesas necessárias à
manutenção do Transporte Escolar do ensino fundamental.
Após instrução dos feitos, acolhendo a Manifestação Técnica Preliminar nº 551/2014 e ITI nº 1473/2014 de fls. 73/97, determinei a citação dos senhores José Honório Machado (Prefeito MuniDiário Oficial Eletrônico | Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

cipal no período de 1997/2000) e Edson Henrique Pereira (gestão
2001/2004), para que os mesmos apresentassem justificativas.
O responsável José Honório Machado apresentou defesa, visto às
fls. 110/116, alegando em síntese que exerceu o cargo de chefe
do executivo até 31 de dezembro de 2000 e tendo em vista que a
última parcela do convênio fora repassada em 27 de dezembro de
2000, não fez uso de tal verba ficando à disposição da municipalidade utilizada por seu sucessor – Edson Henrique Pereira.
Por sua vez, o Sr. Edson Henrique Pereira apresenta justificativa às
fls. 122/130, arguindo preliminarmente a prescrição pois os fatos
se deram no exercício de 2001 e a citação somente ocorreu em
novembro de 2014.
Quanto ao mérito, alegou prejudicialidade da defesa em razão de
que no ano de 2013 em decorrência de enchentes foi editado o
Decreto nº 165/13 constando no item X que a inundação atingiu o
prédio da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco destruindo
todo o acervo documental dos setores do protocolo geral, tesouraria, contabilidade, CPL, sala de arquivo e recepção.
Em nova Manifestação Técnica nº 472/2017 de fls. 161/176, a unidade técnica sugeriu o retorno dos autos ao órgão de origem para
complementação de informações, que anuindo gerei a Decisão Monocrática nº 854/2017 (fl.178/179).
Por meio de Ofício a SEDU encaminhou os esclarecimentos necessários e documentos visto às fls.; 184/211.
Instado a se manifestar o NED por meio de manifestação Técnica nº
1233/2017 ( fls. 215/228, assim concluiu:
3- CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1 Ante o exposto, na forma do art. 56, incisos I e III, da LC
621/2012, opina-se pelo encaminhamento dos presentes autos à
deliberação do Exmo. Conselheiro Relator para a adoção das medidas saneadoras abaixo sugeridas:
3.1.1 Determinar a nova citação do Sr. Edson Henrique Pereira
para que, no prazo estipulado, apresente alegações de defesa e/ou
recolha a importância devida, bem como documentos que entender
necessários em razão do seguinte indício de irregularidade
apontado na MTP 551/2014, cujo valor do débito deve ser
modificado conforme fundamentação exposta no item 2.1 desta
Manifestação Técnica:
RESPONSÁVEIS

subitens
IRREGULARIDADES

Edson Henrique
Pereira
Ex-prefeito de
Barra do São
Francisco (Gestão
2001-2004)

4.3.2 Autorizar
pagamentos de
despesas sem as
comprovações
válidas.

RESSARCIMENTO
R$

VRTE

325.311,06

266.033,84

3.1.2 Sugere-se, outrossim, que o Termo de Citação a ser expedido
seja acompanhado, além da Decisão do Exmo. Conselheiro Relator,
da presente Manifestação Técnica.
3.1.3 A extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao Sr. José Honório Machado, por ilegitimidade passiva ad
causam, com fulcro no art. 485, VI, CPC, c/c art. 70, LC 621/2012.
Nos termos regimentais, o MPC por meio de Parecer nº 4688/2017
– fl. 232 da lavra do Procurador de Contas Luiz Henrique Anastácio
da Silva, anuiu em todos os termos da Manifestação Técnica nº
1233/2017-8.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
Consoante depreende dos autos, trata-se de análise de Prestação
de Contas de Convênio nº 148/2000, firmado entre o Governo do
estado do ES e o Município de Barra de São Francisco com interveniência da SEDU objetivando a manutenção do programa de transporte escolar do ensino fundamental da rede estadual de ensino,
no exercício de 2000, no período de abril a dezembro, elaborado
em 10 parcelas no valor mensal de R$ 72.320,00 (fl.11 – Processo
19610670).
Consta no Parágrafo Único da Cláusula Quinta que a Prestação de
contas se dará no prazo improrrogável de 30 dias após o recebimento do repasse da última parcela, sob pena de instauração de
Tomada de Contas.
O Convênio original foi objeto de aditivo firmado em junho de 2000,
objetivando a complementação de recursos para o período de julho
a dezembro/2000 (fls. 20/21 - Processo 19610670)
Posteriormente, houve a edição do 2º aditivo objetivando o repasse
de valores para atender a manutenção do ensino no período de 21
de fevereiro a 31 de dezembro de 2001, mantendo-se as demais
regras do convênio original (fls. 24/25 - Processo 19610670).
Conforme noticiado nos autos restou constatado que as pendências
relativas ao saldo a comprovar no exercício de 2000 no valor de
RS 54.328,54 e os repasses do 2º termo de aditivo no exercício de
2001, são de responsabilidade do Sr. Edson Henrique Pereira (visto
www.tce.es.gov.br
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à fl. 224).
Pois bem, feitas estas brevíssimas considerações e considerando
que, em primeiro momento foi imputada a responsabilidade com
possibilidade de ressarcimento aos senhores José Honório Machado
e Edson Henrique Pereira na medida de sua culpabilidade e, posteriormente, com complementação da Tomada de Contas promovida
pela SEDU restando configurada a ausência de responsabilidade do
Sr. José Honório Machado e, via de consequência, alterando o valor
passível de ressarcimento incialmente imputado ao Sr. Edson Henrique Pereira, passo a manifestar quanto a proposta de deliberação
constante da Manifestação Técnica 1233/2017.
II.1- PRELIMINARMENTE:
ILEGITIMIDADE DO SR. JOSÉ HONÓRIO MACHADO:
Alega o responsável José Honório Machado às fls. 110/116, em
suma que não lhe pode ser imputada responsabilidade em razão de
que a pendência relacionada ao Convênio Original nº 148/2000 e o
primeiro aditivo decorre da responsabilidade do seu antecessor em
razão de que o último repasse do valor ocorreu em 27/12/2000,
não fazendo o mesmo qualquer uso deste valor, eis que seu mandato findou-se em 31/12/2000.
Esclareceu, ainda, que o Decreto 513-R de 27/12/2000, estabeleceu que o prazo para a prestação de contas de todos os convênios assinados com os diversos municípios para atendimento do
Programa Escolar passou a ser o dia 31/12/2001, afastando sua
culpabilidade.
Como já noticiado, de fato pelos documentos constantes dos autos,
a unidade técnica em Manifestação nº 1233/2017, acolhe as justificativas apresentadas pelo Responsável sugerindo o afastamento da
responsabilidade incialmente imputada.
Tendo em vista que conforme restou provado nestes autos que o Sr.
José Honório Machado não é parte legítima para preencher o polo
passivo, bem como, não é responsável pelo possível prejuízo sofrido pela Administração, despiciendas outras considerações, para
acolher a preliminar arguida diante do manifesto reconhecimento
explícito de sua ilegitimidade passiva.
II.2- NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO:
Em razão da ausência de responsabilidade do Sr. José Honório Machado, inicialmente a ele imputada referente ao saldo a comprovar
no exercício de 2000 no valor de RS 54.328,54 e, nos termos do artigo 338 do CPC, com a indicação feita pelo réu e pelos documentos
dos autos, ocasionando modificação subjetiva da responsabilidade,
resta prejudicada, nesta oportunidade a apreciação da defesa apresentada pelo Sr. Edson Henrique Pereira.
É sabido que a citação é o ato pelo qual o Demandado fica ciente da
ação que contra ele é movida. Nas palavras de Nelson Nery Junior
“é a comunicação que se faz ao sujeito passivo da relação processual, de que foi ajuizada demanda ou procedimento de jurisdição,
a fim de que possa, querendo, vir se defender ou se manifestar”.
Nesse sentido, visando atender os princípios do contraditório e da
ampla defesa, acolho a manifestação técnica nº 1233/2017 para
o fim de regularizando o feito, seja determinada a citação do Sr.
Edson Henrique Pereira diante da alteração de responsabilidade e
valores incialmente a ele imputados que ensejou a defesa apresentada às fls. 122/130.
Ante o exposto, acolhendo integralmente o entendimento técnico
e ministerial VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos
em sessão da 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1 ACOLHER a preliminar de ilegitimidade, para o fim de EXTINGUIR o feito sem resolução do mérito em relação ao Sr. José
Honório Machado, nos moldes do artigo 485, VI do CPC c/c art. 70
da LC 621/2012;
1.2 CITAR com base no artigo 63, inciso I, da Lei Complementar
n.º 621/2012, o senhor EDSON HENRIQUE PEREIRA – Prefeito
Municipal no período de 2011 a 2004, para que, no prazo de 30
(trinta) dias improrrogáveis, apresente as alegações de defesa e/ou
recolha a importância devida, bem como documentos que entender
necessários em razão dos indícios de irregularidades apontados no
item 4.3.2 da MTP nº 551/2014 (fls. 73-95), cuja cópia deverá ser
enviada juntamente com a Manifestação Técnica 1233/2017 (fls.
215/228) e o Termo de Citação;
1.3 REGISTRAR que, com fundamento no art. 157, §1º e art.
164, caput, da Resolução TC nº 261, de 04/07/2013 c/c art. 89
caput e art. 150, parágrafo único da LC 621/2012, os débitos serão atualizados monetariamente e, caso o responsável venha a ser
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condenado pelo Tribunal, serão acrescidos os juros de mora, nos
termos da lei;
1.4 DAR ciência ao responsável do seu direito de requerer sustentação oral, caso queira, quando do julgamento do processo,
nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei Complementar nº
621/2012. Informando-lhe que os atos processuais serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 01/11/2017 - 37ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros presentes: Sérgio Manoel Nader Borges (Presidente) e Domingos Augusto Taufner.
4.2. Conselheiro-substituto presente: João Luiz Cotta Lovatti (Relator).
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Relator
CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Fui presente:
PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO
DA SILVA
Em substituição ao procurador-geral
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Secretário-adjunto das sessões

[ATOS DOS RELATORES]
DECISÃO MONOCRÁTICA PRELIMINAR
DECM 150/2018
PROCESSO:
TC 2112/2009 – (apenso
TC.6857/2009)
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL
JURISDICIONADO:
INSTITUTO DE
ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO DO ESPIRITO
SANTO – IASES
RESPONSÁVEL:
SILVANA GALLINA e outro
PERÍODO AUDITADO:
2008
DECIDE O RELATOR, Conselheiro Sérgio Manoel Nader
Borges, na forma do artº.288, IX e do artigo 56, III, da Lei
Complementar n.º 621/2012 e artigo 157, III do Regimento Interno
TCEES – Resolução nº 261/2013, c/c art. 1º, inciso XXII da Lei
Complementar nº 621/2012, CITAR, os responsáveis descritos
no quadro abaixo, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, em
respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, apresentem razões de justificativas e/ou esclarecimentos
que entender necessário, em razão dos achados apontados na
Manifestação Técnica MT 1.412/2017-1 e Instrução Técnica
Inicial ITI 01307/2017-8 da SecexEngenharia, alertandoos quanto à possibilidade de aplicação de multa ao
responsável, conforme proporcionalidade e graduação a serem
sopesadas por esta Corte, com fundamento no artigo 135, II, da
Lei Complementar Estadual 621/2012, c/c artigos 388 e 389, II,
do RITCEES, no caso de mantidas as irregularidades ao final do
feito.
QUADRO DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA:
Responsáveis:
Subitens /
Débito apurado com o Tesouro
Irregularidade:
Estadual
-Silvana Gallina
6. Contribuir para
R$ 98.123,42
54.172,93 VRTEs
(Ex-Diretora
Aquisição de Imóvel
Presidente do
com sobrepreço.
IASES)
- Vector
Tecnologia Ltda.
(Empresa)
- Silvana Gallina
(Ex-Diretora
Presidente do
IASES)

6. Contribuir para
Aquisição de Imóvel
com sobrepreço.

R$ 62.581,80

34.550,76 VRTEs3

- José Luiz de Sá
da Rós (Alienante)
- Walace Duarte
Macedo (Procurador
do alienante)
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Determino, ainda, a remessa de cópia da Manifestação Técnica
1412/2017-1 e Instrução Técnica Inicial ITI 01307/2017-8,
juntamente com o Termo de Citação, a fim de ampliar o contraditório
e a ampla defesa.
Alertamos que a resposta ao Termo de Citação deverá observar
o formato dos documentos (defesa e anexos) aceitos pelo TCEES,
de acordo com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
Cientificando-se o mesmo de que os demais documentos que
integram a presente Prestação de Contas, fica à disposição do
Citado, que poderá solicitar a esta Corte de Contas vista dos autos,
bem como obtenção de cópias dos documentos que a integram, nos
moldes da legislação pátria.
Vitória, 25 de janeiro de 2018.
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiro Relator
Decisão Monocrática 00151/2018-1
Processo: 00977/2018-1
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMAB - Prefeitura Municipal de Águia Branca
Relator: Domingos Augusto Taufner
Parte: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Procurador: WANDERLEY ROMANO DONADEL (CPF: 824.269.02191), JOAO VICTOR PEREIRA CASTELLO (CPF: 116.406.787-78)
Responsáveis: Ângelo Antônio Corteletti – Prefeito Municipal de
Águia Branca, João Batista Regattieri – Pregoeiro Municipal
A presente documentação refere-se à Representação com pedido de
medida cautelar, em face da Prefeitura Municipal de Águia Branca,
noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades no edital do
Pregão Presencial nº 001/2018.
Deixo de apreciar a medida cautelar pleiteada, sem prejuízo da
adoção desta medida em momento oportuno.
Ante o exposto, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO, preferencialmente
por meio eletrônico, dos Srs. Ângelo Antônio Corteletti –
Prefeito Municipal e João Batista Regattieri – Pregoeiro Municipal
para que, no prazo de 05 (cinco) dias apresentem as justificativas
e documentos que julgarem necessários.
Juntamente com a notificação dos representados deve ser juntada
cópia da petição inicial.
Cientifique-se ao representante do teor da presente Decisão.
Após, retornem os autos a este Gabinete, para análise sobre a
medida cautelar pleiteada.
Vitória ES, 25 de janeiro de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)
LIQUIDADAS
INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NÃO PROCES(a)
SADOS
(b)
101.051.545,82
870.551,91

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
Pessoal Ativo
101.009.137,07
Pessoal Inativo e Pensionistas
Outras despesas de pessoal 42.408,75
decorrentes de contratos de
terceirização (§ 1º do art.
18 da LRF)
DESPESAS NÃO COMPU1.193.021,64
TADAS (II) (§1º do art. 19
da LRF)
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão
Voluntária
Despesas de Exercícios An- 1.193.021,64
teriores de período anterior
ao da apuração
DESPESA LÍQUIDA COM
99.858.524,18
PESSOAL (III) = (I-II)

APURAÇÃO DO CUMPRI- VALOR
MENTO DO LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LÍQUI- 12.193.441.015,92
DA – RCL (IV)
(-) Transferências obriga618.800,00
tórias da União relativas
às emendas individuais (V)
(§13, art.166 da CF)
= RECEITA CORRENTE LÍ12.192.822.215,92
QUIDA AJUSTADA (VI)
DESPESA TOTAL COM PES100.289.148,28
SOAL – DTP (VII) = (III a
+ III b)
LIMITE MÁXIMO (VIII) (in158.506.688,81
cisos I, II e III do art. 20
da LRF)
LIMITE PRUDENCIAL (IX)
150.581.354,37
= (0,95 x VIII) (parágrafo
único do art. 22 da LRF)
LIMITE DE ALERTA (X) =
142.656.019,93
(0,90 x VIII) (inciso II do §
1º do art. 59 da LRF)

870.551,91
-

439.927,81
439.927,81
430.624,10

% sobre a RCL
-

0,823
1,300
1,235
1,170

FONTE: Sistema SIGEFES, Unidade Responsável Secretaria de
Finanças e Contabilidade, acessado em 17/01/2018 às 15:27 h.
Nota:
1 - Os dados da Receita Corrente Líquida foram fornecidos pela
Secretaria de Estado da Fazenda em 24/01/2018 às 13:50 h.
FABIANO VALLE BARROS
Conselheiro SÉRGIO
ABOUDIB FERREIRA PINTO
Diretor Geral de Secretaria
Presidente

[ATOS DA PRESIDÊNCIA]
PORTARIA 082-P, DE 2 DE JANEIRO DE 2018.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo.
13, inciso IV da Lei Complementar Estadual 621/2012, de 8 de
março de 2012,
RESOLVE:
designar o servidor BRUNO AUGUSTO GARCIA DA SILVA,
matrícula nº 203.620, ocupante do cargo efetivo de Analista
Administrativo, para exercer, a contar de 1/1/2018, atividade
de coordenação técnica FG-5, na Secretaria de Tecnologia da
Informação - STI, de acordo com o artigo 20, inciso III, da Lei
Complementar nº 660, publicada no Diário Oficial de 21/12/2012.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente
Republicada por incorreção
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 a DEZEMBRO/2017
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I,
alíena “a”)

R$ 1,00
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EDILSON BARBOZA
Coordenador do Núcleo de
Controle Interno

JOSÉ CLÁUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e
Contabilidade

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO
GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2017
LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida

DE

12.192.822.215,92

DESPESA COM
VALOR
PESSOAL
Despesa Total com
100.289.148,28
Pessoal - DTP
158.506.688,81
Limite Máximo
(incisos I, II e III,
art. 20 da LRF) –
1,300 %
Limite Prudencial
150.581.354,37
(parágrafo único, art.
22 da LRF) – 1,235 %

% SOBRE A RCL
0,823
1,300

1,235
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RESTOS A PAGAR

Conselheiro SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
FABIANO VALLE BARROS
Diretor Geral de Secretaria
EDILSON BARBOZA
Coordenador do Núcleo de Controle Interno
JOSÉ CLÁUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade

INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LÍQUIDA
(ANTES DA
INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO)
Valor Total
3.659.539,11
65.814.123,00
FONTE: Sistema SIGEFES, Unidade Responsável Secretaria de
Finanças e Contabilidade, acessado em 19/01/2018 às 18:07 h.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2017
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíena “a”) R$ 1,00
DISPONIBILIIDEN- DADE DE CAIXA
TIFIBRUTA
CAÇÃO
DOS
RECURSOS
(a)
TOTAL DOS
RECURSOS
VINCULADOS
(I)
RECURSOS
DO
ESTADO
0101
63.764.348,67
– RECURSOS
DO TESOURO
0301
2.331.266,70
– RECURSOS
DO TESOURO
– Ex.
Anteriores
TOTAL 66.095.615,37
DOS
RECURSOS
NÃO
VINCULADOS
(II)
TOTAL 66.095.615,37
(III)
= (I +
II)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Restos a Pagar LiquidaRestos a
dos e Não Pagos
Pagar Empenhados e Não
De Exercí- Do Exercício
Liquidados de
cios
Exercícios AnAnteriores
teriores
(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

-

-

-

-

-

DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA (ANTES
DA INSCRIÇÃO
EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO)
(g)=(a-(b+c+d+e)-f)
-

-

63.482.856,30

-

193.505,30

Demais
Obrigações
Financeiras

INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
VERIFICADA NO
CONSÓRCIO PÚBLICO

-

87.987,07

RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E
NÃO LIQUIDADOS
DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS
(NÃO INSCRITOS POR
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

-

-

3.659.539,11

-

-

-

-

-

-

2.331.266,70

-

-

-

193.505,30

-

87.987,07

-

65.814.123,00

3.659.539,11

-

-

193.505,30

-

87.987,07

-

65.814.123,00

3.659.539,11

-

FONTE: Sistema SIGEFES, Unidade Responsável Secretaria de Finanças e Contabilidade, acessado em 19/01/2018 às 18:07 h.
Conselheiro SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
FABIANO VALLE BARROS
Diretor Geral de Secretaria
EDILSON BARBOZA
Coordenador do Núcleo de Controle Interno
JOSÉ CLÁUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade
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