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Atos da 1ª Câmara

1 a CÂMARA

Outras Decisões - 1ª Câmara

COMPOSIÇÃO DA 1a CÂMARA
Conselheiros
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.

Decisão 00585/2018-1
Processo: 01353/2017-3
Classificação: Tomada de Contas Especial
Exercício: 2011

Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas

SESSÕES
Quartas-feiras às 14 horas

Diário Oficial de Contas

UG: CMCI - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Partes: Julio Cesar Ferrare Cecotti, Araci Almeida Fernandes de Souza, Ozani Gomes de Matos
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – EXERCÍCIO DE 2011
– ACOLHER PARCIALMENTE AS RAZÓES DE JUSTIFICATIVA QUANTO AOS MESES DE MARÇO A MAIO – MANTER
IRREGULARIDADE NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO – RESSARCIMENTO – CONCEDER PRAZO DO ART.
157 §3º DO RITCEES PARA RECOLHIMENTO – CUMPRIDO PRAZO RETORNAR AO GABIENTE DO RELATOR PARA
JULGAMENTO – FASE PRÉVIA

lidade do senhor Júlio César Ferrare Cecotti, Presidente
do Poder Legislativo à época, e das servidoras públicas,
senhoras Araci Almeida Fernandes Souza e Ozani Gomes
de Matos Picoli, nos termos do item 8 do Acórdão TC
743/2016 Plenário (Processo TC 2280/2012), que determinou a autuação em apartado do item relativo ao pagamento indevido de gratificação, para proporcionar o
exercício ao direito do contraditório e da ampla defesa,
ante a possível condenação de dano ao erário.
Na conclusão do Acórdão TC 734/2016 (Processo TC
2280/2012), assim restou decidido:
8. Apartar dos presentes autos o item relativo ao pagamento indevido às servidoras Araci Almeida Fernandes
Souza e Ozani Gomes de Matos Picoli pelo recebimento
indevido de gratificação de participação em comissão de
licitação após o encerramento de sua participação na
mesma, para proporcionar às mesmas o exercício ao
direito do contraditório e da ampla defesa, em solidariedade ao presidente da Câmara Municipal, senhor
Júlio César Ferrare Cecotti;
9. Determinar ao atual presidente da Câmara Municipal
de Cachoeiro de Itapemirim que apenas realize fixação
ou a alteração da remuneração de qualquer cargo, emprego ou função pública mediante lei específica, observada a iniciativa em cada caso;

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Inicialmente, a área técnica elaborou a Instrução Técnica Inicial 187/2017, na qual apontou o seguinte indício
de irregularidade:

Versam os presentes autos sobre Tomada de Contas Especial (convertida de Fiscalização Auditoria) levada a
efeito na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, referente ao exercício de 2011, sob a responsabi-

II.2 Concessão de gratificação sem amparo legal: irregularidade do pagamento da gratificação prevista na Resolução Nº 183/2008 à servidoras que não mais exerciam a
função junto da Comissão Permanente de Licitação

www.tce.es.gov.br
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Base legal: Art. 37, I e X, da CF/88, c/c art. 135 do Estatuto dos Servidores Públicos de Cachoeiro de Itapemirim
Responsáveis:
Júlio César Ferrare Cecotti (ex-Presidente da Câmara responsável solidário)
Araci Almeida Fernandes Souza
Ozani Gomes de Matos Picoli
Nesse sentido, foram exarados o Voto 1924/2017 e a
Decisão 1297/2017, convertendo o feito em Tomada de
Contas Especial e determinando a citação das senhoras
Araci Almeida Fernandes Souza e Ozani Gomes de Matos Picoli para apresentação de razões de defesa e a notificação do senhor ex-Presidente do Poder Legislativo,
Júlio César Ferrare Cecotti, em face da responsabilidade
solidária, deixando de citá-lo por este já haver exercitado
o direito de defesa com juntada de documentos no bojo do Processo TC 2280/2012 (APENSOS: TC-2684/2012

2 FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, portanto, apto a
um julgamento, eis que observados todos os trâmites legais e regimentais.
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva 5098/2017, abaixo transcrito:

Araci Almeida Fernandes Souza (CPF: 826.890.917-04)

Conforme se extrai do extrato fático dos autos está pendente de julgamento nestes autos a concessão e o recebimento de gratificação entre o período de março a dezembro de 2011, que teriam sido concedidas pelo então
Presidente da Câmara Sr. Júlio César Ferrare Cecotti e recebidas pelas Senhoras Araci Almeida Fernandes e Ozani
Gomes de Matos Picoli.

Com a fundamentação da peça de instrução, depreende-se que não havia justificativa para, entre março a dezembro/2011, o prosseguimento do recebimento de gratificação pelas servidoras, após comprovado o encerramento de sua participação na CPL, e por isso foram citadas.

É o relatório.

II.2 CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO SEM AMPARO LEGAL:

Diário Oficial de Contas

Responsável legal: Júlio César Ferrare Cecotti (ex-Presidente da Câmara - responsável solidário)
Ozani Gomes de Matos Picoli (CPF: 031.639.877-29)

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 5702/2017).

Os autos foram encaminhados à Secex Previdência, a qual
elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 5098/2017,
concluindo por acolher, em parte, as razões de justificativas, a fim de afastar a irregularidade no recebimento da
gratificação no período de março a maio de 2011 e manter a irregularidade no período compreendido entre junho e dezembro de 2011.

Base legal: Art. 37, I e X, da CF/88, c/c art. 135 do Estatuto dos Servidores Públicos de Cachoeiro de Itapemirim

2 DA ANÁLISE TÉCNICA

Não se discute nestes autos, mesmo porque já pacificado pelo Pretório Supremo que resolução não possui
o condão de suprir a exigência de lei em sentido estrito (AI 677718 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/10/2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-112013). Portanto, a instituição de gratificação por participação em comissão de licitação ou outra atividade técnica específica somente poderia ter sido concedida por
intermédio de lei específica do ente federativo, observada a iniciativa privativa em cada caso, razão porque, há
vício formal na Resolução nº 183/2008 – e assim restou
assentado pela ITI 187/2017 e já decidido pelo Acórdão
TC 743/2016.

Devidamente citadas, as responsáveis apresentaram razões de defesa (Defesa / Justificativa 351/2017).

IRREGULARIDADE DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO
PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 183/2008 À SERVIDORAS
QUE NÃO MAIS EXERCIAM A FUNÇÃO JUNTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

www.tce.es.gov.br

De se lembrar que a norma que concedeu gratificação
pelo trabalho junto à CPL é a mesma que embasou o pagamento na Comissão Permanente de Avaliação dos Servidores para fins de Promoção, como assentado pela Defesa.
Os documentos carreados aos autos demonstraram que,
efetivamente, as servidoras Araci Almeida Fernandes
Souza e Ozani Gomes de Matos Picoli foram nomeadas
pela Portaria n. 051/2011, de 02/03/2011 para integrarem a Comissão Técnica para fins de Promoções de Servidores Efetivos. (peça 33, página 4).
As servidoras defendentes, ainda, carrearam alguns documentos (Peça 33) que indicam que a nomeação não foi
fictícia, e que de fato exerceram a condução da comissão
que organizou e deliberou sobre a promoção de servidores a partir desta nomeação:
Terça-feira, 3 de abril de 2018

3

ATOS DA 1a CÂMARA

P. 5 – Informa servidores efetivo que alcançaram promoção horizontal – documento de 28/03/2011 assinado pelas duas servidoras defendentes;

gulares, concluindo-se que deve ser retirado do valor apurado na ITI 187/2017, apenas o pagamento por ambas recebido no período de março a maio de 2011, que foi de R$ 792,40 por mês para cada uma das servidoras (na Peça 4, páginas 6 e 7 estão as fichas financeiras), mantendo no que sobejar a irregularidade, segundo a nova tabela de apuração:

P. 6 – Portaria que o Sr. Prefeito publica o resultado da
promoção precedente;

Servidoras:
junho
julho
agosto
setembro outubro novembro dezembro
Araci Almeida Fernandes Souza
792,40
792,40
792,40
792,40
792,40
792,40
792,40
Ozani Gomes de Matos Picoli
792,40
792,40
792,40
792,40
792,40
792,40
792,40
VRTE= 2,1117
*valor época própria (2011)
Total Geral R$

P. 7 – Exemplo de Ficha de avaliação de servidor efetivo datado de 25/03/2011 assinado pelas duas servidoras defendentes;
P. 8 e 9 – Publicações que demonstram que estava em
curso promoções no órgão jurisdicionado no mês de
maio de 2011;
É certo que o vício formal nos instrumentos que concederam remuneração aos servidores (Resoluções) já foram objeto de deliberação desta Corte de Contas, que
privilegiou o serviço comprovadamente executado, e
concluiu pelo afastamento da obrigação os beneficiários
de devolução da remuneração (Acórdão TC 743/2016).
Contudo, o que se apurou com a defesa dos responsáveis ora apresentada (Peças 32 e 33) é que houve exclusivamente no período de março a maio de 2011 comprovação de trabalho técnico que não decorrem das
atribuições normais do cargo (atuação na Comissão Permanente de Avaliação dos Servidores para fins de Promoção).
Como se depreende da análise detida da documentação
carreada, não há qualquer ato que tenha se protraído no
tempo, sequer Portaria que tenha extinguido a dita comissão, não havendo como se concluir que os trabalhos
ultrapassaram o exercício de maio de 2011.
Assim, o pagamento pelo Sr. Júlio César Ferrare Cecotti e
o recebimento pelas servidoras Araci Almeida Fernandes
Souza e Ozani Gomes de Matos Picoli, permanecem irreDiário Oficial de Contas

Subtotal R$
5.546,80
5.546,80
11.093,60

Assim, fica caracteriza a concessão de gratificação sem amparo legal, devendo ser restituída aos cofres públicos por Araci Almeida Fernandes Souza o valor de R$ 5.546,80 ou 2.626,6988 VRTE e por Ozani Gomes de Matos Picoli o valor de
R$ 5.546,80 ou 2.626,6988 VRTE e, em solidariedade com ambas, o Sr. Júlio César Ferrare Cecotti, razão pela qual opinamos pela procedência da irregularidade.
Verifica-se que a manifestação conclusiva aponta a concessão de gratificação sem amparo legal. A defesa dos responsáveis demonstrou que houve, exclusivamente no período de março a maio de 2011, comprovação de trabalho técnico
que não decorrem das atribuições normais do cargo (atuação na Comissão Permanente de Avaliação dos Servidores para fins de Promoção).
Entretanto, não há qualquer ato que tenha se protraído no tempo, sequer Portaria que tenha extinguido a dita comissão,
não havendo como se concluir que os trabalhos ultrapassaram o exercício de maio de 2011. Consequentemente, restou caracterizada a ausência de amparo legal para a concessão da gratificação no período de junho a dezembro de 2011.
Quanto ao ressarcimento dos valores indevidamente recebidos, é mister considerar que os responsáveis lograram êxito em demonstrar que parte do valor recebido de fato era legítimo. Igualmente, a área técnica e o Ministério Público de
Contas não apontam, na conduta das mesmas, qualquer evidência de que o recebimento da gratificação em tela foi pautado em má intenção, desonestidade ou no propósito de prejudicar a Administração.
Nesse sentido, entendo pelo cabimento da hipótese prevista no art. 157, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas, dando-se ciência aos responsáveis para que, em novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, recolham as importâncias individualmente devidas, alertando que, nos termos do art. 157, §4º do Regimento Interno, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação aos responsáveis.
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 Decisão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
www.tce.es.gov.br
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1. DELIBERAÇÃO

va e dará quitação aos responsáveis:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, em:

Responsáveis

1.1. Manter a seguinte irregularidade, apontada na Instrução Técnica Inicial 187/2017:
1.1.1. Concessão de gratificação sem amparo legal: irregularidade do pagamento da gratificação prevista na
Resolução Nº 183/2008 a servidoras que não mais exerciam a função junto da Comissão Permanente de Licitação
Base legal: Art. 37, I e X, da CF/88, c/c art. 135 do Estatuto dos Servidores Públicos de Cachoeiro de Itapemirim

Araci Almeida Fernandes Souza
Ozani Gomes de Matos Picoli
Júlio César Ferrare Cecotti
(em solidariedade com as demais responsáveis)

Decisão 00590/2018-1
Ressarcimento
VRTE
2.626,69
2.626,69

Processo: 09322/2017-2

5.253,39

UG: PMA - Prefeitura Municipal de Anchieta

1.3. Alertar os responsáveis de que, em não havendo o
recolhimento tempestivo do débito, o Tribunal de Contas
julgará o mérito das contas, nos termos dos artigos 87 a
89 de LC 621/2012, aplicando-lhes as sanções cabíveis;
1.4. Alertar os responsáveis de que, nos termos do art.
398, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal, não cabe recurso da decisão preliminar que rejeitar as alegações de defesa e conceder prazo para pagamento;

Araci Almeida Fernandes Souza

1.5. Remeter os autos à Secretaria do Ministério Público
de Contas, após o decurso do prazo referido no item 2,
para fins de verificação do valor recolhido e, em seguida,
devolvidos ao Gabinete do Relator para julgamento definitivo das contas.

Ozani Gomes de Matos Picoli

2. Unânime.

1.2. Rejeitar as alegações de defesa dos responsáveis
pelo dano ao erário ensejado pelo pagamento indevido de gratificação às senhoras Araci Almeida Fernandes
Souza e Ozani Gomes de Matos Picoli, e de acordo com
o art. 157, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal de
Contas, notificar os mesmos para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, recolham
a importância devida, conforme discriminado abaixo,
alertando-os de que, nos termos do art. 157, §4º do Regimento Interno, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, hipótese
em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressal-

3. Data da Sessão: 14/03/2017 – 6ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Responsáveis:
Júlio César Ferrare Cecotti (ex-Presidente da Câmara responsável solidário)

Diário Oficial de Contas

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
www.tce.es.gov.br

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
Partes: Janaina Petri Passamani Fernandes, Fabricio Petri, Geodesica Servicos LTDA - ME
REPRESENTAÇÃO – INDEFERIR CAUTELAR - CITAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 Relatório
Tratam os autos de representação formulada pela empresa GEODESICA SERVIÇOS LTDA., com pedido liminar
de suspensão do procedimento licitatório, em face de
possíveis irregularidades constantes do Edital de Pregão
Presencial nº 09/2017, da Prefeitura Municipal de Anchieta, tendo por objeto a “Contratação de empresa especializada para prestar serviços de máquinas pesadas
(motoniveladora, rolo compactador, pá carregadeira, escavadeira hidráulica, retro escavadeira, caminhão pipa,
caminhão toco, caminhão truck), com fornecimento de
mão-de-obra, materiais de consumo, manutenção preventiva e corretiva e demais”.
No caso presente, a Representante alude à “ausência de
percentual destinado a ME e EPP”, pois sendo licitação
de objeto divisível, “as obrigações contidas na Lei Complementar 123/2006 são adimplidas apenas em parte”.
Para tanto cita o art. 48 , inciso III, da precitada lei.
Por meio da Decisão Monocrática 2108/2017 (doc. 5), os
responsáveis foram notificados para prestarem informações que julgassem necessárias.
Terça-feira, 3 de abril de 2018

5

ATOS DA 1a CÂMARA

Após notificação, os representados apresentaram os esclarecimentos que entenderam pertinentes (doc. 10).

quisitos estabelecidos no art. 177 do RITCEES, sobretudo
traz cópia do edital em análise e de seus anexos.

Em seguida, os autos foram encaminhados à SecexEngenharia, que elaborou a Manifestação Técnica 75/2018
e, em seguida a Instrução Técnica Inicial 24/2018 (docs.
14 e 15).

Dessa forma, observados os requisitos de admissibilidade, opina-se pelo conhecimento da representação.

É o relatório.
2 Fundamentação

ANÁLISE DO PONTO REPRESENTADO
AUSÊNCIA DE COTA PARA A CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

“(...) ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO

Inicialmente cumpre informar que a suposta irregularidade indicada pelo representante já foi apontada em outra representação oferecida pela mesma empresa, autuada nos autos do Processo TC 8109/2017-1, que trata
do Pregão Presencial 4/2017 para contratação do mesmo objeto.

Aplicam-se às representações em face de licitação, ato
e contrato, no que couber, as normas relativas à denúncia, as quais apresentam os seguintes requisitos de admissibilidade:

Após a revogação do Pregão Presencial 4/2017, foi lançado o Edital de Pregão Presencial 9/2017, que possui
o mesmo objeto, inclusive prevendo a contratação dos
mesmos itens e quantitativos.

Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

Por entender que o novo edital “persiste na inobservância da norma LC 123/2006 ao publicar pleito de contratação de serviço evidentemente divisível sem que destine qualquer percentual as ME e EPP conforme determina a lei”, o representante solicitou a concessão de medida cautelar, por meio da representação em análise, para
suspender o andamento da licitação.

A análise técnica foi formalizada na Manifestação Técnica 75/2018, com a qual anuo integralmente, nos seguintes termos:

I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
Da análise da peça inicial, observa-se que a mesma está redigida com clareza, apresenta as informações do representante de forma suficiente e contém os demais reDiário Oficial de Contas

O representante questiona a ausência de cota exclusiva
para microempresas e empresas pequeno porte, nos seguintes termos:
1. O Município de Anchieta publicou o Pregão Presencial
nº 00/2017 com objeto de contratar: “Contratação de
empresa especializada para prestar serviços de máquinas pesadas (motoniveladora, rolo compactador, pá carregadeira, escavadeira hidráulica, retro escavadeira, cawww.tce.es.gov.br

minhão pipa, caminhão toco, caminhão truck), com fornecimento de mão-de-obra, materiais de consumo, manutenção preventiva e corretiva e demais”.
2. Como se pode verificar, trata-se de licitação de objeto divisível, onde as obrigações contidas na Lei Complementar 123/2006 são adimplidas apenas em parte. Cita-se isso ao verificar o inciso III do art. 48 da Lei retro citada, vejamos:
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta
Lei Complementar, a administração pública.
III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de
bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco
por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.
3. Não resta dúvida que, nos lotes em que se ultrapassem R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dada sua natureza
divisível, uma fração de ate 25% deve ser destinado exclusivamente para microempresas e empresas pequeno
porte. Tal separação não foi feita. É obvio que há a possibilidade de fracionamento de um serviço de fornecimento de “hora maquina”, afinal não existira prejuízo na execução caso, o mesmo lote possua dois vencedores em
frações diferentes.
4. Infelizmente, tal denuncia já foi objeto de analise pelo
Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
que nos autos nº 08109/2017-1 proferiu Decisão Monocrática 01587/2017-2 e disse: “No que se refere ao terceiro item da representação, qual seja a ausência de percentual destinado a ME e EPP, verifico que consta do
edital previsão de concessão de benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 12312006 nos itens 7 e
8 do credenciamento (V), contudo, não consta a especiTerça-feira, 3 de abril de 2018

6

ATOS DA 1a CÂMARA

ficação da cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do
objeto para a contratação de microempresas e empresas
de pequeno porte.”
5. Ao arrepio da norma, da deliberação da corte de contas capixaba, o Município de Anchieta insiste não se sabe porque, na publicação de instrumento convocatório
eivado de vicio que compromete a licitude do procedimento licitatório, trazendo para o caso necessidade de
célere intervenção deste Tribunal para que, novamente,
profira medida Cautelar com o fito de suspender o andamento da licitação ate decisão ulterior.

de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e
o incentivo à inovação tecnológica.

inexistência da irregularidade apontada pela empresa
representante.
INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES

Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal.

Apesar da inexistência de irregularidade em relação ao
ponto representado, constata-se que os responsáveis, ao
realizarem um novo certame sem aguardar julgamento
do Processo TC 8109/2017-1, propiciaram a ocorrência
dos indicativos de irregularidades descritos a seguir nos
subitens 4.1 e 4.2.

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:

[...]

EXIGÊNCIA DE VISTORIA ANTES DA ASSINATURA DO
CONTRATO

[...]

Em seus esclarecimentos, o Prefeito Municipal e a Pregoeira argumentam que o art. 48 da Lei Complementar
123/2006 foi alterado pela Lei Complementar 147/2014,
excluindo a obrigatoriedade de realizar certames com
itens exclusivos e cotas reservadas para contratação de
serviços, tendo sido mantida para a aquisição de bens de
natureza divisível. Assim, entendem que não há irregularidade no texto do edital.

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de
bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco
por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

Base Legal: art. 3º, § 1º, I, c/c art. 30, § 6º, ambos da Lei
8.666/1993.

Em consulta à Lei Complementar 123 de 14 de dezembro
de 2006, verifica-se que a redação do inciso III do art. 48,
transcrita a seguir, é clara no sentido de que o estabelecimento de cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do
objeto para a contratação de microempresas e empresas
de pequeno porte é obrigatória para a aquisição de bens
de natureza divisível, não havendo previsão no caso de
contratação de serviços.
Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas
Diário Oficial de Contas

(grifei)
Verifica-se, também, que para os lotes 4 e 5 do Pregão
Presencial 9/2017, que possuem valor até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), foi adotado procedimento correto de
destinação exclusiva à participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme determina o inciso I do art. 48:
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:
I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas
de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

Responsáveis:
Identificação:
Anchieta)

Fabrício Petri (Prefeito Municipal de

Conduta/Nexo: permitir a publicação de edital que
contém exigência indevida de vistoria de veículos/máquinas antes da assinatura do contrato. Tal conduta,
além de estabelecer condição não prevista na legislação
vigente e que possui o potencial de restringir a competitividade do certame, impõe ônus desnecessário aos futuros contratados.
Culpabilidade: Não é possível afirmar que houve boa-fé na conduta do responsável, pois permitiu a publicação de novo edital com exigência indevida, sem aguardar julgamento de mérito acerca de irregularidade similar apontada no edital anterior.

[...]

Identificação:
(Pregoeira)

Dessa forma, assiste razão aos representados quanto à

Conduta/Nexo: promover a publicação de edital que

www.tce.es.gov.br

Janaína Petri Passamani Fernandes
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contém exigência indevida de vistoria de veículos/máquinas antes da assinatura do contrato. Tal conduta,
além de estabelecer condição não prevista na legislação
vigente e que possui o potencial de restringir a competitividade do certame, impõe ônus desnecessário aos futuros contratados.
Culpabilidade: Não é possível afirmar que houve boa-fé na conduta da responsável, pois promoveu a publicação de novo edital com exigência indevida, sem aguardar julgamento de mérito acerca de irregularidade similar apontada no edital anterior.
Na ITC 355/2018-3, constante do Processo TC 8109/20171, foi descrita a análise de suposta irregularidade apontada pelo representante no Edital de Pregão Presencial
4/2017 acerca de exigência de vistoria das máquinas/
equipamentos antes da homologação do certame.
Em seus esclarecimentos, o Prefeito Municipal e a Pregoeira reconheceram que não há respaldo jurídico para tal exigência. Nesse sentido, propuseram a alteração
do edital e de seus anexos, especificamente dos subitens
10.2 e 10.3 do Termo de Referência, de forma que a exigência de apresentação dos equipamentos e/ou realização de vistoria fosse feita somente no momento da formalização do instrumento contratual ou durante a execução contratual.
Da análise descrita na ITC 355/2018-3, acerca da alteração proposta pelos representantes, constatou-se que a
nova redação manteria o edital com irregularidade, haja
vista não haver nenhuma previsão legal em exigir a vistoria de máquinas/equipamentos antes da assinatura do
contrato, além de impor ônus desnecessário ao futuro
contratado.
Diário Oficial de Contas

Vale lembrar que o andamento do Pregão Presencial
4/2017 estava suspenso por decisão cautelar do Plenário desta Corte de Contas (Decisão TC-4064/2017-3-Plenário), mas mesmo assim, a Administração Municipal de
Anchieta publicou o Edital de Pregão Presencial 9/2017,
sem aguardar o julgamento de mérito das questões suscitadas na representação.
No Edital de Pregão Presencial 9/2017, o texto que estabelece a exigência de vistoria é o seguinte:
10.2 - Para fins de assinatura do Contrato, a vencedora
do certame deverá apresentar no pátio da Gerência de
Transportes, situada na Rodovia ES-060, s/n°, Bairro Planalto, Anchieta- ES, os veículos/máquinas na forma do
item 8.1.
10.3 - Uma Comissão composta por membros da SEIM
fará a vistoria dos veículos/máquinas que compõem
a planilha da proposta da licitante, onde será verificado as condições do item 8.1, bem como sua capacidade de operação e produção. Caso vencedora do certame
não apresente os veículos/máquinas em um prazo de 10
(dez) dias corridos e em conformidade, será convocado o
licitante remanescente e assim sucessivamente.
Percebe-se que persistiu a irregularidade de se exigir a
vistoria antes da assinatura do contrato. Conforme mencionado na ITC 355/2018-3, além da ausência de previsão legal, a vistoria impõe ônus desnecessário ao futuro contratado, uma vez que as máquinas previstas para contratação são máquinas pesadas que necessitam de
transporte adequado até o local da vistoria.
Ademais, não há indicação de quando será assinada a
primeira ordem de serviço, fato que reforça a ideia de
que a vistoria aumentará os custos dos proponentes, viswww.tce.es.gov.br

to que o futuro contratado deverá transportar as máquinas até o município para a vistoria para, em seguida,
transportá-las de volta ao seu local de origem.
Nesse sentido, mais importante que exigir uma vistoria
antes da assinatura do contrato, é exigir que no momento da execução dos serviços a contratada apresente as
máquinas/equipamentos de acordo com a especificação
exigida no edital.
Assim, entende-se que para resguardar o interesse público sem onerar desnecessariamente o contrato, bastaria que se exigisse uma declaração formal de disponibilidade dos veículos/máquinas, conforme dispõe § 6º do
art. 30 da Lei 8.666/1993:
§ 6o   As exigências mínimas relativas a instalações de
canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a
apresentação de relação explícita e da declaração formal
da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as
exigências de propriedade e de localização prévia.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PLENÁRIA DO TCEES
Base Legal: art. 1º, XXXII, c/c art. 135, IV, ambos da Lei
Complementar Estadual 621/2012.
Responsáveis:
Identificação:

Fabrício Petri (Prefeito Municipal)

Conduta/Nexo: permitir a publicação de edital para
contratação do mesmo objeto de certame suspenso por
decisão do Tribunal de Contas, sem aguardar julgamento
de mérito. Tal conduta caracteriza descumprimento da
Decisão TC 4064/2017-3-Plenário do TCEES.
Culpabilidade:

Não é possível afirmar que houve bo-
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a-fé na conduta do responsável, pois permitiu a publicação de edital com mesmo objeto de certame suspenso por decisão do Tribunal de Contas. É razoável afirmar
que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato que praticou, pois fora notificado da decisão
de suspensão do certame até ulterior decisão desta Corte de Contas.
Identificação:
(Pregoeira)

Janaína Petri Passamani Fernandes

Conduta/Nexo: promover publicação de edital com
mesmo objeto de certame suspenso por decisão do Tribunal de Contas. Tal conduta caracteriza descumprimento da Decisão TC 4064/2017-3-Plenário do TCEES.
Culpabilidade: não é possível afirmar que houve boa-fé na conduta da responsável, pois promoveu publicação de edital com mesmo objeto de certame suspenso por decisão do Tribunal de Contas. É razoável afirmar
que era possível a responsável ter consciência da ilicitude do ato que praticou, pois fora notificada da decisão
de suspensão do certame até ulterior decisão desta Corte de Contas.
O Processo TC 8109/2017-1 trata de análise de outra representação impetrada pela Geodésica Serviços Ltda.
ME, na qual aponta supostas irregularidades no Edital de
Pregão Presencial 4/2017. Naqueles autos, o Conselheiro Relator, em juízo preliminar, verificou haver requisitos no edital que poderiam restringir a participação de
interessados no procedimento licitatório. Dessa forma,
por meio da Decisão Monocrática 01587/2017-2, recebeu a representação e acolheu o pedido de concessão de
medida cautelar inaudita altera parte, determinando ao
Prefeito Municipal e à Pregoeira a suspensão de quaisquer atos relacionados e decorrentes do Pregão PresenDiário Oficial de Contas

cial 4/2017, até ulterior decisão desta Corte, sob pena de
aplicação de multa pecuniária.

plementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES).

Determinou, também, a oitiva dos referidos gestores para que no prazo de 10 (dez) dias se pronunciassem sobre
o teor da representação.

São pressupostos essenciais para a concessão de medida cautelar o fundado receio de grave lesão ao direito
alheio e ao interesse público e o risco de ineficácia da
decisão de mérito.

A Decisão Monocrática foi submetida à apreciação plenária conforme Voto do Relator 06205/2017-5, sendo ratificada pela Decisão TC-4064/2017-3-Plenário.
Os representados juntaram àqueles autos, esclarecimentos e cópia da publicação no Diário Oficial do Estado do
dia 17/10/2017 do aviso de suspensão do Pregão Presencial 4/2017, em cumprimento à Decisão Monocrática 01587/2017-2.
No entanto, antes da análise de mérito das questões suscitadas na representação, o Pregão Presencial 4/2017 foi
revogado (O aviso de revogação do Pregão Presencial
4/2017 (Processo Administrativo 12883/2017) foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo
– DOM/ES no dia 13/11/2017) e em 12 de dezembro de
2017 foi publicado no Diário Oficial do Espírito Santo o
aviso de Pregão Presencial 9/2017.
Considerando que o objeto do Pregão Presencial 9/2017
é o mesmo do Pregão Presencial 4/2017, inclusive com
previsão dos mesmos itens e mesmas quantidades de
horas a serem contratados, identifica-se descumprimento de decisão plenária do TCEES, em razão de realização
de novo certame, com nova numeração, porém mesmo
objeto da licitação suspensa por decisão cautelar, sem
observar ulterior decisão por parte deste Tribunal de
Contas.
Tal conduta é passível de imposição de multa aos responsáveis, conforme dispõe o § 1º do art. 135 da Lei Comwww.tce.es.gov.br

DA MEDIDA CAUTELAR

Da análise do ponto da representação, no qual o representante alega irregularidade quanto à ausência no Edital de Pregão Presencial 9/2017 de cota de até 25% para
a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, verifica-se que não merece prosperar tal alegação, uma vez que a redação do inciso III do art. 48 da
Lei Complementar 123/2006 é clara no sentido de que
é obrigatório o estabelecimento da referida cota para
a aquisição de bens de natureza divisível, não havendo
previsão no caso de contratação de serviços.
Verifica-se, também, que os responsáveis realizaram um
novo certame para contratação do mesmo objeto, sem
esperar decisão de mérito acerca das supostas irregularidades apontadas no Edital de Pregão Presencial 4/2017,
descumprindo decisão desta Corte de Contas.
Ademais, conforme análise descrita no subitem 4.1, uma
dessas supostas irregularidades, qual seja, a exigência
de vistoria antes da homologação do certame, mesmo
com alteração no texto do edital, o qual passou a exigir
a vistoria antes da assinatura do contrato, além de não
ter previsão legal, impõe ônus desnecessário aos futuros contratados.
Importa ressaltar que a situação encontrada normalmente ensejaria o pedido de suspensão cautelar do Pregão Presencial 9/2017, contudo, ao se analisar a ata de
reunião de análise e julgamento das propostas comerTerça-feira, 3 de abril de 2018
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ciais e documentos de habilitação, que ocorreu no dia
22/12/2017, observa-se um número razoável de participantes.
Segundo informações constantes na ata, 19 licitantes
participaram do certame, sendo 6 (seis) arrematantes.
Duas empresas manifestaram a intenção de recorrer do
resultado, alegando a não comprovação de regularidade fiscal de um dos arrematantes e a inexequibilidade da
maioria dos preços ofertados. No sítio eletrônico da Prefeitura de Anchieta não se encontram informações acerca de fatos ocorridos após a referida data.
Assim, diante da análise da situação concreta, entende-se que atenderia melhor ao interesse público a não suspensão cautelar do certame, uma vez não verificados os
pressupostos essenciais para a sua concessão.
CONCLUSÃO
A partir da análise dos documentos constantes nos autos, constatou-se que não assiste razão ao representante quanto à obrigatoriedade de estabelecimento de cota
de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto do Pregão
Presencial 9/2017 para a contratação de microempresas
e empresas de pequeno porte, uma vez que não se trata
de aquisição de bens.
Por outro lado, o Prefeito Municipal, Sr. Fabrício Petri,
e a Pregoeira, Sra. Janaína Petri Passamani Fernandes,
ao realizarem um novo certame sem aguardar julgamento do Processo TC 8109/2017-1, propiciaram a ocorrência dos indicativos de irregularidades descritos nos subitens 4.1 e 4.2 desta manifestação. Nesse sentido, resguardado o devido contraditório e ampla defesa, ambos
devem apresentar razões de justificativas, bem como documentos que entenderem necessários, acerca do que
Diário Oficial de Contas

foi apontado.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração
superior, com a proposta de:

técnica, contido na Manifestação Técnica 75/2018 e VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte Deliberação que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

- conhecer da representação, por atender os requisitos
de admissibilidade estabelecidos no art. 177 do RITCEES;

Relator

- indeferir a medida cautelar, por não estarem presentes
os pressupostos necessários;

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, por:

- determinar, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a citação dos responsáveis indicados no quadro adiante, nos termos do art. 56, II, da Lei
Complementar Estadual 621/2012, para que, no prazo
estipulado, apresentem, individual ou coletivamente, razões de justificativa, bem como cópia do processo de licitação (Em especial, os documentos posteriores à ata de
reunião de análise e julgamento das propostas comerciais e documentos de habilitação), em razão dos seguintes indicativos de irregularidade:
RESPONSÁVEIS
Fabrício Petri
Prefeito Municipal

subitens/ IRREGULARIDADES
4.1 Exigência de vistoria antes da
assinatura do contrato
4.2 Descumprimento de decisão
plenária do TCEES
Janaína Petri Passamani 4.1 Exigência de vistoria antes da
Fernandes
assinatura do contrato
Pregoeira Oficial
4.2 Descumprimento de decisão
plenária do TCEES

1. DELIBERAÇÃO

1.1. Conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 177 do RITCEES;
1.2. Indeferir a medida cautelar, por não estarem presentes os pressupostos necessários;
1.3. Citar dos agentes responsáveis, conforme discriminado abaixo, na forma do art. 56, II da Lei Complementar 621/2012 para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentarem justificativas em relação aos indício de irregularidade apontados na Instrução Técnica Inicial 24/2018,
como se demonstra a seguir:

Os indicativos de irregularidade foram apontados na Instrução Técnica Inicial 24/2018, com sugestão de citação
aos responsáveis para apresentação de razões de defesa.

subitens/ IRREGULARIDADES
4.1 Exigência de vistoria antes da
assinatura do contrato
4.2 Descumprimento de decisão
plenária do TCEES
Janaína Petri Passamani 4.1 Exigência de vistoria antes da
Fernandes
assinatura do contrato
Pregoeira Oficial
4.2 Descumprimento de decisão
plenária do TCEES

Ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, tendo em conta a fundamentação até
aqui expendida, acompanho o entendimento da área

1.4. Notificar os responsáveis de que poderão exercer
sua defesa por todos os meios em direito admitidos e,
querendo, exercer o direito de sustentação oral, nos ter-

www.tce.es.gov.br

RESPONSÁVEIS
Fabrício Petri
Prefeito Municipal

Terça-feira, 3 de abril de 2018

10

ATOS DA 1a CÂMARA

mos do disposto no art. 327 da Resolução nº 261/2013 –
Regimento Interno, quando do julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, em seu sítio eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de
2012 e regulamentado pela Resolução TC nº 262, de 13
de agosto de 2013.
Registra-se, ainda, que não cabe recurso da decisão que
determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da
Lei Complementar 621/2012. Na forma do inciso I, do
§1º, do artigo 64 da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada
quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o
caso, por membro da família ou empregado do responsável ou do interessado.
1.5. Remeter cópia da Manifestação Técnica 75/2018 e
da Instrução Técnica Inicial 24/2018 aos responsáveis, a
fim de subsidiar sua defesa.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/03/2017 – 6ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
Diário Oficial de Contas

Decisão 00597/2018-2
Processo: 01535/2016-2
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: FMS - Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: Amanda Quinta Rangel, Ruy Candido Athayde,
Leandro da Costa Rainha, Miguel Angelo Lima Qualhano, Construtora Roma LTDA em Recuperacao Judicial,
Construtora Premocil LTDA, Bruno Roberto de Carvalho
Gomes, Enecon S A Engenheiros e Economistas Consultores, Projemax Engenharia e Consultoria LTDA, Carlos
Henrique Goulart DE Lana, Diogo Wagner
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA
CONVERTER EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CITAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE
FARIAS CHAMOUN
Trata-se de representação com pedido de medida cautelar em que se narram indícios de irregularidades no
âmbito da Concorrência Pública instaurada pelo Edital
16/2015, por meio do qual o Município de Presidente
Kennedy contratou a empresa Construtora Premocil Ltda. para realizar “obras de melhorias operacionais e pavimentação da rodovia vicinal municipal do trecho 3.2
(integrante do lote III): Estrada Cajú – Cancela – Monte
Belo, com extensão de 17,90 km”, no valor inicial somado até a quarta medição de R$ 25.595.000,00 (vinte e
cinco milhões, quinhentos e noventa e cinco mil), representando 7,04% da edificação, ou seja, aproximadamente 8,00 Km dos 17,90 Km contratados.
www.tce.es.gov.br

A Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de
Engenharia – Secex-Engenharia elaborou a Manifestação Técnica MT 01683/2017-7, que ressaltou procedimentos e ocorrências que apresentaram indícios de irregularidades merecedores de esclarecimentos dos responsáveis.
Em razão disso, a Secex Engenharia elaborou a Instrução
Técnica Inicial 01624/2017-1, sugerindo a oitiva da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy e da empresa
Construtora PREMOCIL Ltda, também, a conversão dos
autos em Tomada de Contas Especial, bem como a citação dos responsáveis.
É o relatório.
Acolho integralmente a Instrução Técnica Inicial, e, desta forma, entendo pela viabilidade de conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, em face dos indícios
de irregularidades que implicariam dano ao erário e pela citação dos agentes responsáveis identificados para que, na medida e proporção da responsabilidade de
seus atos, apresentem as razões de justificativa, no prazo de 30 (trinta) dias, com base no art. 56, III, da LC nº
621/2012 e artigo e 157, II do RITCEES deste Tribunal.
Insta registrar que na forma da Manifestação Técnica
MT 01683/2017-7, as responsabilidades encontram-se
devidamente individualizadas, de modo que as justificativas devem ser específicas quanto aos itens indicados
para cada responsável identificado.
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área
técnica, disposto na MT 01683/2017-7 e Instrução Técnica Inicial 01624/2017-1, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto
à sua consideração.
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-01535/2016-7, DECIDEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão ordinária da Câmara, à unanimidade, nos termos do voto do relator, Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun:
1.1. CONVERTER o presente processo em tomada de contas especial, nos termos do artigo 57, IV, c/c 115, caput, da
Lei Complementar 621/2012 e do artigo 207, VI c/c art. 317, caput e §2º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas
do ES, aprovado pela Resolução TC 261/2013, em razão do dano ao erário configurado nos indícios de irregularidades
apontados;
1.2. CITAR os responsáveis individuais e/ou solidários descritos no quadro adiante, nos termos do artigo 56, III da Lei
Complementar 621 e 157, II, do RITCEES, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem as alegações de defesa, bem como os documentos que entenderem necessários, e/ou recolham a importância devida, em razão dos indícios de irregularidades relatados nos item 14 da MT 01683/2017-7, no valor total de 1.495.717,21 (hum milhão quatrocentos e noventa e cinco mil setecentos e dezessete reais e vinte e um centavos), equivalentes a 474.869,40
VRTE;
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS

subitens/ IRREGULARIDADES

IMPORTÂNCIA DEVIDA
R$
VRTE
ENECON S.A. Engenheiros e Economistas Consultores ITEM 14: Superfaturamento por li- 1.495.717,21 474.869,40
Empresa projetista
quidação e pagamento indevidos
[proporcional aos pagamentos mediRuy Cândido Athayde
dos em 2016, igual a R$ 221.658,42 conFiscal de Projetos e Coordenador do GEOOBRAS
vertidos em 75.039,24 VRTE em 2016
Diogo Wagner
= 2,9539 R$/VRTE e medidos em 2017,
Fiscal de contrato de obras
igual a R$ 1.134.804,83 convertidos
Carlos Henrique Goulart de Lana
356.128,93 VRTE em 2017 = 3,1865 R$/
Fiscal de contrato de obras
VRTE] e reajustes proporcionais em 2017
Construtora PREMOCIL Ltda.
(5ª a 10ª medição) igual a R$ 139.253,96,
Empresa de Obras
convertidos em 43.701,23]
Miguel Ângelo Lima Qualhano
Secretário Municipal de Obras

1.3. CITAR os responsáveis indicados no quadro adiante, nos termos do artigo 56, II, da Lei Complementar Estadual
621/2012 e do artigo 157, III, do RITCEES, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem, individual
ou coletivamente, razões de justificativa, bem como documentos que entenderem necessários, em razão dos achados
de auditoria apontados na Manifestação Técnica MT 01683/2017-7, da qual deverá ser extraída cópia integral para remessa a interessada, juntamente com os Termos de Citação e, preferencialmente em mídia digital:

Diário Oficial de Contas
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RESPONSÁVEIS
Bruno Roberto de Carvalho
Presidente da CPL
Ruy Cândido Athayde
Fiscal de Projetos e Coordenador do GEOOBRAS
Miguel Ângelo Lima Qualhano
Secretário Municipal de Obras
ENECON S.A. Eng. e Economistas Consultores
Empresa projetista
Ruy Cândido Athayde
Fiscal de Projetos e Coordenador do GEOOBRAS
Miguel Ângelo Lima Qualhano
Secretário Municipal de Obras
Diogo Wagner
Fiscal de contrato de obras
Carlos Henrique Goulart de Lana
Fiscal de contrato de obras
Construtora PREMOCIL Ltda.
Empresa de Obras
Diogo Wagner
Fiscal de contrato de obras
Carlos Henrique Goulart de Lana
Fiscal de contrato de obras
Miguel Ângelo Lima Qualhano
Secretário Municipal de Obras
Leandro da Costa Rainha
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Ruy Cândido Athayde
Fiscal de Projetos e Coordenador do GEOOBRAS
Miguel Ângelo Lima Qualhano
Secretário Municipal de Obras
Diogo Wagner
Fiscal de contrato de obras
Carlos Henrique Goulart de Lana
Fiscal de contrato de obras
Ruy Cândido Athayde
Fiscal de Projetos e Coordenador do GEOOBRAS
Miguel Ângelo Lima Qualhano
Secretário Municipal de Obras
Bruno Roberto de Carvalho
Presidente da CPL
Miguel Ângelo Lima Qualhano
Secretário Municipal de Obras

Diário Oficial de Contas

subitens/ IRREGULARIDADES
ITEM 1: Restrição à competição mediante exigência de capacidade técnica operacional
ITEM 2: Restrição à competição mediante exigência de atestado de baixa relevância
ITEM 3: Sobrepreço decorrente de falha no projeto executivo relacionado à
“administração local”
ITEM 4: Sobrepreço decorrente de falha no projeto executivo relacionado aos
“serviços auxiliares”
ITEM 5: Sobrepreço decorrente de falha no projeto executivo relacionado à
“instalação do canteiro, mobilização e desmobilização”
ITEM 6: Sobrepreço decorrente de falha no projeto básico relacionado à “pavimentação”
ITEM 7: Omissão na aplicação de sanções administrativas

ITEM 8: Ausência de aprovações ambientais

ITEM 9: Descumprimento de solicitações de área técnica da Corte

ITEM 10: Sobrepreço decorrente de falha na especificação de parâmetros de
data-base e de reajustamento contratual

www.tce.es.gov.br
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ENECON S.A. Eng. e Economistas Consultores
Empresa projetista
Ruy Cândido Athayde
Fiscal de Projetos e Coordenador do GEOOBRAS
Miguel Ângelo Lima Qualhano
Secretário Municipal de Obras
Diogo Wagner
Fiscal de contrato de obras
Carlos Henrique Goulart de Lana
Fiscal de contrato de obras
Construtora PREMOCIL Ltda.
Empresa de Obras

ITEM 11: Aditivos contratuais de prazo e custo indevidos
ITEM 12: Jogo de planilhas em face de aditivos supervenientes
ITEM 13: Liquidação irregular do objeto contratado

1.4. DAR CIÊNCIA aos responsáveis que lhes é assegurado o direito de sustentação oral quando do julgamento do processo, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Complementar, 621/2012 e que as demais notificações processuais, inclusive da inclusão deste processo em pauta de sessão da câmara, serão feitas mediante publicação no Diário Eletrônico, conforme art. 359, III, do Regimento Interno desta Corte.
1.5. DAR CIÊNCIA aos responsáveis que não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153,
inciso II, da Lei Complementar 621/2012 e 398, II do Regimento Interno;
1.6. DAR CIÊNCIA aos responsáveis de que a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência ou, conforme o caso, por membro da
família ou empregado do responsável ou do interessado, na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei Complementar 621/2012 e art. 359, § 2º, I do Regimento Interno.
1.7. NOTIFICAR a Prefeita Municipal, Sra. Amanda Quinta Rangel, dando-lhe ciência deste procedimento fiscalizatório
em andamento, para que, no uso de suas atribuições legais, adote as providências que entender necessárias, enquanto Chefe do Executivo Municipal;
1.8. NOTIFICAR a empresa Construtora PREMOCIL Ltda., CNPJ 35.990.928/0001 - 45. nos termos do artigo 207, II do Regimento Interno do Tribunal de Contas do ES , em razão da possibilidade de desconstituição do contrato PMPK 246/16.
1.9. ENCAMINHAR aos responsáveis cuja citação ora se determina, cópia da Manifestação Técnica nº 01683/2016-2 e
da ITI 01624/2017-1 juntamente com os termos de citações, preferencialmente em mídia digital.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/03/2017 – 6ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator);
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (em substituição).
Diário Oficial de Contas
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5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Decisão 00617/2018-6
Processo: 01679/2018-4
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Parte: Alencar Marim
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 1º QUADRIMESTRE
DE 2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO – EMITIR ALERTA – DETERMINAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal
(RGF) relativo ao 1° quadrimestre de 2017, da Prefeitura
Municipal de Barra de São Francisco, sob a responsabilidade do senhor Alencar Marim.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE elaborou a Instrução Técnica Inicial 35/2018,
por meio da qual sugere a emissão de Parecer de Alerta
ao ente em comento, tendo em vista que o jurisdicionado atingiu o limite quanto às despesas de pessoal, alcançando o indicador de 67,85% da receita corrente líquida
(RCL), superior, portanto, ao limite máximo de 54% da
receita corrente líquida.
Diário Oficial de Contas

Além da emissão do alerta, a área técnica sugere determinar ao gestor observar o disposto nos artigos 21, 22,
23 e 55 e 63 da Lei Complementar nº 101/2000, tendo
em vista a extrapolação do referido limite.
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Inicial 35/2018, nos seguintes termos:
Em face da análise do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, 1º quadrimestre/2017, sugere-se que o Plenário desta Corte de
Contas emita o Parecer de Alerta à Prefeitura, conforme
disposto no art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000
(LRF), pelo fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o
Limite para Alerta, conforme demonstrado no quadro
abaixo:
Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, art.
20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único,
art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

Valor
92.473.535,42
62.738.671,80
67,85%
49.935.709,13
47.438.923,67
44.942.138,21

Obs: Despesa com Pessoal no valor de R$ 62.738.671,80
(67,85% da Receita Corrente Líquida) acima, portanto,
do Limite Legal estabelecido de 54% da RCL.
Constatada a extrapolação do referido limite compete
ao ordenador de despesas adotar as providências estabelecidas nos arts. 23 e 55, da Lei Complementar nº
101/2000, observando, ainda, o que dispõem os arts. 63
www.tce.es.gov.br

e 66 do mesmo diploma legal:
[...]
Art. 23 Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos
no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no
art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos
dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.
§ 1º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção
de cargos e funções quanto pela redução dos valores a
eles atribuídos. (Vide ADIN 2.238-5)
§ 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária.(Vide ADIN 2.238-5)
§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e
enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:
I - receber transferências voluntárias;
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que
visem à redução das despesas com pessoal.
§ 4º As restrições do § 3º aplicam-se imediatamente se a
despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro
quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de
Poder ou órgão referidos no art. 20.
[...]
Art. 55. O relatório conterá:
I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes montantes:
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas;
[...]
II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;
[...]
Art. 63
[...]
§ 2º Se ultrapassados os limites relativos à despesa total
com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação, o Município ficará sujeito aos mesmos
prazos de verificação e de retorno ao limite definidos para os demais entes.
[...]
Art. 66 Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados nos caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional
ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres.
HISTÓRICO DE DESCUMPRIMENTO – MARCO INICIAL E
CONDIÇÕES PARA ADEQUAÇÃO
Em consulta ao Sistema LRFWeb deste Tribunal de Contas, bem como à prestação de contas do jurisdicionado
encaminhada ao TCEES, referente ao exercício de 2016,,
verifica-se que a trajetória dos gastos com pessoal do Poder Executivo do Município de Barra de São Francisco, a
partir do período em que ocorreu a extrapolação do limite máximo (54% da RCL) para esse tipo de despesa, é
a que se segue:
Despesas com Pessoal – Poder Executivo - Município de
Barra de São Francisco
Diário Oficial de Contas

PERÍODO
1º QUAD
/2016
2º QUAD
/2016
3º QUAD
/2016
1º
QUAD/2017
2º
QUAD/2017

D. PESSOAL
RCL
D. PESSOAL Fonte
(R$ 1,00)
(R$ 1,00)
/ RCL (%)
46.269.073,99 89.277.202,37 51,83
LRFWeb
50.070.705,45 90.547.893,07 55,30

LRFWeb

59.073.854,04 91.349.256,08 66,49

PCA

62.738.671,80 92.473.535,42 67,85

LRFWeb

63.102.389,99 95.560.994,95 66,03

LRFWeb

Fonte: Sistema LRFWeb e Processo TC 3673/2017 (PCA
2016)
Depreende-se, das informações apresentadas, que:
a) o marco inicial para avaliação do descumprimento ao
limite legal estabelecido na LRF correspondente ao 2º
quadrimestre/2016, quando foi constatada a realização
de despesas com pessoal em percentual correspondente a 55,30% da RCL;
b) o jurisdicionado teria até o 1º quadrimestre de 2017
para proceder à redução em 1/3 (um terço) do percentual excedente ao limite legal estabelecido na Lei Complementar nº 101/2000 e até o 3º quadrimestre de 2017 para alcançar a completa adequação ao referido limite (art.
23 c/c art. 66 - LRF);
c) o percentual de comprometimento da RCL municipal
com despesas de pessoal do Poder Executivo de Barra de
São Francisco (67,85%), no 1º quadrimestre/2017, demonstra que o ente descumpriu o comando contido no
art. 23 c/c art. 66 da LRF (redução do excedente em pelo
menos um terço), acima mencionado.
Obs.: a matéria também será objeto de análise no processo pertinente (prestação de contas anual) ao exercício de 2017, de responsabilidade do Prefeito Municipal
www.tce.es.gov.br

de Barra de São, Sr. ALENCAR MARIM.
Cabe destacar que existem dois tipos de consequências
para o descumprimento dos preceitos estabelecidos na
Lei nº 101/2000: restrições fiscais, que afetam o ente impedindo-o de receber transferências voluntárias ou contrair operações de crédito; e sanção com pagamento de
multa com recursos próprios, que afeta o responsável
pelas contas, nos termos da Lei nº 10.028/2000.
Configurado o descumprimento do limite bem como dos
prazos de retorno aos patamares legais, na forma exigida
pela lei, o município fica submetido ao risco de ser prejudicado pelas vedações contidas no art. 23, § 3º da Lei
nº 101/2000.
Em relação ao prestador das contas, a inobservância do
art. 23 c/c art. 66 da Lei Complementar nº 101/2000,
constitui irregularidade grave, consubstanciada em infração administrativa contra as leis de finanças públicas,
nos termos do art. 5º, IV, da Lei nº 10.028/2000, punível
com multa de 30% dos vencimentos anuais, cujo pagamento fica sob sua responsabilidade pessoal. De acordo
com o § 2º do mesmo artigo, tal infração será processada
e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do ente. A irregularidade também é passível de decisão deste TCEES
por recomendar ao Legislativo local a rejeição das contas
do Prefeito, por ocasião da análise de mérito.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto sugere-se:
- a emissão de Parecer de Alerta dirigido ao Poder Executivo do Município de Barra de São Francisco, tendo
em vista que o percentual da Despesa Total com Pessoal (67,85%) em relação à receita corrente líquida muniTerça-feira, 3 de abril de 2018
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cipal, apurado por meio do Sistema LRFWeb (dados declaratórios) deste Tribunal, no período em questão (1º
quadrimestre/2017), ultrapassou o limite máximo (54%
da RCL) estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.
- a notificação ao responsável, Sr. ALENCAR MARIM, para que encaminhe as justificativas que julgar pertinentes
face ao descumprimento, no 1º quadrimestre/2017, dos
comandos contidos no art. 23 c/c art. 66 da LRF relativos
ao período para retorno dos gastos com pessoal aos patamares legais, fixando prazo de 15 dias improrrogáveis
para cumprimento da obrigação (arts. 358, III e 359 da
Resolução TC 261/2013).
- a determinação ao gestor para que, no prazo improrrogável de 30 dias, inicie e comprove, perante este Tribunal
de Contas, a adoção das medidas saneadoras na estrita
ordem em que estão previstas nos parágrafos 3º e 4º do
artigo 169 da Constituição Federal de 1998 (c/c Lei Federal 9.801/99), de modo a eliminar o percentual excedente respeitando-se, ainda, as vedações dos demais
parágrafos do artigo 169 da CF e as diretrizes dadas
pelos artigos 21, 22, 23, 55 e 63 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000). Considerando, quando for
o caso, as ressalvas contidas no artigo 66 do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica, 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. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Diário Oficial de Contas

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. Emitir PARECER DE ALERTA ao senhor Alencar Marim, Chefe do Poder Executivo Municipal de Barra de São
Francisco, conforme demonstrado na Instrução Técnica
Inicial 35/2018;
1.2. Determinar ao gestor que, no prazo improrrogável
de 30 dias, apresente as medidas corretivas adotadas
ou a adotar, descritas nos §§ 3.º e 4.º do artigo 169, da
Constituição Federal e nos arts. 21, 22, 23, 55 e 63, §2.º,
da Lei Complementar Federal nº 101/2000, com o objetivo de eliminar o percentual excedente ao limite máximo
definido na LRF sob pena de multa prevista no inciso IV,
do art. 135 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/03/2017 – 6ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/ relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Decisão 00618/2018-1
Processo: 01680/2018-7
www.tce.es.gov.br

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMBSF - Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
Parte: Alencar Marim
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2º QUADRIMESTRE
DE 2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO – EMITIR ALERTA – DETERMINAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal
(RGF) relativo ao 2° quadrimestre de 2017, da Prefeitura
Municipal de Barra de São Francisco, sob a responsabilidade do senhor Alencar Marim.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE elaborou a Instrução Técnica Inicial 36/2018,
por meio da qual sugere a emissão de Parecer de Alerta
ao ente em comento, tendo em vista que o jurisdicionado atingiu o limite quanto às despesas de pessoal, alcançando o indicador de 66,03% da receita corrente líquida
(RCL), superior, portanto, ao limite máximo de 54% da
receita corrente líquida.
Além da emissão do alerta, a área técnica sugere determinar ao gestor observar o disposto nos artigos 21, 22,
23 e 55 e 63 da Lei Complementar nº 101/2000, tendo
em vista a extrapolação do referido limite.
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Inicial 36/2018, nos seguintes termos:
Em face da análise do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, 2º quadrimestre/2017, sugere-se que o Plenário desta Corte de
Contas emita o Parecer de Alerta à Prefeitura, conforme
disposto no art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000
(LRF), pelo fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o
Limite para Alerta, conforme demonstrado no quadro
abaixo:
Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20
da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único,
Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

Valor
95.560.994,95
63.102.389,99
66,03%
51.602.937,27
49.022.790,41
46.442.643,55

Obs: Despesa com Pessoal no valor de R$ 63.102.389,99
(66,03% da Receita Corrente Líquida) acima, portanto,
do Limite Legal estabelecido de 54% da RCL.
Constatada a extrapolação do referido limite compete ao
ordenador de despesas adotar as providências estabelecidas nos arts. 23 e 55, da Lei Complementar
nº
101/2000, observando, ainda, o que dispõem os arts. 63
e 66 do mesmo diploma legal:
[...]
Art. 23 Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos
no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no
art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos
dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providênDiário Oficial de Contas

cias previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.

[...]

§ 1º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção
de cargos e funções quanto pela redução dos valores a
eles atribuídos. (Vide ADIN 2.238-5)

§ 2º Se ultrapassados os limites relativos à despesa total
com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação, o Município ficará sujeito aos mesmos
prazos de verificação e de retorno ao limite definidos para os demais entes.

§ 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária.(Vide ADIN 2.238-5)
§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e
enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:
I - receber transferências voluntárias;
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que
visem à redução das despesas com pessoal.
§ 4º As restrições do § 3º aplicam-se imediatamente se a
despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro
quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de
Poder ou órgão referidos no art. 20.
[...]
Art. 55. O relatório conterá:
I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes montantes:
a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas;
[...]
II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;
[...]
Art. 63
www.tce.es.gov.br

[...]
Art. 66 Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados nos caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional
ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres.
HISTÓRICO DE DESCUMPRIMENTO – MARCO INICIAL E
CONDIÇÕES PARA ADEQUAÇÃO
Em consulta ao Sistema LRFWeb deste Tribunal de Contas, bem como à prestação de contas do jurisdicionado
encaminhada ao TCEES, referente ao exercício de 2016,
verifica-se que a trajetória dos gastos com pessoal do Poder Executivo do Município de Barra de São Francisco, a
partir do período em que ocorreu a extrapolação do limite máximo (54% da RCL) para esse tipo de despesa, é
a que se segue:
Despesas com Pessoal – Poder Executivo - Município de
Barra de São Francisco
PERÍODO
1º QUAD
/2016
2º QUAD
/2016
3º QUAD
/2016
1º
QUAD/2017
2º
QUAD/2017

D. PESSOAL
(R$ 1,00)
46.269.073,99

RCL
(R$ 1,00)
89.277.202,37

D. PESSOAL Fonte
/ RCL (%)
51,83
LRFWeb

50.070.705,45

90.547.893,07

55,30

LRFWeb

60.735.170,29

91.349.256,08

66,49

PCA

62.738.671,80

92.473.535,42

67,85

LRFWeb

63.102.389,99

95.560.994,95

66,03

LRFWeb
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Fonte: Sistema LRFWeb e Processo TC 3673/2017 (PCA
2016)
Depreende-se, das informações apresentadas, que:
a) o marco inicial para avaliação do descumprimento ao
limite legal estabelecido na LRF correspondente ao 2º
quadrimestre/2016, quando foi constatada a realização
de despesas com pessoal em percentual correspondente a 55,30% da RCL;
b) o jurisdicionado teria até o 1º quadrimestre de 2017
para proceder à redução em 1/3 (um terço) do percentual excedente ao limite legal estabelecido na Lei Complementar nº 101/2000 e até o 3º quadrimestre de 2017
para alcançar a completa adequação ao referido limite
(art. 23 c/c art. 66 - LRF);
c) o percentual de comprometimento da RCL municipal
com despesas de pessoal do Poder Executivo de Barra
de São Francisco (66,03%), no 2º quadrimestre/2017,
demonstra que o ente descumpriu o comando contido
no art. 23 c/c art. 66 da LRF (redução do excedente em
pelo menos um terço), acima mencionado.
Obs.: a matéria também será objeto de análise no processo pertinente (prestação de contas anual) ao exercício de 2017, de responsabilidade do Prefeito Municipal
de Barra de São Francisco, Sr. ALENCAR MARIM.
Cabe destacar que existem dois tipos de consequências
para o descumprimento dos preceitos estabelecidos na
Lei nº 101/2000: restrições fiscais, que afetam o ente
impedindo-o de receber transferências voluntárias ou
contrair operações de crédito; e sanção com pagamento de multa com recursos próprios, que afeta o responsável pelas contas, nos termos da Lei nº 10.028/2000.
Configurado o descumprimento do limite bem como
Diário Oficial de Contas

dos prazos de retorno aos patamares legais, na forma
exigida pela Lei, o município fica submetido ao risco de
ser prejudicado pelas vedações contidas no art. 23, § 3º
da Lei nº 101/2000.
Em relação ao prestador das contas, a inobservância do
art. 23 c/c art. 66 da Lei Complementar nº 101/2000,
constitui irregularidade grave, consubstanciada em infração administrativa contra as leis de finanças públicas,
nos termos do art. 5º, IV, da Lei nº 10.028/2000, punível
com multa de 30% dos vencimentos anuais, cujo pagamento fica sob sua responsabilidade pessoal. De acordo
com o § 2º do mesmo artigo, tal infração será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir
a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do ente. A irregularidade também é passível de decisão deste TCEES por recomendar ao Legislativo local a rejeição
das contas do Prefeito, por ocasião da análise de mérito.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto sugere-se:
- a emissão de Parecer de Alerta dirigido ao Poder Executivo do Município de Barra de São Francisco, tendo
em vista que o percentual da Despesa Total com Pessoal em relação à receita corrente líquida municipal
(66,03%), apurado por meio do Sistema LRFWeb (dados declaratórios) deste Tribunal, no período em questão (2º quadrimestre/2017), ultrapassou o limite máximo (54% da RCL) estabelecido na LRF.
- a notificação ao responsável, Sr. ALENCAR MARIM, para que encaminhe as justificativas que julgar pertinentes
face ao descumprimento, no 2º quadrimestre/2017, dos
comandos contidos no art. 23 c/c art. 66 da LRF relativos
ao período para retorno dos gastos com pessoal aos pawww.tce.es.gov.br

tamares legais, fixando prazo de 15 dias improrrogáveis
para cumprimento da obrigação (arts. 358, III e 359 da
Resolução TC 261/2013).
- a determinação ao gestor para que, no prazo improrrogável de 30 dias, inicie e comprove, perante este Tribunal de Contas, a adoção das medidas saneadoras na
estrita ordem em que estão previstas nos parágrafos 3º
e 4º do artigo 169 da Constituição Federal de 1998 (c/c
Lei Federal 9.801/99), de modo a eliminar o percentual excedente respeitando-se, ainda, as vedações dos
demais parágrafos do artigo 169 da CF e as diretrizes dadas pelos artigos 21, 22, 23, 55 e 63 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000). Considerando, quando for o caso, as ressalvas contidas no artigo 66
do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica, 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. DELIBERAÇÃO
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. Emitir PARECER DE ALERTA ao senhor Alencar Marim, Chefe do Poder Executivo Municipal de Barra de
São Francisco, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial 36/2018;
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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1.2. Determinar ao gestor que, no prazo improrrogável de 30 dias, apresente as medidas corretivas adotadas ou a adotar, descritas nos §§ 3.º e 4.º do artigo 169,
da Constituição Federal e nos arts. 21, 22, 23, 55 e 63,
§2.º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, com
o objetivo de eliminar o percentual excedente ao limite máximo definido na LRF sob pena de multa prevista
no inciso IV, do art. 135 da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/03/2017 – 6ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/ relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Decisão 00678/2018-2
Processo: 02017/2018-9
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMB - Prefeitura Municipal de Brejetuba
Parte: João do Carmo Dias
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRE DE
Diário Oficial de Contas

2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA – EMITIR ALERTA – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal
(RGF) relativo ao 3° quadrimestre de 2017, da Prefeitura Municipal de Brejetuba, sob a responsabilidade do senhor João do Carmo Dias.

Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20
da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único,
Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

Valor
32.396.945,59
15.809.160,96
48,80%
17.494.350,62
16.619.633,09
15.744.915,56

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE elaborou a Instrução Técnica Inicial 49/2018,
por meio da qual sugere a emissão de Parecer de Alerta
ao ente em comento, tendo em vista que o jurisdicionado atingiu o limite quanto às despesas de pessoal, alcançando o indicador de 48,80% da receita corrente líquida
(RCL), superior, portanto, ao limite máximo de 48,6% da
receita corrente líquida.
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Inicial 49/2018, nos seguintes termos:

Acolhida e providenciada a propositura, propõe-se o arquivamento dos autos, na forma do artigo 330, inciso
IV, c/c artigo 303 do Regimento Interno TCEES aprovado
pela Resolução TC 261/2013.

Em face da análise do Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
da Prefeitura Municipal de Brejetuba, relativo ao 3º quadrimestre (exercício de 2017), sugere-se que o Plenário
desta Corte de Contas emita Parecer de Alerta à Prefeitura, conforme disposto no art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado ter
ultrapassado o limite de alerta, como demonstrado no
quadro abaixo:

Relatório de Gestão Fiscal

www.tce.es.gov.br

Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Município: Brejetuba
Poder: Executivo
Período: 3º Quadrimestre - 2017
LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”
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DESPESA COM PESSOAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
    Pessoal Ativo
    Pessoal Inativo e Pensionistas
    Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de
    Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF) (II)
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESAS COM PESSOAL - EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE (I1)
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I + I1 - II)
   
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais
(V) (§13, art. 166 da CF)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII = IIIa + IIIb)
LIMITE MÁXIMO (VIII)(Inciso III, alínea “b”, Art. 20 da LRF)
LIMITE PRUDENCIAL (IX = 0,95 x VIII)(Parágrafo único, Art. 22-LRF)
LIMITE PARA ALERTA (X = 0,90 x VIII)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

DESPESAS EXECUTADAS (R$)
(Últimos 12 meses)
LIQUIDADAS
INSCRITAS EM RP NÃO PRO(a)
CESSADOS (1)
(b)
15.809.160,96
0,00
15.809.160,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.809.160,96

0,00

VALOR
32.396.945,59

% SOBRE A RCL AJUSTADA
--

0,00
32.396.945,59
15.809.160,96
17.494.350,62
16.619.633,09
15.744.915,56

--48,80
54,00
51,30
48,60

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores
não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
    Pessoal Ativo
    Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de
    Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF)(II)   
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(2)

Diário Oficial de Contas

VALORES TRANSFERIDOS
POR CONTRATO DE RATEIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DESPESAS EXECUTADAS (R$)
(Últimos 12 meses)
LIQUIDADAS
INSCRITAS EM RP NÃO
(a)
PROCESSADOS (1)
(b)
0,00
0,00
  0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

www.tce.es.gov.br

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terça-feira, 3 de abril de 2018

21

ATOS DA 1a CÂMARA

Fonte: Consórcio(s) --

2. Unânime.

nhor Irineu Wutke.

(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas acima listadas, o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com pessoal, do
qual o ente participe como membro consorciado.
(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não
processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses
valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e
somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
(2) Total Valores Transferidos por Contrato de Rateio = (I) - (II)
Total Despesas Executadas = (Ia + Ib) - (IIa + IIb)

3. Data da Sessão: 21/03/2018 – 7ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE elaborou a Instrução Técnica Inicial 55/2018,
por meio da qual sugere a emissão de Parecer de Alerta
ao ente em comento, tendo em vista que o jurisdicionado atingiu o limite quanto às despesas de pessoal, alcançando o indicador de 50,17% da receita corrente líquida
(RCL), superior, portanto, ao limite máximo de 48,6% da
receita corrente líquida.

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica, 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- DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM 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. Emitir PARECER DE ALERTA ao senhor João do Carmo Dias, Chefe do Poder Executivo Municipal de Brejetuba, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial
49/2018;
1.2. Arquivar os presentes autos, na forma do artigo
330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.
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4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Decisão 00679/2018-7
Processo: 02028/2018-7
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMVP - Prefeitura Municipal de Vila Pavão
Parte: IRINEU WUTKE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRE DE
2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO – EMITIR ALERTA – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal
(RGF) relativo ao 3° quadrimestre de 2017, da Prefeitura
Municipal de Vila Pavão, sob a responsabilidade do sewww.tce.es.gov.br

É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Inicial 55/2018, nos seguintes termos:
Em face da análise do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) da
Prefeitura Municipal de Vila Pavão, relativo ao 3º quadrimestre (exercício de 2017), sugere-se que o Plenário
desta Corte de Contas emita Parecer de Alerta à Prefeitura, conforme disposto no art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado ter
ultrapassado o limite de alerta, como demonstrado no
quadro abaixo:
Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20
da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único,
Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

Valor
24.856.463,80
12.470.410,05
50,17%
13.422.490,45
12.751.365,93
12.080.241,41

Acolhida e providenciada a propositura, propõe-se o arquivamento dos autos, na forma do artigo 330, inciso IV,
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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c/c artigo 303 do Regimento Interno TCEES aprovado pela Resolução TC 261/2013.
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Município: Vila Pavão
Poder: Executivo
Período: 3º Quadrimestre - 2017
LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”
DESPESA COM PESSOAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
    Pessoal Ativo
    Pessoal Inativo e Pensionistas
    Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de
    Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF) (II)
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESAS COM PESSOAL - EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE (I1)
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I + I1 - II)
   
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)
(§13, art. 166 da CF)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII = IIIa + IIIb)
LIMITE MÁXIMO (VIII)(Inciso III, alínea “b”, Art. 20 da LRF)
LIMITE PRUDENCIAL (IX = 0,95 x VIII)(Parágrafo único, Art. 22-LRF)
LIMITE PARA ALERTA (X = 0,90 x VIII)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

DESPESAS EXECUTADAS (R$)
(Últimos 12 meses)
LIQUIDADAS
INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (1)
(a)
(b)
12.470.410,05
0,00
12.470.410,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.470.410,05

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VALOR
24.856.463,80

% SOBRE A RCL AJUSTADA
--

0,00
24.856.463,80
12.470.410,05
13.422.490,45
12.751.365,93
12.080.241,41

--50,17
54,00
51,30
48,60

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores
não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
DESPESAS
EXECUTADAS
(Últimos 12 meses)
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DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
    Pessoal Ativo
    Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de
    Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF)(II)   
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(2)

VALORES TRANSFERIDOS
POR CONTRATO DE RATEIO

LIQUIDADAS INSCRITAS EM RP NÃO
(a)
PROCESSADOS (1)
(b)
10.848,90
10.848,90
0,00
10.848,90
  10.848,90
0,00

10.848,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.848,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fonte: Consórcio(s) CIM NOROESTE
(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas acima listadas, o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com pessoal, do qual o ente participe como membro consorciado.
(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não
processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses
valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
(2)
Total
Valores
Transferidos
por
Contrato
de
Rateio
=
(I)
(II)
   Total Despesas Executadas = (Ia + Ib) - (IIa + IIb)
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica, 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- DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM 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- Emitir PARECER DE ALERTA ao senhor Irineu Wutke, Chefe do Poder Executivo Municipal de Vila Pavão, conforme
demonstrado na Instrução Técnica Inicial 55/2018;
1.2- Arquivar os presentes autos, na forma do artigo 330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 – 7ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
Diário Oficial de Contas
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4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo (presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias
Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas:
Luís Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Decisão 00680/2018-1
Processo: 02100/2018-6
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMAV - Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Parte: Almir Lima Barros
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2º SEMESTRE DE
2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
– EMITIR ALERTA – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal (RGF) relativo ao 2° semestre de 2017, da Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, sob a responsabilidade do senhor Almir Lima Barros.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e
Economia - NCE elaborou a Instrução Técnica Inicial
59/2018, por meio da qual sugere a emissão de PaDiário Oficial de Contas

recer de Alerta ao ente em comento, tendo em vista
que o jurisdicionado atingiu o limite quanto às despesas de pessoal, alcançando o indicador de 51,46% da
receita corrente líquida (RCL), superior, portanto, ao
limite máximo de 48,6% da receita corrente líquida.

Cumpre ressaltar que cabe ao Ordenador de Despesas

É o relatório.

tabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final

2 Fundamentação

de cada quadrimestre.

Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para
tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Inicial 59/2018, nos seguintes termos:

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exce-

Em face da análise do Relatório de Gestão Fiscal da
Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, 2º semestre/2017, sugere-se que o Plenário desta Corte de
Contas emita o Parecer de Alerta à Prefeitura, conforme disposto no art. 59 da Lei Complementar nº
101/2000 (LRF), pelo fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o limite para alerta, conforme demonstrado no quadro abaixo:

quação de remuneração a qualquer título, salvo os de-

Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20
da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único,
Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

Lei Complementar nº 101/2000, tendo em vista o excesso de despesa com pessoal ocorrido:
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites es-

der a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são
vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que
houver incorrido no excesso:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou aderivados de sentença judicial ou de determinação legal
ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso
X do art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique
aumento de despesa;

Valor
31.324.217,13
16.120.960,00
51,46%
16.915.077,25

IV - provimento de cargo público, admissão ou contra-

16.069.323,39

V - contratação de hora extra, salvo no caso do dispos-

15.223.569,53

to no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as

Obs.: Despesa com Pessoal no valor de R$
16.120.960,00 (51,46% da Receita Corrente Líquida)
acima, portanto, do Limite Prudencial estabelecido
de 51,30% da RCL.
www.tce.es.gov.br

observar o disposto no parágrafo único do art. 22 da

tação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de
servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.
Acolhida e providenciada a propositura, sugerimos o
arquivamento dos autos, na forma do artigo 330, inciso IV, c/c artigo 303 do Regimento Interno TCEES
aprovado pela Resolução TC 261/2013.
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Município: Atílio Vivacqua
Poder: Executivo
Período: 2º Semestre - 2017
LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”
DESPESA COM PESSOAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
    Pessoal Ativo
    Pessoal Inativo e Pensionistas
    Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de
    Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF) (II)
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESAS COM PESSOAL - EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE (I1)
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I + I1 - II)
   
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)
(§13, art. 166 da CF)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII = IIIa + IIIb)
LIMITE MÁXIMO (VIII)(Inciso III, alínea “b”, Art. 20 da LRF)
LIMITE PRUDENCIAL (IX = 0,95 x VIII)(Parágrafo único, Art. 22-LRF)
LIMITE PARA ALERTA (X = 0,90 x VIII)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

DESPESAS EXECUTADAS (R$)
(Últimos 12 meses)
LIQUIDADAS
INSCRITAS EM RP NÃO
(a)
PROCESSADOS (1)
(b)
16.121.984,00
0,00
16.121.984,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.024,00
0,00
1.024,00
0,00
0,00
0,00
16.120.960,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VALOR
31.324.217,13

% SOBRE A RCL AJUSTADA
--

0,00
31.324.217,13
16.120.960,00
16.915.077,25
16.069.323,39
15.223.569,53

--51,46
54,00
51,30
48,60

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores
não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
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DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
    Pessoal Ativo
    Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de
    Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF)(II)   
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(2)

DESPESAS EXECUTADAS (R$)
(Últimos 12 meses)
VALORES TRANSFERIDOS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RP NÃO
POR CONTRATO DE RA(a)
PROCESSADOS (1)
TEIO
(b)
0,00
0,00
0,00
0,00
  0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fonte: Consórcio(s) -(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas acima listadas, o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com pessoal, do qual o ente participe como membro consorciado.
(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não
processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses
valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
(2)
Total
Valores
Transferidos
por
Contrato
de
Rateio
=
(I)
(II)
Total Despesas Executadas = (Ia + Ib) - (IIa + IIb)
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica, 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- DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM 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. Emitir PARECER DE ALERTA ao senhor Almir Lima Barros, Chefe do Poder Executivo Municipal de Atílio Vivácqua,
conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial 59/2018;
1.2. Arquivar os presentes autos, na forma do artigo 330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
Diário Oficial de Contas
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3. Data da Sessão: 21/03/2018 – 7ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Decisão 00681/2018-4
Processo: 02112/2018-9
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marilândia
Parte: GEDER CAMATA

O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE elaborou a Instrução Técnica Inicial 71/2018,
por meio da qual sugere a emissão de Parecer de Alerta
ao ente em comento, tendo em vista que o jurisdicionado atingiu o limite quanto às despesas de pessoal, alcançando o indicador de 51,26% da receita corrente líquida
(RCL), superior, portanto, ao limite máximo de 48,6% da
receita corrente líquida.
É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar
como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução Técnica Inicial 71/2018, nos seguintes termos:
Em face da análise do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Marilândia, 2º semestre/2017, sugere-se que o Plenário desta Corte de Contas emita o Parecer de Alerta à Prefeitura, conforme disposto no art.
59 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), pelo fato
de o jurisdicionado ter ultrapassado o limite para alerta,
conforme demonstrado no quadro abaixo:

1 RELATÓRIO

Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art.
20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único,
Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal
(RGF) relativo ao 2° semestre de 2017, da Prefeitura Municipal de Marilândia, sob a responsabilidade do senhor
Geder Camata.

Acolhida e providenciada a propositura, sugerimos o arquivamento dos autos, na forma do artigo 330, inciso IV,
c/c artigo 303 do Regimento Interno TCEES aprovado pela Resolução TC 261/2013.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2º SEMESTRE DE 2017
– PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA – EMITIR
ALERTA – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Diário Oficial de Contas
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16.137.073,68
51,26%
17.001.064,26
16.151.011,05
15.300.957,84
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Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Município: Marilândia
Poder: Executivo
Período: 2º Semestre - 2017
					LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”
DESPESA COM PESSOAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
    Pessoal Ativo
    Pessoal Inativo e Pensionistas
    Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de
    Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF) (II)
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESAS COM PESSOAL - EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE (I1)
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I + I1 - II)
   
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)
(§13, art. 166 da CF)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII = IIIa + IIIb)
LIMITE MÁXIMO (VIII)(Inciso III, alínea “b”, Art. 20 da LRF)
LIMITE PRUDENCIAL (IX = 0,95 x VIII)(Parágrafo único, Art. 22-LRF)
LIMITE PARA ALERTA (X = 0,90 x VIII)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

DESPESAS EXECUTADAS (R$)
(Últimos 12 meses)
LIQUIDADAS
INSCRITAS EM RP NÃO
(a)
PROCESSADOS (1)
(b)
16.360.961,30
0,00
16.216.188,62
0,00
27.772,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

117.000,00
223.887,62
0,00
223.887,62
0,00
0,00
0,00
16.137.073,68
VALOR
31.483.452,34

% SOBRE A RCL AJUSTADA
--

0,00
31.483.452,34
16.137.073,68
17.001.064,26
16.151.011,05
15.300.957,84

--51,26
54,00
51,30
48,60

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores
não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
DESPESAS EXECUTADAS (R$)
(Últimos 12 meses)
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DESPESA COM PESSOVALORES LIQUIDADAS INSCRITAS EM
AL EXECUTADA EM CON- TRANSFE(a)
RP NÃO PROSÓRCIOS PÚBLICOS (*)
RIDOS POR
CESSADOS (1)
CONTRATO
(b)
DE RATEIO
DESPESA BRUTA COM
11.859,09
11.859,09
0,00
PESSOAL (I)
11.859,09   11.859,09
0,00
    Pessoal Ativo
    Outras Despesas de
0,00
0,00
0,00
Pessoal decorrentes de
0,00
0,00
0,00
Contratos de
0,00
0,00
0,00
    Terceirização (Art. 18,
0,00
0,00
0,00
§1º da LRF)
0,00
0,00
0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da
LRF)(II)   
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período
anterior ao da apuração
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
DESPESA TOTAL COM
11.859,09
11.859,09
PESSOAL - DTP(2)

Fonte: Consórcio(s) CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE; CONSÓRCIO PUBLICO INTER. PARA FORTALECIMENTO DA PROD. E COMERCIAL. DE PROD. HORTIGRANJEIROS-COINTER
(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas acima listadas, o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com pessoal, do
qual o ente participe como membro consorciado.
(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não
processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anDiário Oficial de Contas

terior continuarão a ser informados nesse campo. Esses
valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e
somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
(2) Total Valores Transferidos por Contrato de Rateio = (I) - (II)
   Total Despesas Executadas = (Ia + Ib) - (IIa + IIb)
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica, 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- DELIBERAÇÕES:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM 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. Emitir PARECER DE ALERTA ao senhor Geder Camata, Chefe do Poder Executivo Municipal de Marilândia, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial
71/2018;
1.2. Arquivar os presentes autos, na forma do artigo
330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 – 7ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
www.tce.es.gov.br

(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Decisão 00682/2018-9
Processo: 02117/2018-1
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMRNS - Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Parte: THIAGO FIORIO LONGUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2º SEMESTRE DE 2017
– PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL – EMITIR ALERTA – ARQUIVAR
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal
(RGF) relativo ao 2° semestre de 2017, da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, sob a responsabilidade do senhor Thiago Fiorio Longui.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE elaborou a Instrução Técnica Inicial 75/2018,
por meio da qual sugere a emissão de Parecer de Alerta
ao ente em comento, tendo em vista que o jurisdicionado atingiu o limite quanto às despesas de pessoal, alcançando o indicador de 52,89% da receita corrente líquida
(RCL), superior, portanto, ao limite máximo de 48,6% da
receita corrente líquida.
Terça-feira, 3 de abril de 2018

30

ATOS DA 1a CÂMARA

É o relatório.
2 Fundamentação
Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
na Instrução Técnica Inicial 75/2018, nos seguintes termos:
Em face da análise do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, 2º semestre/2017,
sugere-se que o Plenário desta Corte de Contas emita
o Parecer de Alerta à Prefeitura, conforme disposto no
art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), pelo
fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o limite para
alerta, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20
da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único,
Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

Valor
31.968.403,00
16.906.831,50
52,89%
17.262.937,62
16.399.790,74
15.536.643,86

Obs.: Despesa com Pessoal no valor de R$ 16.906.831,50
(52,89% da Receita Corrente Líquida) acima, portanto,
do Limite Prudencial estabelecido de 51,30% da RCL.
Cumpre ressaltar que cabe ao Ordenador de Despesas
observar o disposto no parágrafo único do art. 22 da Lei
Complementar nº 101/2000, tendo em vista o excesso
de despesa com pessoal ocorrido:
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
Diário Oficial de Contas

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder
a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou
contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do
art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição
decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto
no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.
Acolhida e providenciada a propositura, sugerimos o arquivamento dos autos, na forma do artigo 330, inciso IV,
c/c artigo 303 do Regimento Interno TCEES aprovado
pela Resolução TC 261/2013.
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Município: Rio Novo do Sul
Poder: Executivo
Período: 2º Semestre - 2017
LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”
www.tce.es.gov.br

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
    Pessoal Ativo
    Pessoal Inativo e Pensionistas
    Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
Contratos de
    Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º
da LRF) (II)
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESAS COM PESSOAL - EMPRESA ESTATAL
DEPENDENTE (I1)
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I +
I1 - II)
   
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art.
166 da CF)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII = IIIa + IIIb)
LIMITE MÁXIMO (VIII)(Inciso III, alínea “b”,
Art. 20 da LRF)
LIMITE PRUDENCIAL (IX = 0,95 x VIII)(Parágrafo único, Art. 22-LRF)
LIMITE PARA ALERTA (X = 0,90 x VIII)(Art. 59,
§ 1º, inciso II-LRF)

DESPESAS EXECUTADAS (R$)
(Últimos 12 meses)
LIQUIDADAS INSCRITAS EM
(a)
RP NÃO PROCESSADOS (1)
(b)
17.965.397,91
55.315,86
15.562.860,59
55.315,86
2.402.537,32
0,00
0,00
1.113.882,27
0,00
0,00
1.680,00
1.112.202,27
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16.851.515,64

55.315,86

VALOR % SOBRE A RCL
AJUSTADA
31.968.403,00
-0,00

--

31.968.403,00

--

16.906.831,50

52,89

17.262.937,62

54,00

16.399.790,74

51,30

15.536.643,86

48,60

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar
não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu procesTerça-feira, 3 de abril de 2018
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samento, e somente no caso de cancelamento podem
ser excluídos.

(2) Total Valores Transferidos por Contrato de Rateio = (I) - (II)
   Total Despesas Executadas = (Ia + Ib) - (IIa + IIb)

DESPESAS EXECUTADAS (R$)
(Últimos 12 meses)
LIQUIDAINSCRITAS
DAS
EM RP NÃO
PROCESSA(a)
DOS (1)
(b)
32.500,00
0,00
  32.500,00
0,00

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
    Pessoal Ativo
    Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de
    Terceirização (Art. 18, §1º da
LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS
(Art. 19, §1º da LRF)(II)   
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da
apuração
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
- DTP(2)

VALORES
TRANSFERIDOS POR
CONTRATO
DE RATEIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

32.500,00

Fonte:
Consórcio(s)
CONSÓRCIO
PÚBLICO
DA
REGIÃO
EXPANDIDA
SUL
(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas acima listadas, o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com pessoal, do
qual o ente participe como membro consorciado.
(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não
processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses
valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e
somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Decisão 00683/2018-3
Processo: 02120/2018-3
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Exercício: 2017

Relator

UG: PMSDN - Prefeitura Municipal de São Domingos do
Norte

1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante
as razões expostas pelo Relator, em:

Parte: PEDRO AMARILDO DALMONTE

1.1. Emitir PARECER DE ALERTA ao senhor Thiago Fiorio
Longui, Chefe do Poder Executivo Municipal de Rio Novo do Sul, conforme demonstrado na Instrução Técnica
Inicial 75/2018;

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

1.2. Arquivar os presentes autos, na forma do artigo
330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 – 7ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís Henrique Anastácio da Silva.
www.tce.es.gov.br

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2º SEMESTRE DE 2017
– PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
NORTE – EMITIR ALERTA – ARQUIVAR

1 RELATÓRIO
Trata o presente processo de Relatório de Gestão Fiscal
(RGF) relativo ao 2° semestre de 2017, da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, sob a responsabilidade do senhor Pedro Amarildo Dalmonte.
O Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia - NCE elaborou a Instrução Técnica Inicial 78/2018,
por meio da qual sugere a emissão de Parecer de Alerta
ao ente em comento, tendo em vista que o jurisdicionado atingiu o limite quanto às despesas de pessoal, alcançando o indicador de 48,74% da receita corrente líquida
(RCL), superior, portanto, ao limite máximo de 48,6% da
receita corrente líquida.
É o relatório.
2 Fundamentação
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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Ratifico integralmente o posicionamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada
na Instrução Técnica Inicial 78/2018, nos seguintes termos:
Em face da análise do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, 2º semestre/2017, sugere-se que o Plenário desta Corte de Contas emita o Parecer de Alerta à Prefeitura, conforme
disposto no art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000
(LRF), pelo fato de o jurisdicionado ter ultrapassado o
limite para alerta, conforme demonstrado no quadro
abaixo:
Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20
da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único,
Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

Valor
28.781.754,16
14.028.968,88
48,74%
15.542.147,25
14.765.039,88
13.987.932,52

Acolhida e providenciada a propositura, sugerimos o arquivamento dos autos, na forma do artigo 330, inciso IV,
c/c artigo 303 do Regimento Interno TCEES aprovado
pela Resolução TC 261/2013.
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Município: São Domingos do Norte
Poder: Executivo
Período: 2º Semestre – 2017
LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”
Diário Oficial de Contas

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
    Pessoal Ativo
    Pessoal Inativo e Pensionistas
    Outras Despesas de Pessoal decorrentes
de Contratos de
    Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19,
§1º da LRF) (II)
(-) Indenização por Demissão e Incent. à
Demissão Voluntária
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de
período anterior ao da apuração
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos
Vinculados
DESPESAS COM PESSOAL - EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE (I1)
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I
+ I1 - II)
   
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)
(-) Transferências obrigatórias da União
relativas às emendas individuais (V) (§13,
art. 166 da CF)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII
= IIIa + IIIb)
LIMITE MÁXIMO (VIII)(Inciso III, alínea
“b”, Art. 20 da LRF)
LIMITE PRUDENCIAL (IX = 0,95 x VIII)(Parágrafo único, Art. 22-LRF)
LIMITE PARA ALERTA (X = 0,90 x VIII)(Art.
59, § 1º, inciso II-LRF)

DESPESAS EXECUTADAS (R$)
(Últimos 12 meses)
LIQUIDADAS
INSCRITAS EM
(a)
RP NÃO PROCESSADOS (1)
(b)
14.028.968,88
0,00
14.028.968,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14.028.968,88

0,00

VALOR
28.781.754,16

% SOBRE A RCL
AJUSTADA
--

0,00

--

28.781.754,16

--

14.028.968,88

48,74

15.542.147,25

54,00

14.765.039,88

51,30

13.987.932,52

48,60

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar
não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu proceswww.tce.es.gov.br

samento, e somente no caso de cancelamento podem
ser excluídos.
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
    Pessoal Ativo
    Outras Despesas de Pessoal
decorrentes de Contratos de
    Terceirização (Art. 18, §1º
da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS
(Art. 19, §1º da LRF)(II)   
(-) Indenização por Demissão e
Incent. à Demissão Voluntária
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da
apuração
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da
apuração
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(2)

DESPESAS EXECUTADAS (R$)
(Últimos 12 meses)
VALORES LIQUIDADAS INSCRITAS EM
TRANSFE(a)
RP NÃO PRORIDOS POR
CESSADOS (1)
(b)
CONTRATO
DE RATEIO
10.570,32
10.570,32
0,00
10.570,32   10.570,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.570,32

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.570,32

Fonte:
Consórcio(s)
CONSÓRCIO
PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE
(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas acima listadas, o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com pessoal, do
qual o ente participe como membro consorciado.
(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não
processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e
somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
(2) Total Valores Transferidos por Contrato de Rateio = (I) - (II)
   Total Despesas Executadas = (Ia + Ib) - (IIa + IIb)
Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

ís Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Decisão 00684/2018-8
Processo: 00999/2018-8

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Relator

UG: PMS - Prefeitura Municipal de Sooretama

1. DELIBERAÇÃO:

Partes: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, Joao Paulo da Silva, Alessandro Broedel Torezani,
Convenios Card Administradora e Editora LTDA - EPP

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM 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. Emitir PARECER DE ALERTA ao senhor Pedro Amarildo Dalmonte, Chefe do Poder Executivo Municipal de
São Domingos do Norte, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial 78/2018;
1.2. Arquivar os presentes autos, na forma do artigo
330, inciso IV da Resolução TC 261/2013.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 – 7ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente/relator) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: LuDiário Oficial de Contas

Procuradores: Anselmo Da Silva Ribas (OAB: 193321-SP),
Elizandro de Carvalho (OAB: 194835-SP), Ronaldo Carlos
Pavao (OAB: 213986-SP), Carlos Eduardo Machado de
Oliveira (OAB: 268879-SP), Priscila Machado Porto Pinto (OAB: 348661-SP),
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SSORETAMA – CONHECIMENTO – INDEFERIMENTO DE CAUTELAR – PERICULUM IN MORA REVERSO – RITO ORDINÁRIO – CITAÇÃO
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO:

Trata-se de Representação encaminhada pela pessoa
jurídica Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda e Convênios Card Administradora e Editora Ltda em
face do Município de Sooretama, com pedido cautelar,
em que se narra a existência de possíveis irregularidades
no âmbito do Edital de Pregão Presencial nº 10/2018 www.tce.es.gov.br

registro de preços (abertura ocorreu em 31/01/2018),
cujo objeto é a “contratação de empresa especializada
em fornecimento de combustíveis diversos com auxílio
de software de controle de abastecimentos com cartão
magnético, para atender máquinas e demais veículos pequenos, médios e grandes portes (pesados), pertencentes às requerentes”.
Referida licitação do tipo “menor preço por lote” (maior
percentual de desconto), possui como valor global estimado a importância de R$ 779.673,67 (setecentos e setenta e nove mil seiscentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).
Por meio da Decisão Monocrática 00248/2018-1 (evento 08), antes de analisar o pleito cautelar, recebi o expediente como Representação e determinei a notificação
do Pregoeiro Oficial da municipalidade, Sr. João Paulo da
Silva, para que se pronunciasse sobre as irregularidades
ali apontadas e sobre a proposta de medida cautelar.
Após a manifestação do Pregoeiro e do Prefeito Municipal, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações
Não Especializadas – SecexMeios elaborou a Manifestação Técnica 00117/2018-2, datada de 01/03/2018 com a
seguinte proposta de encaminhamento:
[...]
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, submetemos à consideração superior a
seguinte proposta de encaminhamento:
3.1 – Nos termos do art. 376 do RITCEES, seja indeferida
a medida cautelar, tendo em vista a existência do periculum in mora reverso;
3.2 – Determinar que os presentes autos tramitem sob o
rito ordinário, face à ausência de pressuposto constante
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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do artigo 306 do RITCEES.
3.3 - Quanto à irregularidade aqui apontada, essa será
tratada na Instrução Técnica Inicial que segue junto a esta Manifestação Técnica.
Tendo em vista o indeferimento da cautelar e a tramitação ao rito ordinário, a SecexMeios elaborou a Instrução
Técnica Inicial 00085/2018-6 (evento 37) sugerindo a citação dos senhores Alessandro Broedel Torezani (Prefeito Municipal), João Paulo da Silva (Pregoeiro Oficial do
Município) e Dayvid Cuzzuol Pereira (Procurado Geral
Municipal) para se manifestarem a respeito da seguinte
irregularidade: “Presença de cláusula restritiva/discriminatória no edital de Pregão Presencial 10/2018)”.
II

FUNDAMENTAÇÃO

II.1

DA MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA

Destaco de antemão que o Supremo Tribunal Federal já
reconheceu o poder geral de cautela dos Tribunais de
Contas, sendo que nos termos do art. 1º, inciso XV, art.
9º, inciso XXXV e art. 288, inciso XI, ambos do Regimento Interno desta Corte de Contas, esta Corte de Contas
possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões. Assim, passa-se a decidir em estrita
sede de cognição sumária próprio das cautelares, sendo
inadequada qualquer manifestação meritória deste Tribunal.
Os representantes alegam indícios de irregularidades
nos itens 1.4.1 e 1.7.1 do Termo de Referência. O item
1.4.1 indica que a empresa licitante deverá carcar gratuitamente com o combustível necessário para abastecer o
veículo quando o trajeto entre o posto e a sede da Prefeitura for superior a 5 Km, distância esta que será mulDiário Oficial de Contas

tiplicada por dois, abrangendo ida e volta e considerando para tanto que o consumo do veículo seja de 6 Km/l.
O item 1.7.1 especifica que a contratada (caso seja uma
administradora de cartões com objeto compatível) deverá manter no mínimo 03 postos de combustíveis
posicionados a, no máximo, 10 km de distância da
sede da Prefeitura e ao menos 04 postos posicionados até 30 km de distância da sede da Prefeitura.
Alegam que estes itens são contraditórios entre si, e, especificadamente, no que tange ao item 1.4.1, restringe o
caráter competitivo do certame.
Após pesquisa feita no site do município (http://sooretama.es.gov.br) verifiquei que em 31/01/2018, o pregoeiro oficial do município declarou vencedora a empresa
Posto Lider Alegre Eireli, tendo oferecido para o lote 001
e 002 o percentual de desconto de 0,80%, na forma da
Ata de Abertura do Pregão Presencial nº 010/2018, sendo que a licitação foi homologada em 15/02/2018 (evento 29)
No tocante à medida cautelar requerida, não vislumbro,
nesta oportunidade, a convergência dos requisitos ensejadores de sua concessão, pois há risco de dano reverso
à Administração, razão pela qual, analisando os autos em
sede de cognição sumária, própria das cautelares, adoto como razões de decidir, os argumentos apresentados
pela SecexMeios na Manifestação Técnica 00117/20182, cujos trecho que diz respeito aos pressupostos cautelares passo a transcrever:
[...]
2. DOS PRESSUPOSTOS CAUTELARES
Os pressupostos de concessão da cautelar são aqueles
dispostos no artigo 376 do RITCEES, aprovado pela Resowww.tce.es.gov.br

lução TCEES 261/13:
Art. 376. No início ou no curso de qualquer processo, o
Tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com
ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares,
observado o rito sumário previsto nos arts. 306 a 312
deste Regimento, desde que presentes os seguintes requisitos:
I - fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito
alheio; e
II - risco de ineficácia da decisão de mérito.
O inciso I trata do fumus boni iuris, comumente denominado pela doutrina de ‘fumaça do bom direito’, definido
como juízo de probabilidade da existência do direito. Esse é o entendimento de Marinoni e Arenhart:
Para obter a tutela cautelar, o autor deve convencer o
juiz de que a tutela do direito provavelmente lhe será
concedida. A admissão de uma convicção de verossimilhança, como suficiente à concessão da tutela cautelar,
decorre do perigo de dano e da consequente situação
de urgência, a impor solução e tutela jurisdicional imediatas.
A tutela cautelar é incompatível com o aprofundamento
do contraditório e da convicção judicial, uma vez que estes demandam porção de tempo que impede a concessão da tutela de modo urgente.
Já o inciso II trata do periculum in mora, definido pela
doutrina como a irreversibilidade da situação em face
da futura resolução de mérito. São os entendimentos de
Alexandre Freitas Câmara:
Como dito anteriormente, o fumus boni iuris não é requisito suficiente para a concessão da medida cautelar. Outro requisito é exigido, e a ele se dá, tradicionalmente, o
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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nome de periculum in mora (ou seja, perigo na demora).
Isto porque, como sabido, a tutela jurisdicional cautelar
e modalidade de tutela de urgência, destinada a proteger a efetividade de um futuro provimento jurisdicional,
que esta diante da iminência de não alcançar os resultados práticos dele esperados. E esta situação de perigo
iminente que recebe o nome de periculum in mora, sendo sua presença necessária para que a tutela cautelar
possa ser prestada pelo Estado-Juiz. (...)
Assim sendo, toda vez que houver fundado receio de
que a efetividade de processo venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará presente o requisito do periculum in mora, exigido para a concessão da tutela jurisdicional cautelar.
Com base nessas informações, passa-se à análise dos
pontos questionados pelos representantes que requereram provimento liminar no sentido de suspender a
tramitação do processo licitatório na modalidade pregão presencial, tombado sob o nº 10/2018, da Prefeitura Municipal de Sooretama.
Os representantes alegam que caso não haja a suspensão do procedimento licitatório, inúmeras empresas gerenciadoras de cartões estariam sendo tolhidas do seu
direito de participação no certame em tela, fazendo com
que a Administração não viesse a alcançar a proposta
mais vantajosa para o Município.
Extrai-se da documentação colacionada aos autos que a
redação dos itens 1.4.1 e 1.7.1 do Anexo I do Termo de
Referência do certame, quando interpretadas de forma
sistêmica, efetivamente apresentam requisitos capazes
de imprimir indevida discriminação entre os pretensos
Diário Oficial de Contas

concorrentes, capaz de ferir o princípio da isonomia que
deve reger os procedimentos licitatórios.
Apesar dos agentes notificados informarem que o objeto da contratação esteja a versar sobre ‘fornecimento
de combustível’, isto é, ‘aquisição de produto’, e não de
‘empresa para gerenciamento do abastecimento da frota municipal’, resta clara a existência de distinção de tratamento entre proprietários de postos de combustíveis
situados na sede do Município e empresas administradoras de cartões. Daqueles exige-se apenas que possuam um posto estabelecido no raio de 5 km da sede da
Prefeitura enquanto que destas é exigido o credenciamento de rede composta de no mínimo 3 (três) postos
de combustíveis localizados dentro de um raio de 10 km
de distância e de no mínimo de 4 (quatro) postos dentro
de um raio de 30 km da sede da Prefeitura de Sooretama. Há ainda a agravante de que, caso um veículo oficial
venha a ser abastecido em um posto credenciado situado a mais de 5 km da sede, a contratada deveria arcar
com o custo do combustível referente a tal deslocamento. Fica caracterizado, assim, o fumus boni iuris.
Tal aspecto é reforçado pelo fato de que apenas um licitante (posto de combustível) teria participado do certame, conforme se extrai da ata de abertura do Pregão
Presencial 10/2018, acostada às fls. 163/164 do evento
29 do processo eletrônico.
No entanto, é possível constatar que a licitação ora questionada teve seu resultado homologado em 15 de fevereiro de 2018 (fl. 179 do evento 29), tendo sido a ata de
registro de preços dele derivada publicada no DIO-ES de
22/02/2018 (fl. 190 do evento 29), extraindo-se, ainda,
que a proposta vencedora ofereceu desconto de 0,80%
sobre o preço médio estabelecido pela ANP.
www.tce.es.gov.br

Nessa esteira, considerando que a aquisição de combustíveis por parte da Prefeitura Municipal é de fundamental importância para a manutenção das atividades rotineiras e essenciais da Administração, entende-se configurada a existência do periculum in mora reverso, isto é, a eventual concessão de provimento cautelar para
suspender a aquisição de combustíveis junto ao licitante vencedor até que seja proferido juízo definitivo acerca
do mérito da presente questão poderia implicar, em última análise, na paralisação de diversos serviços públicos
municipais, acarretando violação maior ao interesse público e transtornos irreparáveis à população do que benefícios propriamente ditos.
Desse modo, em sede de manifestação preliminar, tendo
em vista a existência do periculum in mora reverso, opina-se pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada.
[...]
Assim, em sede de manifestação preliminar, entendo
não estarem presentes os pressupostos genéricos para a
concessão da medida excepcional, quais sejam, a prova
inequívoca que conduza ao juízo de verossimilhança sobre as alegações aliado ao receio de dano irreparável ou
de difícil reparação.
Devo, ainda, pontuar que a medida cautelar não se confunde com a satisfação do objeto ora tratado, nem mesmo possui o escopo de antecipar a tutela cognitiva de
caráter meritório, mas tão somente serve como garantia
de efetividade do pronunciamento final.
A rigor, os indícios de irregularidades apurados haverão
de passar por análise técnica conclusiva que cotejará os
instrumentos de defesa a serem oportunamente apresentados, após a regular citação dos agentes epigrafaTerça-feira, 3 de abril de 2018
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Destarte, em que pese possa haver relevância nos fundamentos do pedido de cautelar, não há, a princípio, a
possibilidade de ineficácia da decisão final a ser proferida por esta Corte.

zão dos achados de auditoria apontados na Manifestação Técnica 000177/2018-2 e Instrução Técnica Inicial
00085/2018-6, da qual deverá ser extraída cópia integral
para remessa aos interessados, juntamente com os Termos de Citação e preferencialmente em mídia digital:

III

RESPONSÁVEL

dos.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo inciso V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), concordando com o entendimento da área técnica apresento à Primeira Câmara a
seguinte DELIBERAÇÃO que ora submeto à sua consideração:
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro
1. DELIBERAÇÃO:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC
6472/2017, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão
Plenária em:
1.1. Preliminarmente, por CONHECER da Representação;
1.2. INDEFERIR MEDIDA CAUTELAR, tendo em vista a
existência do periculum in mora reverso;
1.3. SUBMETER os presentes autos ao rito ordinário,
tendo em vista a ausência dos pressupostos constantes
do artigo 306 do Regimento Interno;
1.4. CITAR os responsáveis indicados no quadro adiante,
nos termos do artigo 56, II, da Lei Complementar Estadual 621/2012 e do artigo 157, III, do RITCEES, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresentem,
individual ou coletivamente, razões de justificativa, bem
como documentos que entenderem necessários, em raDiário Oficial de Contas

SUBITEm/ IRREGULARIDADE

Alessandro Broedel Torezani
2.1 Presença de cláusula restriti(Prefeito Municipal)
va/discriminatória no edital do
João Paulo da Silva
Pregão Presencial 10/2018.
(Pregoeiro Oficial do Município)
Dayvid Cuzzuol Pereira
(Procurador Geral Municipal)

1.5. REMETER os autos à SecexMeios para prosseguimento da instrução do feito, após decorridos os prazos
ora estabelecidos
1.6. DAR CIÊNCIA aos Representantes, conforme art.
125, § 6º da LC 621/2012 e art. 307, § 7º do Regimento
Interno do Tribunal.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 – 7ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator);
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente
www.tce.es.gov.br

Decisão 00685/2018-2
Processo: 02018/2018-3
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMCI - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Parte: Victor DA Silva Coelho
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 3º QUADRIMESTRE DE 2017 – 1) PARECER DE ALERTA – 2) ECOMENDAÇÃO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Trata-se do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º quadrimestre de 2017, da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, sob a responsabilidade do Sr. Victor da Silva
Coelho.
Na Instrução Técnica Inicial – ITI nº 00050/2018-2, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
sugeriu que fosse emitido parecer de alerta, pelo fato de
o jurisdicionado em questão ter ultrapassado o limite de
alerta, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III,
Art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo
único, Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, §
1º, inciso II-LRF)
Terça-feira, 3 de abril de 2018

Valor
381.881.654,85
189.956.390,75
49,74%
206.216.093,62
195.905.288,94
185.594.484,26
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II

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme a citada ITI, o percentual alcançado de gastos
com pessoal em relação à receita corrente líquida está
em 49,74% (quarenta e nove vírgula setenta e quatro por
cento), superando o limite de alerta estabelecido pelo
artigo 59, § 1º, inciso II, da LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Diante do exposto, acolho a manifestação do Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia, consubstanciada na ITI 00050/2018-2, no sentido que este Tribunal emita o PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao
art. 59, § 1º, inciso I, da LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução Técnica acima mencionada. E recomendo que seja observado o previsto no artigo 22, parágrafo único, da LC 101/2000, a saber:
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder
a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados
ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou
contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do
art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição
Diário Oficial de Contas

decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto
no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís Henrique Anastácio da Silva.

III

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica, 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. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM 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. Emitir PARECER DE ALERTA ao senhor Victor da Silva Coelho, Chefe do Poder Executivo Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial 00050/2018-2;
1.2. Recomendar ao gestor que observe o previsto no artigo 22, parágrafo único, da LRF.

Decisão 00686/2018-7
Processo: 02098/2018-2
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMAC - Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Parte: Edelio Francisco Guedes
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO – 2º SEMESTRE DE 2017 – 1)
PARECER DE ALERTA – 2) RECOMENDAÇÃO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Trata-se do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 2º semestre de 2017, da Prefeitura de Afonso Cláudio, sob a
responsabilidade do Sr. Edélio Francisco Guedes.

4. Especificação do quórum:

Na Instrução Técnica Inicial – ITI nº 00057/2018-4, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
sugeriu que fosse emitido parecer de alerta, pelo fato de
o jurisdicionado em questão ter ultrapassado o limite de
alerta, conforme demonstrado no quadro abaixo:

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator);

Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP sobre a RCL

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 – 7ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
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Valor
70.527.136,91
36.090.199,86
51,17%
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Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 38.084.653,93
20 da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único, 36.180.421,23
Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º, in- 34.276.188,54
ciso II-LRF)

II

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme a citada ITI, o percentual alcançado de gastos
com pessoal em relação à receita corrente líquida está
em 51,17% (cinquenta e um dezessete por cento), superando o limite de alerta estabelecido pelo artigo 59, § 1º,
inciso II, da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de
2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

II - criação de cargo, emprego ou função;

4. Especificação do quórum:

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator);

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição
decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto
no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.
III

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

Processo: 02108/2018-2

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

Exercício: 2017

Conselheiro Relator

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Iconha

1. DELIBERAÇÃO:

Parte: JOAO PAGANINI

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA – 2º SEMESTRE DE 2017 – 1) PARECER
DE ALERTA – 2) RECOMENDAÇÃO.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder
a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados
ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

1.1. Emitir PARECER DE ALERTA ao senhor Edélio Francisco Guedes, Chefe do Poder Executivo Municipal de
Afonso Cláudio, conforme demonstrado na Instrução
Técnica Inicial 00057/2018-4;

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou
contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do
art. 37 da Constituição;

2. Unânime.

Diante do exposto, acolho a manifestação do Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia, consubstanciada na ITI 00057/2018-4, no sentido que este Tribunal emita o PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao
art. 59, § 1º, inciso I, da LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução Técnica acima mencionada. E recomendo que seja observado o previsto no artigo 22, parágrafo único, da LC 101/2000, a saber:
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1.2. Recomendar ao gestor que observe o previsto no artigo 22, parágrafo único, da LRF.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 – 7ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
www.tce.es.gov.br

Decisão 00687/2018-1
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Trata-se do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 2º semestre de 2017, da Prefeitura de Iconha, sob a responsabilidade do Sr. João Paganini.
Na Instrução Técnica Inicial – ITI nº 00067/2018-8, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
sugeriu que fosse emitido parecer de alerta, pelo fato de
o jurisdicionado em questão ter ultrapassado o limite de
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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alerta, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20
da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único,
Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

II

Valor
43.676.034,37
21.564.667,08
49,37%
23.585.058,56
22.405.805,63
21.226.552,70

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme a citada ITI, o percentual alcançado de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida está em 49,37% (quarenta e nove vírgula trinta e sete por
cento), superando o limite de alerta estabelecido pelo
artigo 59, § 1º, inciso II, da Lei Complementar Nº 101, de
4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Diante do exposto, acolho a manifestação do Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia, consubstanciada na ITI 00067/2018-8, no sentido que este Tribunal emita o PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao
art. 59, § 1º, inciso I, da LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução Técnica acima mencionada. E recomendo que seja observado o previsto no artigo 22, parágrafo único, da LC 101/2000, a saber:

vados de sentença judicial ou de determinação legal ou
contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do
art. 37 da Constituição;

2. Unânime.

II - criação de cargo, emprego ou função;

4. Especificação do quórum:

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição
decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto
no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.
III

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica, 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. DELIBERAÇÕES:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder
a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados
ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

1.1. Emitir PARECER DE ALERTA ao senhor João Paganini, Chefe do Poder Executivo Municipal de Iconha,
conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial
00067/2018-8;

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os deri-

1.2. Recomendar ao gestor que observe o previsto no artigo 22, parágrafo único, da LRF.
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3. Data da Sessão: 21/03/2018 – 7ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

www.tce.es.gov.br

Decisão 00688/2018-6
Processo: 02124/2018-1
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMS - Prefeitura Municipal de Sooretama
Parte: Alessandro Broedel Torezani
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA – 2º SEMESTRE DE 2017 – 1) PARECER DE ALERTA – 2) RECOMENDAÇÃO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
I

RELATÓRIO

Trata-se do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 2º semestre de 2017, da Prefeitura de Sooretama, sob a responsabilidade do Sr. Alessandro Broedel Torezani.
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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Na Instrução Técnica Inicial – ITI nº 00081/2018-8, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
sugeriu que fosse emitido parecer de alerta, pelo fato de
o jurisdicionado em questão ter ultrapassado o limite de
alerta, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20
da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único,
Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

II

Valor
62.881.962,49
31.143.862,11
49,53%
33.956.259,74
32.258.446,76
30.560.633,77

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme a citada ITI, o percentual alcançado de gastos
com pessoal em relação à receita corrente líquida está
em 49,53% (quarenta e nove vírgula cinquenta e três por
cento), superando o limite de alerta estabelecido pelo
artigo 59, § 1º, inciso II, da Lei Complementar Nº 101, de
4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Diante do exposto, acolho a manifestação do Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia, consubstanciada na ITI 00081/2018-8, no sentido que este Tribunal emita o PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao
art. 59, § 1º, inciso I, da LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução Técnica acima mencionada. E recomendo que seja observado o previsto no artigo 22, parágrafo único, da LC 101/2000, a saber:

ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

de Sooretama, conforme demonstrado na Instrução Técnica Inicial 00081/2018-8;

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou
contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do
art. 37 da Constituição;

1.2. Recomendar ao gestor que observe o previsto no artigo 22, parágrafo único, da LRF.

II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição
decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto
no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica, 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- DELIBERAÇÃO:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

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:

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder
a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados

1.1 Emitir PARECER DE ALERTA ao senhor Alessandro
Broedel Torezani, Chefe do Poder Executivo Municipal
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2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 – 7ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator).
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Decisão 00689/2018-1
Processo: 02125/2018-6
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMVA - Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Parte: Joao Chrisostomo Altoe
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA – 2º SEMESTRE DE 2017 – 1) PARECER DE ALERTA – 2) RECOMENDAÇÃO.
O CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN:
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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I

RELATÓRIO

Trata-se do Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 2º semestre de 2017, da Prefeitura de Vargem Alta, sob a responsabilidade do Sr. João Chrisóstomo Altoé.
Na Instrução Técnica Inicial – ITI nº 00082/2018-2, o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia
sugeriu que fosse emitido parecer de alerta, pelo fato de
o jurisdicionado em questão ter ultrapassado o limite de
alerta, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Limite de Gastos com Pessoal
Receita Corrente Líquida – RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP
% da Despesa Total Com Pessoal – DTP sobre a RCL
Limite Máximo (54% da RCL)(Incisos I, II e III, Art. 20
da LRF)
Limite Prudencial (51,3% da RCL)(Parágrafo único,
Art. 22-LRF)
Limite Para Alerta (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)

II

Valor
51.911.981,02
25.700.561,27
49,51%
28.032.469,75
26.630.846,26
25.229.222,78

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme a citada ITI, o percentual alcançado de gastos
com pessoal em relação à receita corrente líquida está
em 49,51% (quarenta e nove vírgula cinquenta e um por
cento), superando o limite de alerta estabelecido pelo
artigo 59, § 1º, inciso II, da Lei Complementar Nº 101, de
4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Diante do exposto, acolho a manifestação do Núcleo de
Controle Externo de Contabilidade e Economia, consubstanciada na ITI 00082/2018-2, no sentido que este Tribunal emita o PARECER DE ALERTA, em cumprimento ao
art. 59, § 1º, inciso I, da LC 101/2000, conforme demonstrado na Instrução Técnica acima mencionada. E recomendo que seja observado o previsto no artigo 22, parágrafo único, da LC 101/2000, a saber:
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estaDiário Oficial de Contas

belecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder
a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados
ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

1.1. Emitir PARECER DE ALERTA ao senhor João Chrisóstomo Altoé, Chefe do Poder Executivo Municipal de Vargem Alta, conforme demonstrado na Instrução Técnica
Inicial 00082/2018-2;

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou
contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do
art. 37 da Constituição;

1.2. Recomendar ao gestor que observe o previsto no artigo 22, parágrafo único, da LRF.

II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição
decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto
no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.
III

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, corroborando o entendimento da área técnica, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 – 7ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator);
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva
(em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS
RANNA DE MACEDO
Presidente

Decisão 00700/2018-3
Processo: 00663/2018-1

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

Conselheiro Relator

UG: PMP - Prefeitura Municipal de Piúma

1- DELIBERAÇÃO:

Partes: JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA, START CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP, VALERIO NASCIMENTO BOURGUIGNON

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
www.tce.es.gov.br
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Procurador: , ANA CAROLINA CARNEIRO DE SIQUEIRA
(CPF: 148.885.707-52)
RATIFICAÇÃO PLENÁRIA DE MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA POR MEIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Considerando o teor do parágrafo único do artigo 376
do Regimento Interno desta Corte que determina que
as decisões monocráticas relacionadas à cautelar devem ser levadas para ratificação do Tribunal na primeira
sessão subsequente, sob pena de perda de sua eficácia,
apresento o presente processo ao Colegiado da Primeira Câmara para ratificação da Decisão Monocrática nº
00424/2018-1, proferida por este Conselheiro em Substituição, nos termos do art. 376, parágrafo único do Regimento Interno, abaixo transcrita:
“Tratam os presentes autos de REPRESENTAÇÃO COM
PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, formulada pela empresa START CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
EIRELI – EPP, por seu representante legal, perante este
Egrégio Tribunal de Contas, em face de supostas irregularidades contidas no Edital de Concorrência Pública nº
001/2017, no âmbito do Município de Piúma, cujo objeto é a é a Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e manutenção de vias públicas, tais como: varrição, capina, roçada manual e mecanizada, limpeza de sarjetas, meio fio e canaletas, caiação de guias,
desobstrução de bueiros, poda de árvores com limpeza
de galhos secos e retirada de parasitas, recolhimento e
transporte de resíduos de capina e roçada, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com previsão de abertura dos envelopes para a data de 25 de Janeiro de 2018
às 13h15m.
Diário Oficial de Contas

Em apertada síntese, alega a representante que o referido edital faz exigências que permitem identificar os interessados em participar do certame; contém exigência de
indicação de profissionais que restringem o caráter competitivo da licitação e, ainda, no tocante a qualificação
econômico-financeira, faz exigências excessivas e cumulativas-caução em conjunto com índices contábeis.

Compete ao Relator, nos termos do artigo 177, § 2º, do
Regimento Interno, a realização do juízo de admissibilidade da presente representação, nos termos em que
previstos no caput do art. 177 c/c art. 186, do Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo - RITTCES, que dispõe sobre os requisitos de admissibilidade para o seu conhecimento, in verbis:

Por fim, requer a concessão de medida cautelar para
que seja suspenso o edital do referido procedimento licitatório, e, no mérito, para que seja provida a representação e adotadas as medidas necessárias para evitar prejuízos ao erário.

[...]

Nos termos da Decisão Monocrática 00149/2018-2, conforme Termos de Notificações nº 14/2018, 15/2018 e
16/2018, os responsáveis foram notificados, tendo apresentado justificativas e documentos.
Tendo sido concedida a medida, serve o presente para
submetê-la ao Colegiado da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas, ad referendum, na forma do Regimento
Interno, Resolução TC nº 261/2013.
É o sucinto Relatório.
VOTO

Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:
I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.

Foram acostados aos autos da peça representativa documentos e informações, em face de supostas irregularidades praticadas pela Prefeitura Municipal de Piúma,
relativas ao Edital de Concorrência Pública nº 001/2017.

[...]

Deste modo, necessário é analisar se estão presentes os
requisitos para o processamento da presente, bem como
se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar pleiteada, vejamos:

Em sendo assim, resta evidente que a presente Representação preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos dispositivos supracitados, com destaque
para a presença de informações sobre os fatos, elementos de convicção, indício de provas e qualificação do re-

1.

DA ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO:
www.tce.es.gov.br

Art. 186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia. - (g. n.).

Terça-feira, 3 de abril de 2018
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presentado, sendo identificado o interesse público com
indícios de ocorrência de dano ao erário, motivo pelo
qual se verifica a competência desta Egrégia Corte de
Contas para analisá-la, sendo este o foro adequado.
Tratando-se de procedimento licitatório, a representação apresenta peculiaridades quanto ao rol de legitimados para a sua apresentação nesta Corte de Contas, conforme se verifica da análise do artigo 184 do Regimento
Interno, verbis:
[...]
Art. 184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações e
contratos administrativos. (g. n.).
Ademais, o Excelso Pretório já pacificou o entendimento quanto à competência dos Tribunais de Contas para
concessão de medidas cautelares, vez que se mostra atividade intrínseca à consecução da competência constitucionalmente estabelecida aos Tribunais de Contas, vejamos:
[...]
CAUTELA. LEGITIMIDADE. DOUTRINA DOS PODERES IMPLÍCITOS. PRECEDENTE (STF). CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL DE CONTAS EXPEDIR PROVIMENTOS CAUTELARES, MESMO SEM AUDIÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA, DESDE QUE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA. DELIBERAÇÃO DO TCU, QUE, AO DEFERIR
A MEDIDA CAUTELAR, JUSTIFICOU, EXTENSAMENTE, A
OUTORGA DESSE PROVIMENTO DE URGÊNCIA. PREOCUPAÇÃO DA CORTE DE CONTAS EM ATENDER, COM TAL
CONDUTA, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL PERTINENTE À NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ESTADiário Oficial de Contas

TAIS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CUJO ÂMBITO TERIAM SIDO OBSERVADAS AS GARANTIAS INERENTES À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS
OF LAW”. DELIBERAÇÃO FINAL DO TCU QUE SE LIMITOU
A DETERMINAR, AO DIRETOR-PRESIDENTE DA CODEBA
(SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA), A INVALIDAÇÃO DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DO CONTRATO CELEBRADO COM A EMPRESA A QUEM SE ADJUDICOU O OBJETO DA LICITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA NORMA INSCRITA
NO ART. 71, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. APARENTE
OBSERVÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO,
NO CASO EM EXAME, DO PRECEDENTE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU A RESPEITO DO SENTIDO E DO ALCANCE DESSE PRECEITO CONSTITUCIONAL
(MS 23.550/DF, REL. P/ ACÓRDÃO O MIN. SEPÚLVEDA
PERTENCE). INVIABILIDADE DA CONCESSÃO, NO CASO,
DA MEDIDA LIMINAR PRETENDIDA, EIS QUE NÃO ATENDIDOS, CUMULATIVAMENTE, OS PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DE SEU DEFERIMENTO. MEDIDA CAUTELAR
INDEFERIDA. DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida cautelar, impetrado contra
deliberação, que, emanada do E. Tribunal de Contas da
União (Processo TC-008.538/2006-0), acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado (fls. 35/36EMENTA: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PODER GERAL DE)
– (g. n.)
Desse modo, extrai-se que a representante é legitimada para apresentar representação perante esta Corte de
Contas, vez que é pessoa jurídica e licitante no certame
em análise, motivo pelo qual deve ser conhecida a presente representação por estarem presentes todos os requisitos legais e regimentais para sua admissibilidade.
2.

DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA:
www.tce.es.gov.br

Acerca do tema cautelar, a Lei Complementar Estadual
n° 621/2012, em seus artigos 108 e 124 estabelece, verbis:
[...]
Art. 108. O Tribunal poderá suspender, de ofício ou a pedido, inclusive em caráter cautelar, o procedimento licitatório, caso sejam constatadas irregularidades ou ilegalidades, observando-se, no que couber, o disposto nos
artigos 100 e 101 e no Título V desta Lei Complementar.
[...]
Art. 124. No início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão de mérito, o Tribunal de Contas poderá, de ofício ou mediante
provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar
medidas cautelares.
Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, as
medidas cautelares poderão ser determinadas por decisão do Relator, devendo ser submetidas à ratificação
do Tribunal de Contas na primeira sessão subsequente,
sob pena de perda da eficácia, nos termos do Regimento Interno. – (g. n.).
Outrossim, o Regimento Interno desta Corte de Contas,
Resolução TC nº 261/2013, tratando da competência do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, assim
prescreveu em seu artigo 1º, verbis:
[...]
Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da Constituição Federal e da Constituição Estadual e na forma estabelecida na sua Lei Orgânica, compete:
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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XV - expedir medidas cautelares, a fim de prevenir a
ocorrência de lesão ao Erário ou a direito alheio, objetivando a efetividade das suas decisões;
XXXV - expedir medidas cautelares nos processos de
sua competência; - (g. n.)
Nesse sentido, compete a esta Corte de Contas expedir
medidas cautelares com o objetivo de prevenir a ocorrência de lesão ao erário, resguardando efetividade das
suas decisões, sendo observados os requisitos legais.
Os requisitos que autorizam a concessão da medida de
cautelar são denominados pela doutrina como fumus
boni iuris, medidas estas reconhecidas como de urgência pelo Novo Código de Processo Civil, que é a plausibilidade do direito substancial invocado por quem pretende
a medida, e o periculum in mora, onde se deve observar
um dano potencial, um risco que decorre da delonga do
processo, sob pena de se tornar inútil o provimento final
do interesse demonstrado pela parte interessada.
A análise do periculum in mora em sede cautelar não se
reveste na certeza jurídica, situação que se verifica na
decisão de mérito, de outro modo, o momento processual atual se traduz na necessidade de se averiguar, em
cognição sumária, se a situação objetivamente concreta,
trazida nos autos, enseja a necessidade de ser acobertada pela proteção do bem jurídico ameaçado em face do
dano iminente.
Para tanto, reveste-se como condição sine qua non para acolhimento da pretensão requerida que a relevância dos motivos alegados pela representante configure
grave lesão à ordem pública e ao interesse público indisponível, fazendo emergir a necessidade de proteção
jurídica ao direito tutelado, sob pena de que o decurso
Diário Oficial de Contas

do tempo torne o processo sem qualquer utilidade, evidenciado um dano irreversível ao patrimônio público.
Outrossim, a comprovação da efetiva existência do fumus boni iuris é requisito essencial para a concessão da
medida cautelar, sendo necessário averiguar a provável
existência do direito alegado em um exercício de juízo de
probabilidade e verossimilhança do direito a ser acautelado.
In casu, observa-se a ocorrência de parte das irregularidades elencadas na peça inaugural, no que tange à exigência de capacidade técnica-operacional, prevista no
item 10.1.5.1, do aludido edital, notadamente ao descrito na letra “c” do referido item editalício que pormenoriza a “Indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) (Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, Engenheiro Ambiental,
Engenheiro Agrônomo e Técnico em Segurança do Trabalho) para o acompanhamento dos serviços, objeto da
presente licitação”.
Assim, tendo por base o objeto licitando, que visa à contratação de varrição, capina, roçada manual e mecanizada, limpeza de sarjetas, meio fio e canaletas, caiação
de guias, desobstrução de bueiros, poda de árvores com
limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, recolhimento e transporte de resíduos de capina e roçada, não
me parece salutar a exigência de uma diversidade de
qualificações técnicas, tais como Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, ao menos em juízo de cognição sumária.
Isto porque, obviamente, sem querer desprestigiar a
participação dos exemplares profissionais acima citados,
é de sabença jurídica que, no tocante a licitação, um dos
princípios basilares da administração pública é a busca
pela proposta mais vantajosa.
www.tce.es.gov.br

Neste contexto, a depender do objeto licitatório, o melhor critério de julgamento para se obter a melhor contratação é a proposta do tipo menor preço.
Aliás, o edital em apreço, tem como critério de julgamento, no seu item 13.9, exatamente a proposta de menor preço, conforme descrito abaixo, litteris:
[...]
13.9 - Será considerada vencedora a licitante que, satisfeitas todas as etapas e exigências deste edital, tenha
apresentado a proposta de menor preço global. (g. n)
Nesta vertente, considerando o objeto licitatório, subentende-se que a exigência de contratação de uma empresa que detenha em seu quadro de pessoal, maior número de profissionais qualificados, dada a desnecessidade
de especial qualificação, inviabiliza a melhor contratação
pela administração pública.
A Constituição Federal, em seu art. 37, XXI, prevê que somente poderão ser exigidas qualificações técnica e econômica indispensáveis ao cumprimento das obrigações,
verbis:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos terTerça-feira, 3 de abril de 2018
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mos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” (g. n)
Por seu turno, a Lei nº 8.666/93, dispõe em seu art. 3º,
§ 1º, a vedação de cláusulas que restringem ou frustre o
caráter competitivo do certame, verbis:
“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico
objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12
deste artigo e no art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (g. n)
Ademais, as justificativas apresentadas pelos responsáveis, no sentido de que a CPL teria acolhido a impugnação apresentada pela empresa FORTE AMBIENTAL EIRELI, também participante do certame em apreço, não descaracteriza o caráter restritivo, referente à exigência contida no item 10.1.5.1, do edital, visto que a decisão da
Diário Oficial de Contas

CPL não abrange a totalidade de eventuais licitantes já
que a publicação do edital com cláusula restritiva é suficiente para afastar o interesse de pretensos participantes do certame, assim, não tendo havido retificação
editalícia neste sentido, permanecendo condições que
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo.
Deste modo, as exigências contidas no procedimento licitatório, devem ser devidamente justificadas e guardar
pertinência com o seu objeto, sempre evitando requisitos desnecessários, de modo a não ocasionar restrição
à competitividade, tudo em observância à legalidade.
Neste sentido, o Tribunal de Contas da União, tem assim
decidido, litteris:
“As exigências relativas à capacidade técnica guardam
amparo constitucional e não constituem, por si só, restrição indevida ao caráter competitivo de licitações conduzidas pelo Poder Público. Tais exigências, sejam elas
de caráter técnico-profissional ou técnico-operacional,
não podem ser desarrazoadas a ponto de comprometer
o caráter competitivo do certame, devendo tão-somente constituir garantia mínima suficiente de que o futuro
contratado detém capacidade de cumprir com as obrigações contratuais. Tais exigências (sic) ser sempre devidamente fundamentadas, de forma que fiquem demonstradas inequivocamente sua imprescindibilidade e pertinência em relação ao objeto licitado”. (g. n).
Em sendo assim, entendo que as exigências contidas no
item 10.1.5.1, inerente a capacidade técnica-operacional, restringem o caráter competitivo do procedimento licitatório, pois além de não guardar compatibilidade
com o objeto licitatório, não restou devidamente justificado a sua exigência no certame, razão pela qual, neste
particular, deve ser concedida a medida cautelar, suswww.tce.es.gov.br

pendendo-se a homologação do certame.
No tocante ao apontamento de suposta irregularidade,
referente às exigências que permitem identificar os interessados em participar do certame, posto que o item
1.10 do Edital Concorrência Pública n° 001/2017, dispõe
que “o edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura
Municipal de Piúma/ES”, entendo que tal previsão editalícia, não significa, necessariamente, a possibilidade de
fraude à licitação por indevida identificação dos licitantes.
O fato de o instrumento licitatório prever que o edital seja adquirido, na sede do Município, implica a ampliação
das possíveis formas de se ter acesso ao certame, haja
vista que o referido item 1.10 dispõe que o edital poderá ser adquirido, também, através do e-mail cpl@piuma.
es.gov.br e/ou pelo site da Prefeitura http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao.
Porquanto, ainda que numa análise perfunctória deste
apontamento, não vislumbro, neste momento, a irregularidade apontada possa comprometer a lisura do certame.
Por fim, quanto ao indicativo de irregularidade apontado na representação (item III.3.1 - exigência excessivas
e cumulativas), referente ao item 10.1.3 – (QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA), tem-se que tais exigências editalícias visam garantir a execução do contrato.
Neste prisma, a Lei nº 8.666/93, em seu art. 56 e parágrafos, facultam à Administração, desde que previsto e
estabelecido no edital, exigir a prestação de garantia nas
contratações de obras, serviços e compras através das
seguintes modalidades: caução em dinheiro ou títulos da
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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dívida pública; seguro-garantia e fiança bancária.
Em consonância com a mens legis, o item 16.5.1 do aludido edital faculta à empresa vencedora as diversas modalidades de garantia para execução do contrato, litteris:
16.5.1 - Caberá a empresa vencedora optar por uma das
seguintes modalidades e prestar diretamente na Secretaria de Fazenda do Município de Piúma, antes da assinatura do Contrato, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação, garantia para execução do contrato, em uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro, ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e
de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

nalidade assegurar à Administração Pública a mitigação
dos riscos quanto à inexecução do contrato pela vencedora do certame.
Sendo certo que esta garantia somente será exigida da licitante vencedora do certame e em nada prejudica a potencial participação de licitantes na fase de habilitação
do procedimento licitatório, portanto, não havendo, em
sede de cognição sumária, qualquer prejuízo para a livre
concorrência.
Ademais, tal exigência não se confunde com as exigências contidas no item 10.1.3 do edital, que visa garantir
a saúde financeira, através de dados contábeis da empresa licitante na fase de habilitação do certame, verbis:
10.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

c) Fiança Bancária. (g.n)

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação;

O próprio edital, em análise, fundamenta em seu item
16.6, o propósito da exigência de garantia financeira, vejamos:

a.1) Caso a Certidão Negativa de Falência e Concordata
contenha prazo de validade, prevalecerá o prazo de validade nela estipulado.

16.6 - A garantia referida no item 16.5 destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a boa e fiel execução do Contrato, o pagamento de eventuais multas aplicadas à CONTRATADA, podendo ainda ser retida para satisfação de eventuais demandas e/ou condenações judiciais, na área civil, criminal ou trabalhista, relacionadas
à execução do contrato, ou para responder por ação ou
omissão de responsabilidade da CONTRATADA, perseguida em processos judiciais em qualquer área, até o trânsito em julgado da decisão. (g. n)

a.2) Será permitida a participação de empresas que se
encontrem em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, devendo para tanto ser apresentada certidão
emitida pela instância judicial competente que certifique
que a empresa esteja apta econômica e financeiramente a participação do certame licitatório, nos termo da Lei
8.666/93.

b) Seguro-garantia;

Assim, a garantia financeira contida no edital tem por fiDiário Oficial de Contas

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição ou por balancetes
www.tce.es.gov.br

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. O balanço das
empresas de Sociedade Anônima ou por Ações, deverá
ser apresentado em publicação no “Diário Oficial”, enquanto as demais deverão apresentar o balanço autenticado, certificado por contador registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, mencionando, expressamente o número do “Livro Diário” e folha em que cada balanço se acha regularmente transcrito.
c) a comprovação da boa situação financeira da empresa será considerada através da verificação dos índices
de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e de Solvência Geral (SG), de acordo com as fórmulas e condições abaixo:
LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) =>1
LC = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) =>1
SG = (Ativo Geral) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) =>1
c.1) As empresas que apresentarem resultado menor do
que 1 (um), em qualquer dos índices referidos na alínea
‘c’ deste item serão INABILITADAS.
d) Os índices relacionados acima deverão ser apurados
a partir do balanço patrimonial referido no item 10.1.3
alínea ‘b’.
e) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência deverão apresentar balanços de constituição e balancetes do mês anterior ao da realização da presente licitação, autenticados por profissional credenciado. (g. n)
Portanto, no tocante ao apontamento contido no item
III.3.1 da representação, nesta fase inicial do processo,
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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não vislumbro a referida irregularidade, pois conforme dito alhures, a exigência contida no edital, neste particular
visa a garantia da execução do contrato.

venir a ocorrência de dano ao erário municipal, na forma revista no art. 1ª, XV da Lei Complementar Estadual
nº 621/2012;

3. Data da Sessão: 21/03/2018 – 7ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.

Contudo, diante da irregularidade evidenciada nesta representação, notadamente, no que tange à exigência
de capacidade técnica-operacional, prevista no item
10.1.5.1, do aludido edital, conclui-se que o não deferimento da medida cautelar de forma a suspender o andamento do certame poderá acarretar dano irreversível ou
irreparável ao erário municipal, visto que, neste momento, entende-se que há restrição ao caráter competitivo do
procedimento licitatório.

3.
DETERMINE ao Prefeito Municipal de Piúma, Sr.
José Ricardo Pereira da Costa e ao Presidente da CPL, Sr.
Valério Nascimento Bourguignon que, em face da concessão da presente medida, suspenda a homologação
do procedimento licitatório, referente ao Edital de Concorrência Pública nº 001/2017 e se, caso tenha assinado
contrato, que suspenda a sua execução até a análise final
de mérito da presente representação, de modo a preservar o interesse público indisponível subjacente, devendo
o presente processo seguir o rito sumário, nos termos do
art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012.”

4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;

Ademais, não se verifica a ocorrência de perigo inverso
até a resolução de mérito, pois a suspensão do procedimento licitatório, em tese, não implica na suspensão dos
serviços de limpeza e varrição de ruas, posto que tais serviços possuem caráter contínuo, havendo contrato cuja
vigência está em curso, podendo, ainda, se for o caso,
ser executado provisoriamente pelos servidores que integram o quadro de pessoal do Município designados para tal mister.
3.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, com base na competência outorgada pelo
inciso XI do artigo 288 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Contas, Resolução TC nº 261/2013, submetendo ad referendum a decisão, antes indicada ao Colegiado, no sentido de que aprove a seguinte minuta de
Decisão que submeto à sua consideração.
1.
CONHEÇA da representação intentada, na forma
do art. 177 c/c 184 do RITCEES, aprovado pela Resolução
TC nº 261/2013;
2.

CONCEDA o provimento cautelar, a fim de pre-
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MARCO ANTONIO DA SILVA
Relator
Posto isto, VOTO, tomando como razão de decidir a Decisão Monocrática nº 00424/2018-1, no sentido de que o
Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.
1. DELIBERAÇÃO:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC nº
00663/2018-1, DECIDEM os Senhores Conselheiros deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas
pelo relator, por:
1.1. RATIFICAR a Decisão Monocrática nº 00424/2018-1,
nos termos do parágrafo único do artigo 376 do Regimento Interno.
1.2. ENCAMINHAR os autos à área técnica para instrução.
2. Unânime.
www.tce.es.gov.br

4. Especificação do quórum:

4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (relator).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente

Decisão 00701/2018-8
Processo: 02116/2018-7
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMRB - Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Parte: Felismino Ardizzon
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2º SEMESTRE DE 2017 EMITIR ALERTA - ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os autos do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente ao 2º semestre do exercício de 2017, da Prefeitura
Municipal de Rio Bananal, sob a responsabilidade do Sr.
Felismino Ardizzon.
Conforme narrado pela Instrução Técnica Inicial – ITI
00074/2018-8, as despesas com pessoal e encargos alcançaram 50,65% da receita corrente líquida, superior ao
percentual de 48,6%, que equivale a 90% da receita corrente líquida, estabelecido pela LRF.
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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Assim sendo, a Secretaria de Controle Externo de Contas
- SecexContas, em atendimento ao disposto no art. 59, da
Lei Complementar nº 101/2000, sugere emissão de alerta, bem como o arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer nº 01054/2018-2, lavrado Procurador, Dr. Luis
Henrique Anastácio da Silva, em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.

Analisando-se as informações colacionadas, verifica-se
que a Prefeitura Municipal de Rio Bananal alcançou o percentual de 50,65% da receita corrente líquida com despesa de pessoal, portanto, acima do limite de alerta correspondente a 90% da receita corrente líquida, equivalente a 48,6%.
2.

lator).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente

DISPOSITIVO:

Decisão 00704/2018-1
Processo: 02022/2018-1

Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para
efeito de deliberação do Colegiado deste Egrégio Tribunal
de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.

Por todo o exposto, considerando as disposições contidas
no art. 59, § 1º, I c/c os art. 9º e art. 13, da Lei Complementar nº 101/2000, acompanhando o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.

É o sucinto relatório.

MARCO ANTONIO DA SILVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRE DE
2017 - EMITIR ALERTA - ARQUIVAR.

VOTO

Relator

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

1. DELIBERAÇÃO:

Da análise dos autos, verifico que assiste razão à área técnica e ao Parquet de Contas quando opinaram pela emissão de alerta e arquivamento dos autos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 59 estabelece:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio
dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno
de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
[...]
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite; - (g.n).
Diário Oficial de Contas

1.1.
EMITIR DE ALERTA à Prefeitura Municipal de Rio
Bananal por ter ultrapassado o limite de alerta do 2º semestre de 2017, com o consequente arquivamento dos
presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 – 7ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (rewww.tce.es.gov.br

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PML - Prefeitura Municipal de Linhares
Parte: GUERINO LUIZ ZANON

O EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO
ANTONIO DA SILVA:
Cuidam os autos do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2017, da Prefeitura Municipal de Linhares, sob a responsabilidade do Sr.
Guerino Luiz Zanon.
Conforme narrado pela Instrução Técnica Inicial – ITI
00052/2018-1, as despesas com pessoal e encargos alcançaram 49,01% da receita corrente líquida, superior ao
percentual de 48,6%, que equivale a 90% da receita corrente líquida, estabelecido pela LRF.
Assim sendo, a Secretaria de Controle Externo de Contas
- SecexContas, em atendimento ao disposto no art. 59, da
Lei Complementar nº 101/2000, sugere emissão de alerta, bem como o arquivamento dos autos.
O Ministério Público Especial de Contas, nos termos do
Parecer nº 01069/2018-9, lavrado Procurador, Dr. Heron
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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Carlos Gomes de Oliveira, em consonância com a área
técnica, pugnou no mesmo sentido.

2.

DISPOSITIVO:

Conforme regular distribuição vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para
efeito de deliberação do Colegiado deste Egrégio Tribunal
de Contas, na forma do art. 29 do Regimento Interno, Resolução TC nº 261/2013.

Por todo o exposto, considerando as disposições contidas
no art. 59, § 1º, I c/c os art. 9º e art. 13, da Lei Complementar nº 101/2000, acompanhando o posicionamento
da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.

É o sucinto relatório.

MARCO ANTONIO DA SILVA

VOTO

Relator

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

1. DELIBERAÇÃO:

Da análise dos autos, verifico que assiste razão à área técnica e ao Parquet de Contas quando opinaram pela emissão de alerta e arquivamento dos autos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 59 estabelece:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio
dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno
de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
[...]
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite; - (g.n).
Analisando-se as informações colacionadas, verifica-se
que a Prefeitura Municipal de Linhares alcançou o percentual de 49,01% da receita corrente líquida com despesa de pessoal, portanto, acima do limite de alerta correspondente a 90% da receita corrente líquida, equivalente a 48,6%.
Diário Oficial de Contas

1.
EMITIR DE ALERTA à Prefeitura Municipal de Linhares por ter ultrapassado o limite de alerta do 3º quadrimestre de 2017, com o consequente arquivamento dos
presentes autos.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 21/03/2018 – 7ª Sessão Ordinária da
Primeira Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
(presidente) e Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun;
4.2. Conselheiros substitutos: Marco Antonio da Silva (relator).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luís
Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Presidente
www.tce.es.gov.br
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Atos da 2ª Câmara
Outras Decisões - 2ª Câmara

COMPOSIÇÃO DA 2a CÂMARA
Conselheiros
Sérgio Manoel Nader Borges - Presidente
Domingos Augusto Taufner

Conselheiros-substitutos
João Luiz Cotta Lovatti

Ministério Público Especial de Contas

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.

Decisão 00579/2018-4
Processo: 02611/2009-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Denúncia
UG: CMSL - Câmara Municipal de Santa Leopoldina
Partes: Identidade preservada, Ronaldo Martins Prudencio, Fernando Castro Rocha
Procuradores: Luisa Paiva Magnago (OAB: 12455-ES),
Pedro Josino Cordeiro (OAB: 17169-ES), Leandro Jose
Donato Sarnaglia (OAB: 18810-ES), Helio Deivid Amorim
Maldonado (OAB: 15728-ES),
DENUNCIA – QUITAÇÃO- MULTA – RETORNO AO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

SESSÕES
Quartas-feiras às 10 horas

Diário Oficial de Contas

Determinada a realização de auditoria especial, os autos foram encaminhados à 5ª Controladoria Técnica que
elaborou o Relatório de Auditoria de Denúncia RA-E
25/2012 (fls. 74/100 e anexos), tendo sido constatado
pela equipe de auditoria indícios de irregularidades que
ensejaram a elaboração da Instrução Técnica Inicial ITI
61/2013 (fls. 741/747).
Dando prosseguimento ao feito, conforme Decisão Monocrática Preliminar DECM 54/2013, fls. 749, foi determinada a Citação dos senhores Fernando Castro Rocha e
Ronaldo Martins Prudêncio, Prefeitos de Santa Leopoldina, para que no prazo de 30 dias apresentassem as justificativas que julgar pertinentes quanto às irregularidades
apontadas na ITI 61/2013.
Devidamente citados, os senhores Fernando Castro Rocha e Ronaldo Martins Prudêncio, por meio de seus procuradores devidamente constituídos, fls. 757 e 939 respectivamente, apresentaram tempestivas justificativas
às fls.761/772 e 927/937.
Na forma regimental, foram os autos encaminhados a
este Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas –
NEC para análise e elaboração de Instrução Técnica Conclusiva.

RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO

O Ministério Público de Contas manifestou-se de acordo com a Instrução Técnica Conclusiva, às fls. 1792/1793.

Tratam os autos de Denúncia, protocolada nesta Corte
de Contas pelo Sr. Darley Jansen Espíndula, Presidente
da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, na data de
04 de maio de 2009, sob o nº 004350, fls. 01/36, referente a possíveis irregularidades cometidas pelos Prefeitos Municipais de Santa Leopoldina entre os exercícios
de 2005 a 2009.

Após a manifestação do Ministério Público de Contas
vieram os autos conclusos a este gabinete, que , em seguida foi elaborado o voto que deu origem ao acórdão
TC 372/2014 – Segunda Câmara , onde acatou a procedência parcial da presente denúncia, com fulcro no art.
95, II, da LC 621/12; e fixou multa pecuniária individual, no valor correspondente a quinhentas vezes o VRTE’s,

www.tce.es.gov.br
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ao Senhor Sr. FERNANDO CASTRO ROCHA e Sr. RONALDO
MARTINS PRUDÊNCIO, ante a infringência do artigo 58,
III, e do artigo 67, da Lei 8.666/1993, do artigo 167, VIII,
e artigo 195, da Constituição Federal, e do artigo 9, § 2°,
da Lei 100/2000, e da constatação de prática de ato com
grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, prevista no art. 96 da LC 32/93 (correspondente, atualmente, ao art. 135, inciso II, da LC n. 621/12 e ao
art. 382 da Resolução TC n. 261/13) e art. 166, I da Resolução TC 182/2002 (correspondente, atualmente, ao art.
389, II do RITCEES);

de cobrança do E-TCEES.
Considerando, portanto, que foi cumprida pelos responsáveis a decisão proferida pelo Acórdão TC 372/2014
– Segunda Câmara, tendo em vista o recolhimento integral da multa , VOTO no sentido de que o colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.

Decisão 00581/2018-1
Processo: 07595/2016-5
Classificação: Tomada de Contas Especial

Conselheiro Relator

UG: CMVV - Câmara Municipal de Vila Valério

1. DELIBERAÇÃO

Partes: Adair Grigoleto, Alberto Carlos Dubberstein, Vanderlei Dos Santos, Osvaldo De Oliveira, Cassimiro Jose
Brumatti, Luiz Meneguele, Nivaldo Farias, Losivan Luiz
Santana, Vanesa Da Silva Pianno

O processo teve seu trânsito em Julgado em 20/10/2014,
conforme Certidão de Transito em Julgado , fls. 1326,
emitido pela Secretaria Geral das sessões.
Nos termos do artigo 305, parágrafo único c/c artigo 463
do Regimento Interno, os autos foram encaminhados os
Ministério Público de Contas, lançando os seguintes Termos de Verificação:

1.1. QUITAR, com fundamento no art. 148 da Lei
621/2012, aos senhores FERNANDO CASTRO ROCHA e
Sr. RONALDO MARTINS PRUDÊNCIO, relação à multa pecuniária referida.

Nº 041/2015 – Fernando Castro Rocha –– fl. 1344/1345;

1.2. ARQUIVAR, na forma do art. 330, I e IV do RITCEES.

Nº 00005/2018 -7 – Ronaldo Martins Prudêncio –– fl.
1368/1369;

1.3. REMETER à Secretaria Geral do Ministério Público
de Contas, conforme solicitado, e disposto no artigo 463
do RITCEES.

Diário Oficial de Contas

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator:

O Ministério Público de Contas pronuncia-se por meio
da lavra do ilustre Procurador Geral Luciano Vieira, fls.
1371, que analisando os Termos de Verificação expedidos pela Secretaria Geral do Ministério Público de Contas, certificou o recolhimento integral das multas aplicadas aos responsáveis supramencionados e, pugna que
seja expedida a devida quitação aos responsáveis e posterior arquivamento do feito, na forma do art. 330, I e
IV do RITCEES, bem como requer a devolução dos autos
àquela Secretaria para os devidos registros no sistema

5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva

2. Unânime.

Procuradores: , Gabriel Passos Gagno, Natália Lacerda,
Grasielle Marcos Pereira Pagung, Rodrigo Cassaro Barcellos, André Francisco Luchi
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – DANO AO ERÁRIO
MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE GRAVE E
MÁ-FÉ – NOTIFICAÇÃO DE 30 DIAS PARA A EFETUAÇÃO
DO PAGAMENTO DO DÉBITO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos Augusto Taufner;

Tratam os autos do Processo TC 7595/2016 de Tomada de Contas Especial, instaurada por meio da Portaria
13/2016 de 27 de junho de 2016, com o intuito de apurar supostas irregularidades com gastos referentes a diárias, perpetrados pela Câmara Municipal de Vila Valério
com potencial de provocar dano ao erário.

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição);

À fl. 45, foi solicitada a este Conselheiro Relator a prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos da TCE,

3. Data da Sessão: 14/03/2018 – 6ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:

www.tce.es.gov.br
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tendo sido deferida à fl. 49.
Finalizado os trabalhos, foi encaminhado a esta Corte de
Contas a TCE, conforme ofício de fl. 55.
A SecexDenúncias elaborou, então, a Instrução Técnica
Inicial nº 155/2017 (fls. 59/78), sugerindo a citação dos
gestores responsáveis. Nesse passo, foi exarada a Decisão Monocrática Preliminar nº 209/2017 (fls. 80/82),
acolhendo a sugestão da área técnica, e sendo determinada a citação dos responsáveis.
Devidamente citados, o Sr. Vanderlei dos Santos, ex-Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Vila Valério, o Sr. Adair Grigoleto, ex-Vereador, o Sr. Osvaldo de
Oliveira, ex-Vereador, o Sr. Cassimiro José Brumatti, ex-Vereador, o Sr. Luiz Meneguele, ex-Vereador, o Sr. Nivaldo Farias, ex-Vereador, o Sr. Alberto Carlos Dubberstein,
ex-Vereador, o Sr. Lozivan Luiz Santana, ex-Vereador, e a
Srª. Vanessa da Silva Pianno, Técnica em Contabilidade,
apresentaram conjuntamente alegações de defesa às fls.
113 a 118.
Em seguida, encaminhados os autos à SecexDenúncias, foi elaborada a Instrução Técnica Conclusiva ITC
01941/2017-1.
O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio
do Parecer PPJC 00401/2018-1.
Após a manifestação do Ministério Público de Contas,
vieram os autos conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
DO RECEBIMENTO IRREGULAR DE DIÁRIAS
Conforme exposto na ITC 01941/2017-1, no âmbito da
presente Tomada de Contas Especial, restaram identifiDiário Oficial de Contas

cadas condutas praticadas pelo Sr. Vanderlei dos Santos
(ex-Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de
Vila Valério), pelo Sr. Adair Grigoleto (ex-Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Vila Valério) e pela Sr.ª
Vanessa da Silva Pianno (Técnica em Contabilidade), referentes à solicitação e recebimento de indenização a título de diárias, todavia sem comprovar que preenchiam
os requisitos legais para tanto.
Compulsando os autos, percebeu-se que nos processos
de pagamentos de diárias constavam apenas a solicitação da indenização, um e-mail ou convite como forma
de justificativa, não constando certificado de participação no evento ou qualquer outro meio que comprove
que o beneficiário faria jus ao recurso.
Tais conclusões sequer foram combatidas pelos respectivos responsáveis, que, em sede de defesa, não obstante
aleguem a regularidade no recebimento das diárias, se
propuseram a restitui-las, solicitando, no entanto, o parcelamento em 12 (doze) vezes.
Sobre tais questões, manifesta-se a área técnica, por
meio da ITC 01941/2017-1, no seguinte sentido:
A ITI 155/2017, encampando o entendimento do Relatório Conclusivo da Tomada de Contas 01/2016 (fls.
1327/1332), confeccionado pela Câmara Municipal de
Vila Valério, relatou que diversos processos de pagamento de diárias, relativos ao Sr. Vanderlei dos Santos,
ex-Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Vila Valério (Proc. Pagamento nº 62, 76, 276, 281, 480 e
483), ao Sr. Adair Grigoleto, ex-Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Vila Valério (Proc. Pagamento
nº 551), e à Srª. Vanessa da Silva Pianno, Técnica em
Contabilidade (Proc. Pagamento nº 67, 389, 408, 467,
554 e 657), foram efetuados sem motivação suficienwww.tce.es.gov.br

te e, assim, sem liquidação de despesa, pois “apresentavam apenas a solicitação da indenização, um e-mail ou
convite como forma de justificativa, não constando certificado de participação no evento ou qualquer outro
meio que comprove que o beneficiário faria jus ao recurso”.
De fato, conforme relatado na ITI 155/2017, tais processos de pagamento de diárias indicam, quando muito,
apenas a cidade de destino. No entanto, não constam
quaisquer informações sobre os locais específicos onde
os vereadores estiveram ou eventos dos quais teriam
participado (ex.: órgãos públicos ou gabinete de deputados), tampouco constam quaisquer atestados, fornecidos por órgãos públicos que teriam sido visitados, que
comprovem que os vereadores realmente estiveram
nos locais.
O art. 70, parágrafo único da CE-ES/89 e o art. 113 da Lei
8.666/93 prescrevem que constitui dever dos gestores
prestar contas de seus atos, de modo que, no presente
caso, consiste em ônus dos gestores públicos a comprovação específica e inequívoca dos motivos, que teriam
justificado as viagens realizadas e, consequentemente,
o pagamento de diárias, não cabendo a esta Corte de
Contas presumir fatos não comprovados.
Como se observa, os responsáveis, em sua defesa, não se
opõem à devolução do valor apurado na ITI 155/2017,
recebidos a título de diárias de viagens, limitando-se a
requerer um suposto direito ao parcelamento do valor devido para restituição ao erário municipal, alegadamente com base nos arts. 174 e 179, parágrafo único, III da Resolução TC n° 261/2013 (RITCEES). Contudo,
não há previsão do alegado direito nos citados dispositivos da Resolução TC n° 261/2013, bem como desconheTerça-feira, 3 de abril de 2018
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cemos a existência de previsão legal ou regimental que
ampare tal direito em prol de quem deu causa a dano ao
erário municipal.
Ante o exposto, sugere-se a manutenção da irregularidade disposta no tópico 2.1 desta ITC, com relação a todos
os responsáveis, bem como as condenações ao ressarcimento ao Erário Municipal do Sr. Vanderlei dos Santos, ex-Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
de Vila Valério, da quantia de R$ 2.775,20 (dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), equivalente a 870,92 (oitocentos e setenta inteiros e noventa e
dois centésimos) VRTEs, do Sr. Adair Grigoleto, ex-Vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Vila Valério,
da quantia de R$ 809,43 (oitocentos e nove reais e quarenta e três centavos), equivalente a 254,01 (duzentos e
cinquenta e quatro inteiros e um centésimo) VRTEs, e da
Srª. Vanessa da Silva Pianno, Técnica em Contabilidade,
da quantia de R$ 2.613,32 (dois mil, seiscentos e treze
reais e trinta e dois centavos), equivalente a 820,12 (oitocentos e vinte inteiros e doze centésimos) VRTEs.
Consideradas as razões acima expostas, mantenho a irregularidade em relação aos respectivos responsáveis,
condenando-os ao ressarcimento dos valores referentes
ao dano ao erário municipal, causados por cada qual. Ante a existência de pedido de parcelamento realizado antes mesmo de qualquer condenação, entendo ser cabível o parcelamento do débito em 6 (seis) parcelas mensais com vencimento da primeira parcela em 30 dias
após a publicação desta decisão.
FALTA DE INTERESSE PÚBLICO QUANTO ÀS DIÁRIAS RELATIVAS AO XXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE SERVIDORES DE CÂMARAS E VI ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES
Diário Oficial de Contas

Quanto a este indício de irregularidade inserido na ITI
00155/2017-1, entendeu a área técnica que “o Sr. Vanderlei dos Santos, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Vila Valério e ordenador
de despesas, autorizou pagamento de diárias a ele próprio e aos vereadores Adair Grigoleto, Alberto Carlos Dubberstein, Cassimiro José Brumatti, Losivan Luiz Santana, Luiz Meneguele, Nivaldo Farias e Osvaldo de Oliveira,
bem como à servidora Vanessa da Silva Pianno, ferindo o
Princípio da Supremacia do Interesse Público, ao atender
exclusivamente a interesses particulares”.
Segundo a referida instrução técnica inicial, “analisando-se o Processo de Pagamento nº 455/2011 (fls. 523/556),
evidenciou-se que dos nove vereadores que compõem a
Casa Legislativa oito foram ao evento, acompanhados da
servidora responsável pela tesouraria da Câmara. Diante
desse fato, a TCE entendeu que a participação do grande
número de vereadores extrapolou os limites do interesse público, haja vista o alto custo gerado em contraponto aos benefícios, que poderiam ser auferidos com a presença de um ou dois participantes”.
Após a apresentação das alegações de defesa pelos responsáveis, em que é argumentado, basicamente, que a
participação de quase a totalidade dos vereadores no
evento atendia aos preceitos de interesse público, e,
também, não feria os parâmetros de razoabilidade/economicidade na quantidade de agentes políticas participantes, manifestou-se a área técnica, por meio de ITC
01941/2017-1, expondo o que segue logo abaixo:
Inicialmente, cabe destacar que, ao contrário do alegado pelos defendentes, os Tribunais de Contas possuem,
sim, competência para aferir os gastos públicos, realizados pelos gestores de outros órgãos públicos, sob o aswww.tce.es.gov.br

pecto da economicidade, nos termos dos arts. 70, caput
da CRFB/88 e da CE-ES/89. A análise da economicidade,
embora possa envolver certa discricionariedade na determinação dos critérios ou parâmetros sobre os quais
se pautará, deve sempre ser orientada por critérios objetivos, pois a adoção de critérios subjetivos, ou critérios em relação aos quais não tenha existido possibilidade prévia de o gestor ter ciência e se adequar, pode
resultar em arbitrariedade.
Ressalta-se que em nenhum momento a ITI 155/2017
imputou a inexistência da viagem e da participação dos
vereadores e da servidora da Câmara Municipal de Vila Valério no XXVI Congresso Brasileiro de Servidores
de Câmaras e VI Encontro Nacional de Vereadores, que
fundamentaram o pagamento das diárias. A efetiva
participação dos vereadores e da servidora resta comprovada pelos certificados, acostados aos autos dos Pagamentos nº 455/2011 (fls. 533/540) e nº 456/2011 (fl.
561).
Por oportuno, a ITI 155/2017, encampando as conclusões do Relatório Conclusivo da Tomada de Contas
01/2016 (fls. 1327/1332), imputou a suposta falta de interesse público na participação do evento e a falta de razoabilidade na quantidade de agentes públicos do Legislativo Municipal que participaram do evento. Com base
nestes 02 (dois) fundamentos, a ITI 155/2017 pugna pela devolução ao erário dos valores despendidos com o
pagamento de diárias.
Quanto à imputada falta de interesse público na participação do evento, entendemos que a acusação não merece prosperar sob este fundamento. Tendo em vista os
temas constantes da programação do evento (fls. 532
e 560), não há como sustentar a ausência de interesse
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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público no tocante aos assuntos abordados. Com efeito,
não se pode presumir que os agentes públicos tenham
ido ao evento movidos por interesse privado, se está
comprovada a participação deles no evento e, se neste, foram tratados assuntos de interesse público. Ademais, o fato de ter participado do evento um percentual
muito grande de agentes públicos em relação à totalidade do quadro de pessoal do órgão público, também não
denota a ausência de interesse público na participação
no evento, mas pode indicar a falta de economicidade
na conduta dos gestores, a depender da legitimidade do
critério ou parâmetro que seja adotado para aferi-la.
Quanto à imputada falta de razoabilidade (economicidade) na quantidade de agentes públicos do Legislativo Municipal que participaram do evento, considerando-se que a Câmara Municipal de Vila Valério possui apenas 09 (nove) vereadores, também entendemos que
foi desarrazoada a viagem de 08 (oito) vereadores para
participarem de um congresso, conforme relatado pela
ITI 155/2017 e pelo Relatório Conclusivo da Tomada de
Contas 01/2016 (fls. 1327/1332).
No entanto, contrariamente à conclusão exposta na peça acusatória, entendemos que, no presente caso, não
há parâmetro objetivo prévio que possa servir de fundamento para aferir a ausência de economicidade de
tais viagens e, por conseguinte, possa servir para quantificar o montante de eventual dano ao erário. Com efeito, não havia regra prévia estabelecida com base na qual
se pudesse delimitar a quantidade ou proporção de vereadores e servidores que poderiam viajar para participar de cada tipo de evento. Assim, do ponto de vista jurídico, não há como exigir conduta diversa do Presidente da Câmara e dos demais agentes públicos, de modo a
Diário Oficial de Contas

imputar-lhes responsabilidade por estas viagens.
Ante o exposto, sugere-se que seja afastada a irregularidade disposta no tópico 2.2 desta ITC.

Falta de interesse público quanto às diárias relativas ao
XXVI Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras e
VI Encontro Nacional de Vereadores.

Por fim, para que seja densificado o princípio da razoabilidade para futuros casos semelhantes, sugerimos
a expedição de recomendação à Câmara Municipal de
Vila Valério para que “estipule critérios objetivos para
definir a quantidade ou percentual de agentes públicos (agentes políticos e servidores públicos) que poderão participar de cada tipo de evento, para fins de pagamento de diárias”.

Base legal: Art. 37 da Constituição Federal de 1988, Art.
32 da Constituição Estadual do Espírito Santo de 1989;
Art. 2º da Lei Municipal de Vila Valério número 7/1997
(autoriza a concessão de diárias no Poder Executivo e Legislativo Municipal); Resolução Municipal de Vila Valério
número 29/2005 (fixa diárias para os Vereadores da Câmara Municipal de Vila Valério).

Quanto a tais considerações, anuídas pelo Ministério Público de Contas, entendo serem suficientes para o afastamento da irregularidade inicialmente assinalidade, até
mesmo porque é evidente a ausência de parâmetro objetivo prévio que possa servir de fundamento para aferir a ausência de economicidade de tais viagens, assim
como para quantificar o montante de eventual dano ao
erário.

a) Vanderlei dos b) Adair Grigoleto

Ante todo o exposto, acompanhando integralmente o
entendimento da área técnica e do Ministério Público de
Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que
ora submeto à apreciação deste Colegiado.

i) Vanessa da Silva Pianno

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. Afastar a seguinte irregularidade, referente ao item:
www.tce.es.gov.br

Responsáveis:
c) Osvaldo de Oliveira
d) Cassimiro José Brumatti
e) Luiz Meneguele
f) Nivaldo Farias
g) Alberto Carlos Dubberstein
h) Lozivan Luiz Santana
.2. Manter a seguinte irregularidade, referente ao item:
Recebimento irregular de diárias
Base legal: Art. 37 da Constituição Federal de 1988; Art.
32 da Constituição Estadual do Espírito Santo de 1989;
Art. 2º da Lei Municipal de Vila Valério número 7/1997
(autoriza a concessão de diárias no Poder Executivo e Legislativo Municipal); Resolução Municipal de Vila Valério
número 29/2005 (fixa diárias para os Vereadores da Câmara Municipal de Vila Valério).
Responsáveis:
a) Vanderlei dos Santos (ex-Presidente da Câmara MuTerça-feira, 3 de abril de 2018
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nicipal de Vereadores de Vila Valério)

tas, nos termos do art. 463 do RITCEES.

LOVATTI:

b) Adair Grigoleto (ex-Vereador da Câmara Municipal
de Vereadores de Vila Valério)

1.7. Notificar o Sr. Vanderlei dos Santos, o Sr. Adair Grigoleto e a Sr.ª Vanessa da Silva Pianno, no sentido de que,
na forma do art. art. 157, § 3º e § 4º do RITCEES, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo, hipótese em que o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e expedirá quitação.

Trata-se de fiscalização na área temática RECEITAS PÚBLICAS, realizada na Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, relativo ao exercício de 2017, decorrente do Plano
de Fiscalização 2017.

c) Vanessa da Silva Pianno (Técnica em Contabilidade)
1.3. Rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo
Sr. Vanderlei dos Santos, pelo Sr. Adair Grigoleto e pela Sr.ª Vanessa da Silva Pianno, em razão da irregularidade mantida;
1.4. Acolher as alegações de defesa apresentadas pelo
Sr. Vanderlei dos Santos, pelo Sr. Adair Grigoleto, Sr. Osvaldo de Oliveira, Sr. Cassimiro José Brumatti, Sr. Luiz Meneguele, Sr. Nivaldo Farias, Sr. Alberto Carlos Dubberstein, Sr. Lozivan Luiz Santana e pela Sr.ª Vanessa da Silva
Pianno, no que tange à irregularidade afastada;
1.5. Ante a inexistência de comprovada má-fé, bem como a ausência de irregularidade grave, notificar o Sr.
Vanderlei dos Santos, o Sr. Adair Grigoleto e a Sr.ª Vanessa da Silva Pianno, para que, respectivamente, efetuem
o ressarcimento ao erário municipal do montante equivalente 870,92 VRTE, 254,01 VRTE, 820,12 VRTE, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de condenação em multa pecuniária, a ser dosada em conformidade ao disposto no artigo 1º, inciso XXVI, c/c artigo 62 e artigos 94 a 97
da Lei Complementar nº 32/1993, cientificando-lhes que
desta decisão preliminar (art. 142, § 1 da LC 621/2012)
não cabe recurso, nos termos do art. 398, I e III do RITCEES;
1.6. Autorizar, desde já, que os valores devidos pelos
responsáveis sejam parcelados em 6 parcelas mensais,
com vencimento da primeira parcela em 30 dias após a
publicação desta decisão, cuja liquidação do débito será
acompanhada pelo Ministério Público Especial de ConDiário Oficial de Contas

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/03/2018 – 6ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos Augusto Taufner;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Decisão 00605/2018-3
Processo: 06037/2017-5
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Auditoria
UG: PMAV - Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua
Partes: Almir Lima Barros, Adriana Ventury Leal, Karoline Duarte Ventury Lima, Fernando Barboza Casagrande, Paulo Caldeira Burock Junior, Josemar Machado Fernandes
AUDITORIA – NOTIFICAR – DETERMINAR – RECOMENDAR – ENCAMINHAR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
www.tce.es.gov.br

Segundo informações dos autos, preliminarmente à auditoria, foi realizado levantamento relacionado à administração tributária de cada município do Estado do Espírito Santo, buscando identificar o cumprimento de requisitos mínimos relacionados ao aparelhamento e operacionalização da estrutura arrecadatória municipal.
O resultado do levantamento permitiu traçar uma avaliação geral e individualizada acerca da estrutura de fiscalização, arrecadação e cobrança de todos os municípios
do estado do Espírito Santo, consubstanciada no Relatório de Levantamento RLE nº 03/2015, inserido no bojo
do processo TC 4548/2015.
Esse relatório possibilitou o estabelecimento do escopo
da auditoria e a seleção dos jurisdicionados a ser objeto
de fiscalização in loco, dentre aqueles que apresentaram
as maiores deficiências técnicas (riscos) quanto aos índices avaliados nos questionários, levando-se em conta as
faixas populacionais estabelecidas pela equipe, selecionando-se o Município de Atílio Vivácqua para fiscalização no exercício de 2017.
Destarte, instruída a fiscalização do Relatório de Auditoria 69/2017 e seus apêndices, acolho as sugestões nele
inscritas, consideradas no escopo da auditoria em identificar problemas e propor medidas destinadas a tornar
a Administração Tributária Municipal mais eficiente, retratadas na Instrução Técnica Inicial ITI 1513/2017-9 as
quais evidenciam os seguintes achados:
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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Legislação tributária não disponibilizada adequadamente para consulta;

Ausência de requisitos legais na inscrição em dívida ativa;

Normatização municipal do ISS incompatível com a lei
complementar federal 116/2003;

Ausência de cobrança judicial do crédito tributário;

Inexistência de planta genérica de valores
Irregularidades na atualização monetária;
Inexistência de carreira específica para exercício de atividades de fiscalização;
Cargos da administração tributária desprovidos de
Atribuições legais expressas;
Não priorização de recursos à administração tributária;
Ausência de regulamentação da administração tributária;
Inexistência de previsão orçamentária estabelecendo recursos específicos para a administração tributária;
Registro irregular da execução de despesas com a administração tributária;
Cadastro imobiliário não fidedigno;
Irregularidades nos procedimentos fiscalizatórios de maximização da arrecadação;
Inexistência de fiscalização do ITBI;
Irregularidades no arbitramento do ITBI;
Ausência de informações de cartórios de registro de imóveis sobre transmissões lavradas no município;
Cobrança ilegal de taxa de manutenção de calçamento
Ausência de previsão e arrecadação de taxa pública
Cobrança administrativa insuficiente para realizar a efetiva arrecadação;
Parcelamentos em desacordo com as normas gerais;
Diário Oficial de Contas

Procedimento insuficiente para realizar a efetiva arrecadação;
Inconsistência no registro contábil dos créditos tributários;
Ausência de baixa no sistema tributário de crédito prescrito;
Assim, VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Decisão que submeto à sua consideração.
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em Substituição
1. DELIBERAÇÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da segunda câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:
1.1. NOTIFICAR KAROLINE DUARTE VENTURY LIMA (Secretária Municipal de Finanças), ADRIANA VENTURY LEAL (Controladora Municipal); FERNANDO BARBOZA CASAGRANDE (Procurador Geral do Município) e PAULO
CALDEIRA BUROCK JUNIOR (Presidente da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua), ou quem os houver sucedido,
para que tomem ciência dos indicativos e das proposições suscitadas pela Equipe de Auditoria, detalhadas no
Relatório 69/2017 e seus apêndices.
1.2. NOTIFICAR o Prefeito atual do município de Atílio
Vivácqua, Senhor JOSEMAR MACHADO FERNANDES,
nos termos do artigo 8º da Resolução TC nº 298/2016
www.tce.es.gov.br

c/c os artigos 206, §2º, e 358, inciso III, da Resolução TC
261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal c/c o artigo 63, inciso III, da Lei Orgânica deste Tribunal, para que, no prazo de 90 (noventa) dias, cumpra as
DETERMINAÇÕES abaixo relacionadas, com base no artigo 7º, da Resolução TC nº 298/2016 e nos critérios legais
referentes a cada achado de auditoria exposto no item 2
do Relatório de Auditoria 69/2017 (Proc. TC 6037/2017),
em especial o art. 37 da CF e o art. 11 da LRF, alertando-o
de que o não atendimento injustificado o sujeita às sanções previstas no art. 1º, inciso XXXII e artigo 135, inciso
IV, da Lei Orgânica deste Tribunal c/c artigo 389, inciso IV,
da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno deste Tribunal:
Consolidar as medidas propostas visando solucionar os
problemas identificados pela presente auditoria em um
Plano de Ação, no modelo exemplificativo previsto no
Apêndice 1 do Relatório 69/2017, para avaliação e futuro monitoramento por parte deste Tribunal nos termos
dos artigos 10 da Resolução TC nº 298/2016 e 194 da Resolução TC 261/2013, que cuida do Regimento Interno
deste Tribunal.
a) O Plano de Ação deve ser encaminhado no formato
previsto na IN TCEES nº 35/2015, incisos I e II, art. 3º,
(CD-Rom; formato de planilha eletrônica ou documento
de texto), constando naqueles enviados em papel a assinatura do responsável pelo Plano de Ação (Prefeito),
bem como dos responsáveis que detêm a atribuição legal pelas medidas ali consignadas;
b) O detalhamento das ações deve ser suficiente para
que seja possível acompanhar o seu desenvolvimento
no tempo – em geral, efetuado pelos responsáveis por
cada setor especializado dentro da estrutura da adminisTerça-feira, 3 de abril de 2018

57

ATOS DA 2a CÂMARA

tração municipal –, uma vez que deve ser garantida a estrutura necessária a sua implementação;

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação

c) O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado, especialmente com as assinaturas dos responsáveis
legais, de acordo com as competências previstas na lei
municipal de estrutura administrativa vigente, visando
à continuidade administrativa e à efetividade do saneamento das impropriedades apontadas pelo relatório de
auditoria.

UG: PMSL - Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina

1.3. RECOMENDAR ao gestor que observe rigorosamente os preceitos legais, se houver necessidade, especialmente os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal
que trata da matéria.
1.4. ENCAMINHAR copia do Relatório 69/2017, com seus
apêndices, e da Instrução Técnica Inicial ITI 1513/2017, a
todos os notificados.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/03/2018 – 6ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Decisão 00609/2018-1
Processo: 01333/2018-4
Diário Oficial de Contas

Partes: Leomar Laurett, Nadia Rosa Nunes Almeida, Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda, Valdemar
Luiz Horbelt Coutinho, Gabrielly Santos Simon
Procurador: Anselmo Da Silva Ribas (OAB: 193321-SP),
REPRESENTAÇÃO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA LEOPOLDINA – CONHECER – INDEFERIR CAUTELAR – TRAMITAR EM RITO ORDINÁRIO – CITAÇÃO.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação com pedido liminar, em face da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, apresentada pela empresa PRIME Consultoria
e Assessoria Empresarial Ltda. – EPP, alegando supostas
irregularidades no Pregão Presencial nº 003/2018 que
tem como objeto a contratação de empresa especializada no gerenciamento de transações comerciais com rede
de empresas credenciadas objetivando a prestação de
serviço de manutenção preventiva e corretiva, compreendendo a realização de orçamento de materiais e serviços especializados de manutenção, para atendimento de
frota de veículos e equipamentos operacionais do município.
Alega o representante:
Que o item 6 do Termo de Referência, “Dos Preços Praticados para o serviço”, fixou valores máximos (mão-de-obra por categoria de veículo) não compatíveis com aqueles praticados pelo mercado, podendo inviabilizar a reawww.tce.es.gov.br

lização de serviços pela rede credenciada. Ademais a Administração não evidenciou quais foram os parâmetros
adotados para a especificação desses valores.
Alegou que o subitem 1.12.7 do Anexo 7, Termo de Referência, “Minuta do Contrato do Edital”, que obrigou a
concessão de descontos nos orçamentos encaminhados
pela rede credenciada (mínimo de 10% para peças de veículos nacionais e 5% para os importados).
Através da Decisão Monocrática nº 0263/2018-5 decidi
notificar o Prefeito e Pregoeiro no prazo de cinco dias,
para se manifestarem acerca dos indícios de irregularidade.
Com isso, o Sr. Leomar Laurett apresentou suas justificativas por meio do documento eletrônico Defesa/Justificativa 00122/2018-3 e peças Complementares (eventos 14 ao 21). O Sr. Valdemar Luiz Horbelt Coutinho apresentou suas justificativas através da Defesa/justificativa
00134/2018-6.
Após, os autos seguiram para a Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações Não Especializadas – SecexMeios
e elaboraram a Manifestação Técnica nº 00140/2018-1
opinando por conhecer a representação, indeferir a medida cautelar e determinar que os autos tramitem sob o
rito ordinário.
Ato contínuo, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial nº
00099/2018-8 pela SecexMeios opinando pela citação
dos responsáveis com relação ao seguinte indicativo de
irregularidade: Previsão de cláusula restritiva na Minuta Contratual.
É o relatório. Passo a fundamentação.
FUNDAMENTAÇÃO
Verifico que estão presentes os requisitos/pressupostos
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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de admissibilidade da presente representação, insertos
nos arts. 184 e 177 c/c 186, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte de Contas, in verbis:

Assim, diante da presença dos requisitos e pressupostos
de admissibilidade, decido pelo recebimento da presente representação.

Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia
sobre matéria de competência do Tribunal:

Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71
da CF/88, o Tribunal de Contas tem o poder de sustar a
execução de atos. Assim também estabelece o inciso XI
da CE/89.

I – ser redigida com clareza;
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;
III - estar acompanhada de indício de prova;
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade previstos neste
artigo.
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá
ser submetida ao Plenário.
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato será comunicado ao Ministério Público para as
medidas legais cabíveis.
Art.184. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou
jurídica poderá representar ao Tribunal irregularidades
na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos.
Art.186. Aplicam-se às representações previstas nesta
subseção, no que couber, as normas relativas à denúncia.
Diário Oficial de Contas

Para que seja concedida uma medida suspensiva de determinado procedimento, se faz necessário à presença
de dois requisitos, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.
Segundo o representante caso não haja a suspensão do
procedimento licitatório, inúmeras empresas gerenciadoras de cartões estariam sendo tolhidas do seu direito
de participação no certame.
Com relação aos valores relativos à mão-de-obra por categoria de veículo, estabelecidos no item 6 do Termo de
Referência, serem superiores ao praticado no mercado,
foi acostado aos autos pelos responsáveis documentos
com base em orçamentos coletados pela municipalidade. Com isso, o valor da mão-de-obra foi especificado de
forma embasada, e a fixação de preços máximos a serem
praticados pela rede credenciada é uma forma da Administração se prevenir de valores exorbitantes.
Destaco ainda, que o representante não encaminhou nenhum documento que corrobore com a argumentação
de que os valores não são compatíveis com os de mercado.
Já em relação à imposição à rede credenciada, de conceder descontos mínimos sobre as peças de veículos nacionais (10%) e importados (5%), entendo que mesmo
com as justificativas apresentadas de que a Prefeitura
www.tce.es.gov.br

possui contrato para fornecimento de peças, e que a base do desconto foi amparada na tabela Audatex do Brasil, onde são praticados descontos entre 50% e 58%, no
caso concreto, fica caracterizado uma imposição da Administração a terceiros que ultrapassa os limites contratuais estabelecidos pelas partes, podendo assim restringir a competição do certame, estando presente assim o
fumus boni iuris.
Ocorre que, o objeto da referida contratação é a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e equipamentos operacionais do Município, sendo fundamental para as atividades rotineiras do Município e de acordo com as informações contidas na Petição Intercorrente
nº 00397/2017-7 de que o contrato de manutenção da
frota própria encerrou no dia 28 de fevereiro de 2018,
entendo que fica configurado o periculum in mora reverso, já que uma eventual concessão da medida cautelar
poderia suspender a contratação em questão e paralisar
diversos serviços públicos essenciais, acarretando violação maior ao interesse público e transtornos a população.
Já em relação à proposta técnica contida na Instrução
Técnica Inicial nº 00099/2018-8 entendo que devem ser
citados os Srs. Valdemar Luiz Horbelt Coutinho – Prefeito Municipal, Leomar Laurett – Pregoeiro, Nadia Rosa
Nunes de Almeida Suave – Coordenadoria Municipal de
Transportes e Gabrielly Santos Simon – Advogada Geral
do Município, tendo em vista o seguinte indicativo de irregularidade: “Previsão de cláusula restritiva na Minuta
Contratual”.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica, VOTO para que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

mente com o Termo de Citação;

nica Inicial;

Relator

1.6. ADVERTÊNCIAS:

1. DELIBERAÇÃO

1.6.1. Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012;

1.6.6 Ressalto que o não atendimento desta solicitação
poderá implicar em sanção de multa, conforme disposição dos arts. 135, §2º, da LC 621/12 e 391, do Regimento Interno desta Corte de Contas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator em:
1.1. CONHECER a presente representação tendo em vista a presença dos requisitos de admissibilidade previstos
nos artigos 184 e 177 c/c 186 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
1.2. INDEFERIR a medida cautelar pleiteada tendo em
vista o periculum in mora reverso;
1.3. DETERMINAR o prosseguimento do feito no rito ordinário;
1.4. CITAR os Srs. Valdemar Luiz Horbelt Coutinho – Prefeito Municipal, Leomar Laurett – Pregoeiro, Nadia Rosa
Nunes de Almeida Suave – Coordenadora Municipal de
Transportes e Gabrielly Santos Simon – Advogada Geral
do Município de acordo com o artigo 56, II da Lei Complementar Estadual 621/2012 e do art. 157, III do Regimento Interno desta Corte de Contas, para que no prazo estipulado, apresentem, individualmente ou coletivamente, razões de justificativas, bem como documentos
que entenderem necessários, em razão do seguinte indício de irregularidade:
1.4.1. Previsão de cláusula restritiva na Minuta de Contratual;
1.5. DETERMINAR o encaminhamento de cópia integral dessa decisão, da Instrução Técnica Inicial nº
00099/2018-8, para remessa aos interessados, juntaDiário Oficial de Contas

1.6.2 Na forma do inciso I, do § 1º, do Artigo 64, da Lei
Complementar 621/2012, a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por
recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro da família ou empregado do responsável ou do interessado;
1.6.3 As demais comunicações pós-citação serão feitas
na forma do artigo 241 do Regimento Interno, ou seja,
pelo Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do
Espírito Santo instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar 621/2012 e regulamentado pela Resolução TC
262/2013;
1.6.4 Poderá o interessado exercer sua defesa por todos
os meios em direito admitidos, e querendo exercer o direito de sustentação oral, deverão ser observados os requisitos do art. 327 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas quando do julgamento dos presentes autos, cuja
data será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo por meio da divulgação
da pauta de julgamento na forma do art. 101 do mesmo
diploma regimental, tudo em observância aos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da publicidade;
1.6.5 Para fins de aplicação do Artigo 87, do § 2º, da Lei
Complementar 621/2012, os responsáveis deverão observar a necessidade de demonstração de boa-fé na prática de atos e/ou omissões reportadas na Instrução Técwww.tce.es.gov.br

2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/03/2018 – 6ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator);
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti.
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Decisão 00610/2018-4
Processo: 02102/2018-5
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMCC - Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Parte: CHRISTIANO SPADETT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL –PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – 2º SEMESTRE DE
2017 – PARECER DE ALERTA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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O presente processo trata acerca de Relatório de Gestão
Fiscal - referente ao 2º semestre de 2017, da Prefeitura
Municipal de Conceição do Castelo, sob a responsabilidade do Sr. Christiano Spadetto.
Compulsando detidamente o relatório apresentado, observo que o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, por meio da Instrução Técnica Inicial ITI
nº 61/2018-1 (doc. 02), verificou que foi ultrapassado o
limite de alerta para despesas com pessoal no 2º semestre/2017, conforme quadro abaixo:
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
% DA DESPESA LÍQUIDA TOTAL COM PESSOAL SOBRE A RCL
LIMITE MÁXIMO (54% da RCL) (Incisos I,II,III, art.
20 da LRF)
LIMITE PRUDENCIAL (51,3% da RCL) (Art.22, § único da RCL)
LIMITE PARA ALERTA (48,6%) (Art. 59, § 1º, inciso
II da LRF)

18.219.925,64
34.153.369,63
53,35%
18.442.819,60
17.520.678,62
16.598.537,64

Nesse contexto, sugere a Equipe Técnica a emissão de
Parecer de Alerta, de acordo com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), tendo em vista o ultrapassar do limite de alerta supramencionado, com a respectiva notificação do Ordenador de Despesas, para que observe o disposto no artigo 22 da citada Lei.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, inciso I, que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal, devendo emitir alerta aos Poderes ou órgãos públicos quando constatarem
que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% do limite:
Diário Oficial de Contas

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o
cumprimento das normas desta Lei Complementar, com
ênfase no que se refere a:
   III - medidas adotadas para o retorno da despesa total
com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts.
22 e 23;
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;
§ 2 Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os
cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20
o

Nesse sentido, ainda, o art. 220, inciso I da Resolução nº
261/2013 do TCEES, Regimento Interno, dispõe que no
presente caso o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas relativas à responsabilidade na gestão fiscal estabelecidas na Lei Complementar Federal nº
101/2000.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica, VOTO por que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

1.1. PARECER DE ALERTA, com fulcro no art. 59, §1º, e
seus incisos, notificando o Sr. Christiano Spadetto, Prefeito Municipal de Conceição do Castelo, nos termos do §
1º do art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;
1.2. Expedir DETERMINAÇÃO para que observe as vedações previstas no art. 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000, sob pena de multa prevista no inciso
IV, do art.135 da Lei Complementar Estadual 621/2012;
1.3. ENCAMINHAR cópia da referida Instrução Técnica
Inicial – ITI nº 61/2018-1 (doc. 02), ao Agente Responsável;
1.4. Após os trâmites regimentais, arquivem-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/03/2018 – 6ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator);
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti.
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
www.tce.es.gov.br

Decisão 00611/2018-9
Processo: 02107/2018-8
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMI - Prefeitura Municipal de Ibitirama
Parte: REGINALDO SIMAO DE SOUZA
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA – 2º SEMESTRE DE 2017 – PARECER
DE ALERTA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
O presente processo trata acerca de Relatório de Gestão
Fiscal - referente ao 2º semestre de 2017, da Prefeitura
Municipal de Ibitirama, sob a responsabilidade do Sr. Reginaldo Simão de Souza.
Compulsando detidamente o relatório apresentado, observo que o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, por meio da Instrução Técnica Inicial ITI
nº 66/2018-3 (doc. 02), verificou que foi ultrapassado o
limite de alerta e prudencial para despesas com pessoal
no 2º semestre/2017, conforme quadro abaixo:
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
% DA DESPESA LÍQUIDA TOTAL COM PESSOAL SOBRE A RCL
LIMITE MÁXIMO (54% da RCL) (Incisos I,II,III, art.
20 da LRF)
LIMITE PRUDENCIAL (51,3% da RCL) (Art.22, § único da RCL)
LIMITE PARA ALERTA (48,6%) (Art. 59, § 1º, inciso
II da LRF)

14.048.661,99
26.374.220,38
53,27%
14.242.079,01
13.529.975,05
12.817.871,10

Nesse contexto, sugere a Equipe Técnica a emissão de
Parecer de Alerta, de acordo com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), tendo em vista o ultrapassar do limite de alerta supramencionado, com a respectiva notificação do Ordenador de Despesas, para que observe o disposto no artigo 22 da citada Lei.

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, inciso I, que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal, devendo emitir alerta aos Poderes ou órgãos públicos quando constatarem
que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% do limite:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o
cumprimento das normas desta Lei Complementar, com
ênfase no que se refere a:
III - medidas adotadas para o retorno da despesa total
com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts.
22 e 23;
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;
§ 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os
cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20
Nesse sentido, ainda, o art. 220, inciso I da Resolução nº
261/2013 do TCEES, Regimento Interno, dispõe que no
presente caso o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas relativas à responsabilidade na gestão fiscal estabelecidas na Lei Complementar Federal nº
101/2000.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica, VOTO por que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

FUNDAMENTAÇÃO

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Relator
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. PARECER DE ALERTA, com fulcro no art. 59, §1º, e
seus incisos, notificando o Sr. Reginaldo Simão de Souza,
Prefeito Municipal de Ibitirama, nos termos do § 1º do
art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;
1.2. DETERMINAR para que se observe as vedações previstas no art. 22, parágrafo único da Lei Complementar
101/2000, sob pena de multa prevista no inciso IV, do
art.135 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
1.3. ENCAMINHAR cópia da referida Instrução Técnica
Inicial – ITI nº 66/2018-3 (doc. 02), ao Agente Responsável.
1.4. ARQUIVAR os presentes autos, após os trâmites regimentais.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/03/2018 – 6ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator);
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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Decisão 00612/2018-3

plementar nº 101/2000 (LRF), tendo em vista o ultrapassar do limite de alerta supramencionado, com a respectiva notificação do Ordenador de Despesas, para que observe o disposto no artigo 22 da citada Lei.

Processo: 02099/2018-7
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMAB - Prefeitura Municipal de Águia Branca
Parte: ANGELO ANTONIO CORTELETTI
EMENTA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA – 2º SEMESTRE
DE 2017 – PARECER DE ALERTA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RELATÓRIO
O presente processo trata acerca de Relatório de Gestão
Fiscal - referente ao 2º semestre de 2017, da Prefeitura
Municipal de Águia Branca, sob a responsabilidade do Sr.
Ângelo Antônio Corteletti.
Compulsando detidamente o relatório apresentado, observo que o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, por meio da Instrução Técnica Inicial ITI
nº 58/2018-9 (doc. 02), verificou que foi ultrapassado o
limite de alerta para despesas com pessoal no 2º semestre/2017, conforme quadro abaixo:
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
% DA DESPESA LÍQUIDA TOTAL COM PESSOAL SOBRE A RCL
LIMITE MÁXIMO (54% da RCL) (Incisos I,II,III, art.
20 da LRF)
LIMITE PRUDENCIAL (51,3% da RCL) (Art.22, § único da RCL)
LIMITE PARA ALERTA (48,6%) (Art. 59, § 1º, inciso
II da LRF)

16.547.786,18
31.140.183,70
53,14%
16.815.699,20
15.974.914,24
15.134.129,28

Nesse contexto, sugere a Equipe Técnica a emissão de
Parecer de Alerta, de acordo com o artigo 59 da Lei ComDiário Oficial de Contas

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.
FUNDAMENTAÇÃO
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, inciso I, que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal, devendo emitir alerta aos Poderes ou órgãos públicos quando constatarem
que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% do limite:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o
cumprimento das normas desta Lei Complementar, com
ênfase no que se refere a:
   III - medidas adotadas para o retorno da despesa total
com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts.
22 e 23;
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;

mento das normas relativas à responsabilidade na gestão fiscal estabelecidas na Lei Complementar Federal nº
101/2000.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica, VOTO por que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. PARECER DE ALERTA, com fulcro no art. 59, §1º, e
seus incisos, notificando o Sr. Ângelo Antônio Corteletti, Prefeito Municipal de Águia Branca, nos termos do §
1º do art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;
1.2. DETERMINAR para que observe as vedações previstas no art. 22, parágrafo único da Lei Complementar
101/2000, sob pena de multa prevista no inciso IV, do
art.135 da Lei Complementar Estadual 621/2012.
1.3. ENCAMINHAR cópia da referida Instrução Técnica
Inicial – ITI nº 58/2018-9 (doc. 02), ao Agente Responsável.
1.4. ARQUIVAR, Após os trâmites regimentais.

§ 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os
cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20

2. Unânime.

Nesse sentido, ainda, o art. 220, inciso I da Resolução nº
261/2013 do TCEES, Regimento Interno, dispõe que no
presente caso o Tribunal de Contas fiscalizará o cumpri-

4. Especificação do quórum:

www.tce.es.gov.br

3. Data da Sessão: 14/03/2018 – 6ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator);
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti.
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Decisão 00613/2018-8
Processo: 02103/2018-1
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMDRP - Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Parte: Cleudenir Jose De Carvalho Neto
EMENTA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA
MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO – 2º SEMESTRE DE
2017 – PARECER DE ALERTA.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
O presente processo trata acerca de Relatório de Gestão
Fiscal - referente ao 2º semestre de 2017, da Prefeitura
Municipal de Dores do Rio Preto, sob a responsabilidade
do Sr. Cleudenir José de Carvalho Neto.
Compulsando detidamente o relatório apresentado, observo que o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, por meio da Instrução Técnica Inicial ITI
nº 62/2018-5 (doc. 02), verificou que foi ultrapassado o
limite de alerta para despesas com pessoal no 2º semestre/2017, conforme quadro abaixo:
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
11.344.049,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
22.740.867,04
% DA DESPESA LÍQUIDA TOTAL COM PESSOAL SO- 49,88%
BRE A RCL

Diário Oficial de Contas

LIMITE MÁXIMO (54% da RCL) (Incisos I,II,III, art. 20 12.280.068,20
da LRF)
LIMITE PRUDENCIAL (51,3% da RCL) (Art.22, § úni- 11.666.064,79
co da RCL)
LIMITE PARA ALERTA (48,6%) (Art. 59, § 1º, inciso 11.052.061,38
II da LRF)

Nesse contexto, sugere a Equipe Técnica a emissão de
Parecer de Alerta, de acordo com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), tendo em vista o ultrapassar do limite de alerta supramencionado, com a respectiva notificação do Ordenador de Despesas.

cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20
Nesse sentido, ainda, o art. 220, inciso I da Resolução nº
261/2013 do TCEES, Regimento Interno, dispõe que no
presente caso o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas relativas à responsabilidade na gestão fiscal estabelecidas na Lei Complementar Federal nº
101/2000.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica, VOTO por que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

FUNDAMENTAÇÃO

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, inciso I, que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal, devendo emitir alerta aos Poderes ou órgãos públicos quando constatarem
que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% do limite:

Relator
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o
cumprimento das normas desta Lei Complementar, com
ênfase no que se refere a:

1.1. PARECER DE ALERTA, com fulcro no art. 59, §1º, e
seus incisos, notificando o Sr. Cleudenir José de Carvalho Neto, Prefeito Municipal de Dores do Rio Preto, nos
termos do § 1º do art. 59 da Lei Complementar Federal
nº 101/2000;

   III - medidas adotadas para o retorno da despesa total
com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts.
22 e 23;

1.2. ENCAMINHAR cópia da referida Instrução Técnica
Inicial – ITI nº 62/2018-5 (doc. 02) ao Agente Responsável.

§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem

1.3. ARQUIVAR, após os trâmites regimentais.

II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;

3. Data da Sessão: 14/03/2018 – 6ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.

§ 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os

4. Especificação do quórum:

www.tce.es.gov.br

2. Unânime.
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4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator);
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.

% DA DESPESA LÍQUIDA TOTAL COM PESSOAL SOBRE A RCL
LIMITE MÁXIMO (54% da RCL) (Incisos I,II,III, art.
20 da LRF)
LIMITE PRUDENCIAL (51,3% da RCL) (Art.22, § único da RCL)
LIMITE PARA ALERTA (48,6%) (Art. 59, § 1º, inciso
II da LRF)

50,05%
20.357.775,71
19.339.886,93
18.321.998,14

Processo: 02109/2018-7

Nesse contexto, sugere a Equipe Técnica a emissão de
Parecer de Alerta, de acordo com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), tendo em vista o ultrapassar do limite de alerta supramencionado, com a respectiva notificação do Ordenador de Despesas.

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Exercício: 2017

FUNDAMENTAÇÃO

UG: PMI - Prefeitura Municipal de Itaguaçu

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, inciso I, que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal, devendo emitir alerta aos Poderes ou órgãos públicos quando constatarem
que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% do limite:

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Decisão 00614/2018-2

Parte: Darly Dettmann
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU – 2º SEMESTRE DE 2017 – PARECER
DE ALERTA.
RELATÓRIO
O presente processo trata acerca de Relatório de Gestão
Fiscal - referente ao 2º semestre de 2017, da Prefeitura Municipal de Itaguaçu, sob a responsabilidade do Sr.
Darly Dettmann.
Compulsando detidamente o relatório apresentado, observo que o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, por meio da Instrução Técnica Inicial ITI
nº 68/2018-2 (doc. 02), verificou que foi ultrapassado o
limite de alerta para despesas com pessoal no 2º semestre/2017, conforme quadro abaixo:
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Diário Oficial de Contas

18.867.793,42
37.699.584,65

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o
cumprimento das normas desta Lei Complementar, com
ênfase no que se refere a:
III - medidas adotadas para o retorno da despesa total
com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts.
22 e 23;

passou 90% (noventa por cento) do limite;
§ 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os
cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20
Nesse sentido, ainda, o art. 220, inciso I da Resolução nº
261/2013 do TCEES, Regimento Interno, dispõe que no
presente caso o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas relativas à responsabilidade na gestão fiscal estabelecidas na Lei Complementar Federal nº
101/2000.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica, VOTO por que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DELIBERAÇÃO:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. PARECER DE ALERTA, com fulcro no art. 59, §1º, e
seus incisos, notificando o Sr. Darly Dettmann, Prefeito
Municipal de Itaguaçu, nos termos do § 1º do art. 59 da
Lei Complementar Federal nº 101/2000;
1.2. Encaminhar cópia da referida Instrução Técnica Inicial – ITI nº 68/2018-2 (doc. 02) ao Agente Responsável.
1.3. Após os trâmites regimentais, arquivem-se.
2. Unânime.

§ 1 Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem

3. Data da Sessão: 14/03/2018 – 6ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.

II - que o montante da despesa total com pessoal ultra-

4. Especificação do quórum:

o

www.tce.es.gov.br
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4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator);
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti.
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Decisão 00615/2018-7
Processo: 02118/2018-6
Classificação: Relatório de Gestão Fiscal
Exercício: 2017
UG: PMSL - Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina
Parte: Valdemar Luiz Horbelt Coutinho
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA – 2º SEMESTRE DE 2017 –
PARECER DE ALERTA.
RELATÓRIO
O presente processo trata acerca de Relatório de Gestão
Fiscal - referente ao 2º semestre de 2017, da Prefeitura
Municipal de Santa Leopoldina, sob a responsabilidade
do Sr. Valdemar Luiz Horbelt Coutinho.
Compulsando detidamente o relatório apresentado, observo que o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, por meio da Instrução Técnica Inicial ITI
nº 76/2018-7 (doc. 02), verificou que foi ultrapassado o
limite de alerta para despesas com pessoal no 2º semestre/2017, conforme quadro abaixo:
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
15.527.408,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
31.802.304,43
% DA DESPESA LÍQUIDA TOTAL COM PESSOAL SO- 48,82%
BRE A RCL

Diário Oficial de Contas

LIMITE MÁXIMO (54% da RCL) (Incisos I,II,III, art. 17.173.244,39
20 da LRF)
LIMITE PRUDENCIAL (51,3% da RCL) (Art.22, § úni- 16.314.582,17
co da RCL)
LIMITE PARA ALERTA (48,6%) (Art. 59, § 1º, inciso 15.455.919,95
II da LRF)

Nesse contexto, sugere a Equipe Técnica a emissão de
Parecer de Alerta, de acordo com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), tendo em vista o ultrapassar do limite de alerta supramencionado.

da Poder e órgão referido no art. 20
Nesse sentido, ainda, o art. 220, inciso I da Resolução nº
261/2013 do TCEES, Regimento Interno, dispõe que no
presente caso o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas relativas à responsabilidade na gestão fiscal estabelecidas na Lei Complementar Federal nº
101/2000.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica, VOTO por que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

FUNDAMENTAÇÃO

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, inciso I, que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal, devendo emitir alerta aos Poderes ou órgãos públicos quando constatarem
que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% do limite:

Relator

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o
cumprimento das normas desta Lei Complementar, com
ênfase no que se refere a:
   III - medidas adotadas para o retorno da despesa total
com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts.
22 e 23;
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;
§ 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os
cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cawww.tce.es.gov.br

1. DELIBERAÇÃO:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. PARECER DE ALERTA, com fulcro no art. 59, §1º, e
seus incisos, notificando o Sr. Valdemar Luiz Horbelt Coutinho, Prefeito Municipal de Santa Leopoldina, nos termos do § 1º do art. 59 da Lei Complementar Federal nº
101/2000;
1.2. Encaminhar cópia da referida Instrução Técnica Inicial – ITI nº 76/2018-7 (doc. 02) ao Agente Responsável.
1.3. Após os trâmites regimentais, arquivem-se.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/03/2018 – 6ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator);
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti.
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Decisão 00616/2018-1
Processo: 02119/2018-1

LIMITE PRUDENCIAL (51,3% da RCL) (Art.22, § úni- 33.136.065,67
co da RCL)
LIMITE PARA ALERTA (48,6%) (Art. 59, § 1º, inciso 31.392.062,21
II da LRF)

Nesse contexto, sugere a Equipe Técnica a emissão de
Parecer de Alerta, de acordo com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), tendo em vista o ultrapassar do limite de alerta supramencionado.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Classificação: Relatório de Gestão Fiscal

FUNDAMENTAÇÃO

Exercício: 2017

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF preconiza no artigo 59, inciso I, que o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal, devendo emitir alerta aos Poderes ou órgãos públicos quando constatarem
que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% do limite:

UG: PMST - Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Parte: GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – 2º SEMESTRE DE 2017 – PARECER DE ALERTA.
RELATÓRIO
O presente processo trata acerca de Relatório de Gestão
Fiscal - referente ao 2º semestre de 2017, da Prefeitura
Municipal de Santa Teresa, sob a responsabilidade do Sr.
Gilson Antônio de Sales Amaro.
Compulsando detidamente o relatório apresentado, observo que o Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, por meio da Instrução Técnica Inicial ITI
nº 77/2018-1 (doc. 02), verificou que foi ultrapassado o
limite de alerta para despesas com pessoal no 2º semestre/2017, conforme quadro abaixo:
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
% DA DESPESA LÍQUIDA TOTAL COM PESSOAL SOBRE A RCL
LIMITE MÁXIMO (54% da RCL) (Incisos I,II,III, art.
20 da LRF)

Diário Oficial de Contas

31.639.111,76
64.592.720,60
48,98%
34.880.069,12

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o
cumprimento das normas desta Lei Complementar, com
ênfase no que se refere a:
   III - medidas adotadas para o retorno da despesa total
com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts.
22 e 23;
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem

Nesse sentido, ainda, o art. 220, inciso I da Resolução nº
261/2013 do TCEES, Regimento Interno, dispõe que no
presente caso o Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas relativas à responsabilidade na gestão fiscal estabelecidas na Lei Complementar Federal nº
101/2000.
Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da
Área Técnica, VOTO por que seja adotada a deliberação
que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1. DELIBERAÇÃO:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
1.1. PARECER DE ALERTA, com fulcro no art. 59, §1º,
e seus incisos, notificando o Sr. Gilson Antônio de Sales Amaro, Prefeito Municipal de Santa Teresa, nos termos do § 1º do art. 59 da Lei Complementar Federal nº
101/2000;
1.2. Encaminhar cópia da referida Instrução Técnica Inicial – ITI nº 77/2018-1 (doc. 02) ao Agente Responsável.
1.3. Arquivar os presentes autos, após os trâmites regimentais.
2. Unânime.

II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;

3. Data da Sessão: 14/03/2018 – 6ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.

§ 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os
cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20

4. Especificação do quórum:

www.tce.es.gov.br

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator);
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti.

pectiva Comissão.

5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.

Após, a Sra. Halessandra Damaceno de Brito – Presidente da Comissão de Tomada de Contas, mediante ofício às
fls. 46/47, solicitou a prorrogação do prazo por mais 180
dias, tendo em vista o volume de trabalho requerido, as
limitações estruturais, de pessoal e de conhecimento necessários.

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Decisão 00620/2018-8
Processo: 00380/2016-1
Classificação: Tomada de Contas Especial
UG: PMJM - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro
Partes: Sergio Farias Fonseca, Sebastiao Fosse
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PREFEITURA MUNICIPAL JERÔNIMO MONTEIRO – RETIFICAR VOTO – ANULAR O ACÓRDÃO TC 01753-2017-9 - DEIXAR DE APLICAR MULTA – DEIXAR DE REITERAR NOTIFICAÇÃO
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial, cuja
instauração foi determinada por esta Corte de Contas ao Poder Executivo do Município de Jerônimo Monteiro, por meio da Decisão TC 3705/2015 (Processo TC
2398/2014), caso medidas administrativas não fossem
suficientes para elidir o dano em virtude de supostas irregularidades no município durante o exercício de 2011
e 2012.
Em cumprimento à Decisão TC 3705/2015, o Prefeito
Municipal à época, Sr. Sebastião Fosse, encaminhou o
OFÍCIO/PMJM/GPM nº 765/2015, comunicando a instauração da Tomada de Contas Especial e remetendo cópia da Portaria Municipal 392/2015, a qual nomeia a resDiário Oficial de Contas

Os autos foram remetidos à Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal – Secex Previdência, a qual,
por meio da Manifestação Técnica 748/2016 (fls. 51-54),
opinou pela concessão de dilação de prazo requerida, o
que foi acompanhado por este Conselheiro Relator através da Decisão da 2ª Câmara nº 2753/2016-2.
Ato contínuo, o Núcleo de Controle de Documentos –
NCD à fl. 73 informou que não consta no sistema e-TCEES, documentação alguma protocolizada em nome do
Sr. Sebastião Fosse, referente à conclusão da Tomada de
Contas Especial instaurada pela Portaria nº 392/2015.
Foi elaborada por este Conselheiro Relator a Decisão
Monocrática nº 1655/2016-7, determinando a notificação do Sr. Sebastião Fosse, para que no prazo de 10 dias
encaminhasse a conclusão da TCE.
O Núcleo de Controle de Documentos através do Despacho nº 4941/2017-7 (fl.82), informou que não protocolizado nenhuma documentação referente a conclusão
da TCE.
Com isso, temos o Acórdão 00251/2017-4 aplicando
multa de R$ 2.000,00 ao Sr. Sebastião Fosse, notificação
ao atual Prefeito de Jerônimo Monteiro Sr. Sergio Farias
de Fonseca para que no prazo de 30 dias encaminhasse
a conclusão da TCE.
Ocorre que mais uma vez o Núcleo de Controle de Dowww.tce.es.gov.br

cumentos através do Despacho nº 51708/2017-8 informou que não consta nenhuma documentação referente a conclusão da TCE pelo Sr. Sérgio Farias de Fonseca.
Através da Decisão Monocrática nº 01531/2017-7 foi reiterado à notificação ao Sr. Sergio Farias da Fonseca para
que no prazo de 30 dias improrrogáveis encaminhasse a
conclusão da TCE.
Por meio do Despacho nº 65608/2017-3 o NCD informou
que não consta no Sistema e-TCEES documentação alguma protocolizada em nome do Sr. Sérgio Farias da Fonseca, referente à Decisão Monocrática nº 1531/2017.
A Secretaria Geral das Sessões – SGS através do Despacho nº 65836/2017-1 informou que o prazo para o Sr.
Sérgio Farias Fonseca encaminhar a TCE venceu no dia
09/11/2017.
Na 42ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara realizada no dia
20/02/2017 foi proferido Voto aplicando multa ao gestor
pelo não envio da Tomada de Contas Especial conforme
o disposto no Acórdão TC 01753-2017-9 que ainda não
foi publicado.
No dia 19/02/2017 foi juntado aos autos à conclusão da
Tomada de Contas Especial pelo responsável.
Ato contínuo, por meio do despacho nº 5628/2018-3 a
Secretaria Geral das Sessões informou que o presente
processo estava na Secretaria aguardando a confecção
do Acórdão.
Com isso, vieram os autos a este Gabinete para serem
adotadas as devidas providências ante a juntada da documentação.
FUNDAMENTAÇÃO
A Constituição do Estado do Espírito Santo, acerca das
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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competências do Tribunal de Contas do Estado, assim
trata a questão:
Art. 71. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ao qual compete:
[...]
III - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelos Poderes Públicos Estadual e Municipal e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte prejuízo ao erário, exceto as previstas nos
arts. 29, § 2º, e 56, XI e XXV;
Logo, o Tribunal de Contas, diante de provável ocorrência de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário ou de eventual desvio de dinheiros,
bens ou valores públicos, deve adotar providências para
o fiel cumprimento da lei, bem como, determinar a instauração de Tomada de Contas Especial, a fim de apreciar a regular aplicação dos recursos públicos, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição do Estado do
Espírito Santo.
Nos termos do artigo 14 da IN – 32/2014, o processo de
Tomada de Contas Especial deve ser encaminhado ao Tribunal de Contas no prazo de até 90 dias, contados a partir do ato de sua instauração, e poderá ser prorrogado
por igual período, mediante solicitação da autoridade
competente, fundamentada e tempestiva, a ser concedida a critério do Relator, em decisão monocrática, nos
termos do seu parágrafo único.
Observo que no presente processo já tivemos a Decisão
Diário Oficial de Contas

da 2ª Câmara nº 2753/2016-2 concedendo a dilação de
prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão da Tomada de Contas Especial, e também a reiteração de notificação através da Decisão Monocrática nº
1655/2016-7 notificando o Sr. Sebastião Fosse para a entrega da conclusão da Tomada de Contas Especial.

1.1. Anular o Acórdão TC 01753-2017-9 que esta pendente de publicação;

De acordo com informações do NCD (fl. 81) e SGS (fl. 83)
o mesmo permaneceu inerte ao envio da conclusão da
Tomada de Contas Especial.

1.3. Deixar de reiterar Notificação ao Sr. Sérgio Farias
Fonseca para que no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis encaminhe a Conclusão da Tomada de Contas Especial instaurada através da Portaria nº 392/2015;

Ocorre que, logo após a 42ª Sessão Ordinária da 2º Câmara realizada no dia 20/12/2017 em que proferi voto
multando o gestor pelo não envio da tomada de contas,
o referido documento foi protocolado ao presente processo no dia 19/12/2017 de acordo com o Protocolo nº
19948/2017-9.
Tendo em vista que ainda não houve a confecção do referido Acórdão, entendo que o voto por mim prolatado
na 42ª Sessão Ordinária da 2º Câmara realizada no dia
20/12/2017 deve ser retificado no sentido de não aplicar multa ao gestor e anular o Acórdão TC 01753-20179, já que o mesmo encaminhou a conclusão da Tomada de Contas Especial instaurada através da Portaria nº
392/2015 no dia 19/12/2017.
Ante todo o exposto, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

1.2. Deixar de aplicar Multa no valor de R$ 3.000,00 ao
Sr. Sérgio Farias Fonseca – Prefeito de Jerônimo Monteiro, tendo em vista o envio da conclusão da Tomada de
Contas Especial;

1.4. Encaminhar os autos a equipe técnica competente
para análise da Tomada de Contas Especial.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 14/03/2018 – 6ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator);
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Relator
1- DELIBERAÇÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões expostas pelo Relator:
www.tce.es.gov.br

Decisão 00692/2018-2
Processo: 04042/2012-1
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2012
UG: PMARN - Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo
Partes: Prefeitura Alto Rio Novo , Edson Soares Benfica
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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RELATÓRIO GESTÃO FISCAL – PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTO RIO NOVO – 1º QUADRIMESTRE 2012 – TORNAR SEM EFEITO O ACORDÃO TC-1206/2014 – ENCAMINHAR PARA SEGEX
O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:
RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO
Tratam os presentes autos da omissão de remessa do Relatório de Gestão Fiscal (LRFWeb) da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, referente ao primeiro quadrimestre de 2012, sob responsabilidade do Sr. Edson Soares
Benfica.
Considerando que, em consulta ao sistema Sisaudweb &
LrfWeb em 05/02/2018,– verificou-se que não há pendência de encaminhamento do Relatório de Gestão Fiscal do jurisdicionado do período demandado;
Considerando que, o que foi prolatado no Acordão TC1206/2014 – Segunda Câmara, não houve qualquer impulso processual e, que, para efetivar os impulsos desse
acordão neste momento, depois decorrido tanto tempo,
não haveria efetividade.
Proponho tornar sem efeito o acordão nº 1206/2014 segunda Câmara e, ainda, encaminhar os autos a área
técnica para análise e manifestação.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o colegiado
aprove a seguinte proposta de deliberação que submeto à consideração.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator
1. DELIBERAÇÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Diário Oficial de Contas

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão da 2º Câmara, ante as razões
expostas pelo relator, em:

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER
BORGES:

1.1. Tornar sem efeito o acordão TC 1206/2014 – Segunda Câmara;

2. Unânime.

Tratam os autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Secretaria de Estado da Cultura em razão do
Convênio nº 017/2013, firmado com a Associação Desportiva, Cultural, Social e Educacional de Capoeira e Artes Afro-Brasileiras Aliança.

3. Data da Sessão: 21/03/2018 – 7ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.

Recebido o Processo Administrativo nº 73934194, foi
elaborada a Instrução Técnica Inicial 00079/2017-2.

4. Especificação do quórum:

Citados os responsáveis, na forma regimental, os autos
foram remetidos ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas (NEC) para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva que, em síntese, opinou por julgar irregulares as contas da Associação Desportiva, Cultural,
Social E Educacional De Capoeira e Artes Afro-Brasileiras Aliança, do Sr. Bert Karl Breuel e do Sr. Walace Antonius Herbach Viana em razão da prática de ato ilegal e
cometimento de dano ao erário, presentificado no item
3.1 da Instrução Técnica Conclusiva 4718/2017-2, condenando-os ao ressarcimento, de forma solidária, do valor R$ 81.482,77 (oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), equivalentes
a 27.584,809 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III,
alíneas “a” da Lei Complementar 621/2012, bem como
aplicação de sanção pecuniária individual.

1.2. Encaminhar os autos a área técnica para análise e
manifestação

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos Augusto Taufner;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição).
5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique Anastácio da Silva.
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

Decisão 00699/2018-4
Processo: 02828/2016-2
Classificação: Tomada de Contas Especial
UG: SECULT - Secretaria de Estado da Cultura
Partes: Walace Antonius Hersbach Viana, Bert Karl
Breuel, Associacao Desportiva, Cultural, Social E Educacional De Capoeira E Artes Afro- Brasileiras Alianca
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – CONVÊNIO FIRMADO
ENTRE A SECULT E ASSOCIAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ADVINDOS DO
CONVÊNIO – RESSARCIMENTO - MULTA
www.tce.es.gov.br

RELATÓRIO

No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público
Especial de Contas, em parecer da lavra do Dr. Luciano
Vieira, - Parecer PPJC 0745/2018-1, tendo o parquet ainda incluído como sanção a aplicação à Associação Desportiva, Cultural, Social e Educacional de Capoeira e Artes Afro-Brasileiras Aliança das penalidades de inabilitaTerça-feira, 3 de abril de 2018
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ção para o recebimento de transferências voluntárias, de
órgãos ou entidades sujeitas à jurisdição do Tribunal de
Contas e proibição de contratação, pelo Poder Público
estadual ou municipal, pelo prazo de cinco anos.

No Despacho 32860/2017-6, a Secretaria Geral das Sessões informa que os termos de citação foram recebidos
pelos responsáveis, tendo o prazo para apresentação de
defesa expirado em 05/06/2017.

É o relatório.

Em razão do requerimento dos responsáveis estar ilegível foi expedida Decisão Monocrática 01148/20171, fls.73, determinando a notificação da Associação para que reapresentasse a documentação, no prazo de 10
dias. Foi expedido o Termo de Notificação 01692/20176.

FUNDAMENTAÇÃO
DA REVELIA
Cabe ressaltar, preliminarmente, que acompanhando o
entendimento técnico este Relator prolatou a Decisão
Monocrática 00163/2017-4 no sentido de citar os responsáveis solidários para apresentarem suas alegações
de defesa, bem como documentação que julgassem necessárias. Foram expedidos os seguintes Termos de Citação:
Termo de Citação 00153/2017-1, ao Sr. Bert Karl Buel;
Termo de Citação 00154/2017-1, ao Sr. Walace Antonius
Herbach Viana;
Termo de Citação 00155/2017-1, à Associação Desportiva, Cultural, Social e Educacional de Capoeira e Artes
Afro-Brasileiras Aliança;
Após a expedição dos termos de citação o Sr. Walace Antonius Herbach Viana, às fls. 60, solicita cópia das prestações de contas feitas pelo Presidente da Associação Desportiva, Cultural, Social e Educacional de Capoeira e Artes Afro-Brasileiras Aliança.
Às fls. 63, o Sr. Bert Karl Buel e Sr. Walace Antonius Herbach Viana apresentam requerimento cujo assunto é:
“Solicitação de Prorrogação de Prazo para apresentação de alegações de defesa do Termo de Citação nº
00154/2017-5 referente ao Processo: TC – 02828/20162 (FAZ)”. Tal documento foi apresentado em 25/04/2017.
Diário Oficial de Contas

Pelo Despacho 54054/2017-4, fls. 80, a Secretaria Geral
das Sessões informa que a notificação foi recebida pela
esposa do Presidente da Associação, porém, sem resposta até o vencimento em 22/09/2017.
Da análise cronológica apresentada anteriormente, verifica-se que o prazo para apresentação das alegações de
defesa se exauriu em 05/06/2017, conforme Despacho
32860/2017-6, da Secretaria Geral das Sessões.
Além disso, desde a data final, já se passaram mais quatro meses sem que nenhuma documentação fosse encaminhada pelos Responsáveis a título de alegações de
defesa.
Nesses termos, conforme artigo 157, §7º, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução 261/13, operou-se
o fenômeno da revelia. No artigo 65 da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Lei Complementar nº 621/2012, tem-se o seguinte dispositivo:
Art. 65. O responsável que não atender a citação determinada pelo Relator ou pelo Tribunal será considerado
revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento
ao processo.
O artigo 114, parágrafo único, da Lei Orgânica, dispõe
www.tce.es.gov.br

que na hipótese de revelia o Tribunal decidirá sobre a
matéria e aplicará as sanções previstas em lei.
Isso posto, DECRETO A REVELIA dos responsáveis acima
mencionados: Associação Desportiva, Cultural, Social E
Educacional De Capoeira e Artes Afro-Brasileiras Aliança,
Bert Karl Breuel e Walace Antonius Herbach Viana.
DO MÉRITO
Adoto como parte do meu voto a rica análise consignada
na ITC 4718-2017-2, elaborada pelo Núcleo de Estudos
Técnicos e Análises Conclusivas, que contou com anuência do Ministério Público Especial de Contas:
A unidade técnica analisou a seguinte irregularidade:
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS
PÚBLICOS ADVINDOS DO CONVÊNIO 017/2013 (item
2.2.1 da ITI 79/2017-2)
Critério: Item 8.1, da cláusula oitava do Termo de Convênio 017/2013, Art. 31, da Portaria AGE/SEFAZ Nº 01R/2006 e art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988.
Responsáveis: Associação Desportiva, Cultural, Social E Educacional De Capoeira e Artes Afro-Brasileiras
Aliança (entidade).
Conduta: Não apresentou a Prestação de contas do convênio 017/2013.
Bert Karl Breuel (Presidente da Entidade)
Conduta: Não apresentou a Prestação de contas do convênio 017/2013.
Walace Antonius Herbach Viana (Vice-presidente da Entidade)
Conduta: Não apresentou a Prestação de contas do convênio 017/2013.
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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Na instrução técnica inicial foi corroborada a irregularidade apontada no Relatório de Tomada de Contas nº 001
– Setembro/2016, qual seja, a omissão na prestação de
contas do Convênio 017/2013.
Nos termos da Instrução:
O Convênio nº 017/2013, celebrado entre a Secretaria
de Estado da Cultura - SECULT, e a Associação Desportiva, Cultural, Social e Educacional de Capoeira e Artes
Afro-brasileiras Aliança, teve por objeto a cooperação
técnica, cultural e financeira, entre os partícipes no sentido de viabilizar apoio a realização do Projeto Capoeira
Ginga da Paz – 2013, em 12 comunidades de Grande Vitória/ES.
O valor de recursos previstos na execução do Convênio totalizou R$ 49.980,00 (quarenta e nove mil novecentos e oitenta reais), tendo como prazo de vigência de
05/12/2013 a 31/05/2014.

Ao final, foi apontado como dano ao erário o montante
de 49.980,00 (quarenta e nove mil novecentos e oitenta reais). Realizada a atualização monetária e a aplicação de juros, conforme a legislação, o valor apontado em
25/02/2016 foi de R$ 72.744,73 (setenta e dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), correspondente a 24.626,6732 VRTE´s.
Conforme já mencionado, os responsáveis não apresentaram alegações de defesa ou documentação comprobatória, razões pelas quais foram considerados revéis.
Para fim de análise vale cunhar a premissa de que convênio é forma de ajuste entre o poder público e entidades
privadas, ou públicas, para realização de objetivos de interesse comum, mediante mútua colaboração, conforme
leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro. A autora aprofunda na temática fazendo a comparação do convênio com
os contratos.

Analisando os autos verifica-se que o montante total
de recursos foi transferido em favor da Associação Desportiva, Cultural, Social e Educacional de Capoeira e Artes Afro-brasileiras Aliança em conta bancária específica
vinculada ao Convênio, em duas parcelas, conforme Ordens Bancárias 2013OB03424, no valor de R$19.980,00
e 2013OB03425, no valor de 30.000,00.

Dentre as características, ressalta a autora:

Pelo atento compulsar dos autos do processo constata-se que não foi apresentada a devida prestação de contas do Convênio 017/2013, que pelos termos do convênio deveria ter sido apresentada mediante Relatório Técnico de Cumprimento do Objeto, contrariando a cláusula
oitava do Termo de Convênio, item 8.1 e o art. 31 da Portaria AGE/SEFAZ Nº 01-R/20106, além de dispositivos legais e constitucionais, gerando possível dano ao erário.

e) dessa diferença resulta outra: no contrato, o valor pago a título de remuneração passa a integrar o patrimônio da entidade que o recebeu, sendo irrelevante para o
repassador a utilização que será feita do mesmo; no convênio, se o conveniado recebe determinado valor, este
fica vinculado à utilização prevista no ajuste; assim, se
um particular recebe verbas do poder público em decorrência de convênio, esse valor não perde a nature-
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d) no convênio, verifica-se a mútua colaboração, que pode assumir várias formas, como repasse de verbas, uso
de equipamentos, de recursos humanos e materiais, de
imóveis, de know-how e outros: por isso mesmo, no
convênio não se cogita de preço ou remuneração, que
constitui cláusula inerente aos contratos;
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za de dinheiro público, só podendo ser utilizado para os
fins previstos no convênio; por essa razão, a entidade
está obrigada a prestar contas de sua utilização, não só
ao ente repassador, como ao Tribunal de Contas;
Conforme doutrina apresentada, no convênio, os recursos repassados não perdem a natureza de dinheiro público, cuja utilização é vinculada aos termos conveniados. Como consequência, o utilizador dos recursos públicos tem o dever de prestar contas.
O dever de prestação de contas decorre de norma exposta na Constituição da República:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Além disso, o Convênio previu na Cláusula Oitava a obrigação da prestação de contas:
8.1 – A prestação de contas final deverá ser apresentada até 30 (trinta) dias após a data final da data de extinção do convênio, instruída com os seguintes documentos (...).
Verifica-se às fls. 49 do Processo Administrativo nº
73934194 que os Srs. Bert Karl Breuel e Walace Antonius
Herbach Viana apostaram suas assinaturas no termo de
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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convênio, representando a pessoa jurídica convenente.
Conforme apontado anteriormente, o dever de prestar
contas decorre da natureza do convênio, qual seja, a mútua colaboração para a materialização do interesse público.
Melhor explicando, é por meio da prestação de contas
que a Administração Pública afere se as atividades propostas no convênio foram desempenhadas e se os recursos foram empregados do modo estabelecido no plano
de trabalho.
A omissão na prestação de contas impede à Administração verificar se a entidade convenente buscou promover
o interesse público. Além disso, sem a prestação de contas não é possível verificar se as despesas incorridas respeitaram a legalidade.
Em conclusão, sem a prestação de contas a Administração não consegue aferir a legalidade na utilização dos recursos repassados. É ônus do convenente comprovar a
utilização dos recursos de forma vinculada aos termos
do convênio tendo em vista que o texto constitucional
lhe impõe tal dever ao iniciar o parágrafo único do artigo
70 com a expressão “prestará contas”.
Diante da omissão dos responsáveis em comprovar a devida utilização dos recursos públicos recebidos, conclui-se pela ilegalidade das despesas impondo o retorno dos
valores aos cofres públicos.
São responsáveis pela omissão: a pessoa jurídica, recebedora dos recursos e omissa na prestação de contas;
bem como seus representantes legais que, inclusive assinaram o termo de convênio em 19 de novembro de
2013.
Conforme exposto pela Comissão de Tomada de Contas,
Diário Oficial de Contas

bem como na vasta jurisprudência apresentada na Instrução Técnica Inicial, a quantia a ser devolvida aos cofres públicos representa a integralidade do Convênio.
O valor atualizado do dano, extraído da folha 124 do
Processo Administrativo nº 73934194, representa R$
81.482,77 (oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta
e dois reais e setenta e sete centavos) que equivale a
27.584,809 VRTE.
Além do ressarcimento ao erário é cabida aplicação de
multa na forma do artigo 135, inciso VIII da Lei Orgânica
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo:
Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de
até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente
em outra moeda que venha a ser adotada como moeda
nacional, aos responsáveis por:
VIII - não envio ou envio fora do prazo de documentos
e/ou informações que compõem a prestação de contas;
Vale ressaltar que o Regimento Interno, no artigo 389, inciso VIII, estabelece que a multa não poderá ser inferior
a 2% nem superior a 10% do valor estipulado no artigo
100 da Lei Orgânica.
O representante do parquet, por sua vez, anuiu à sugestão da área técnica e ainda acrescentou, como sanção, a
aplicação à Associação Desportiva, Cultural, Social e Educacional de Capoeira e Artes Afro-Brasileiras Aliança das
penalidades de inabilitação para o recebimento de transferências voluntárias, de órgãos ou entidades sujeitas à
jurisdição do Tribunal de Contas e proibição de contratação, pelo Poder Público estadual ou municipal, pelo prazo de cinco anos.
Pois bem. É de se concordar com os temos sugeridos pela área técnica e acolhidos pelo MPEC, no sentido da imwww.tce.es.gov.br

posição do ressarcimento e cominação de sanção pecuniária pelas razões aqui já esgrimidas.
Todavia, passo a sopesar a questão da imposição da penalidade de inabilitação e proibição de contratação pugnada pelo parquet de Contas.
Entendo que a imposição do ressarcimento e eventual
multa já são suficientes para repreensão da conduta, de
forma que, em última análise, a aplicação das penalidades sugeridas pelo parquet acabaria por talvez inviabilizar a continuidade dos trabalhos e a própria existência
da Associação Civil, vindo a prejudicar inúmeros beneficiados pela sua atuação.
Portanto, recorrendo às máximas da Razoabilidade e
Proporcionalidade, entendo por desproporcionais tais
sanções sugeridas pelo MPEC diante do caso concreto,
sendo já adequadas e suficientes as ações propugnadas
pela área técnica corroboradas pelo entendimento deste Relator.
Pelas razões expostas anteriormente entende-se pela
manutenção da irregularidade, imputando-a a Associação Desportiva, Cultural, Social E Educacional De Capoeira e Artes Afro-Brasileiras Aliança, a Bert Karl Breuel e
a Walace Antonius Herbach Viana, com a consequente
condenação solidária ao ressarcimento de R$ 81.482,77
(oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais
e setenta e sete centavos) que equivale a 27.584,809
VRTE, bem como aplicação de multa individual na forma da lei.
Ante todo o exposto, concordando com o entendimento
da área técnica e divergindo, em parte, do entendimento do Ministério Público de Contas, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação
Terça-feira, 3 de abril de 2018
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deste Colegiado.

2. Unânime.

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

substituição).

Conselheiro Relator

3. Data da Sessão: 21/03/2018 – 7ª sessão ordinária da
Segunda Câmara.

1. DELIBERAÇÃO:

4. Especificação do quórum:

cio da Silva.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, reunidos em sessão de segunda Câmara, ante as
razões expostas pelo relator, em:

4.1. Conselheiros: Sérgio Manoel Nader Borges (presidente/relator) e Domingos Augusto Taufner;

1.1. DECRETAR A REVELIA dos responsáveis: Associação
Desportiva, Cultural, Social E Educacional De Capoeira e
Artes Afro-Brasileiras Aliança, a Bert Karl Breuel e a Walace Antonius Herbach Viana;
1.2. MANTER A IRREGULARIDADE consubstanciada na
ausência de prestação de contas de recursos públicos
advindos do convênio 017/2013, prática de ato ilegal
que causou dano ao erário;

5. Membro do Ministério Público: Luis Henrique AnastáCONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Presidente

A L E R TA P E R S O N A L I Z A D O
Acompanhe de maneira fácil e rápida as
decisões de seu interesse publicadas no
Diário Oficial de Contas (DOC) do

1.3. IMPUTAR RESSARCIMENTO, de forma solidária, do
valor R$ 81.482,77 (oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), equivalentes a 27.584,809 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “a” da Lei Complementar 621/2012 aos responsáveis mencionados no item 1 supra, NOTIFICANDO-SE os mesmos, nos termos do art. 157, §4º do Regimento Interno desta Corte, para que o façam no prazo de 30
(trinta) dias, sob pena de condenação em multa pecuniária, a ser dosada em conformidade ao disposto no artigo 1º, inciso XXVI, c/c artigos 94 a 97 da Lei Complementar nº 32/1993, CIENTIFICANDO-SE de que desta decisão
preliminar (art. 142, § 1º da LC 621/2012) não cabe recurso nos termos do art. 398, I e III do RITCEES;

Basta acessar o Alerta Personalizado, cadastrar
quaisquer nomes ou palavras-chave e sempre que
o assunto for publicado você receberá, por e-mail,
um aviso alertando sobre a divulgação.

Tribunal de Contas.
Facilite sua consulta.
Cadastre-se.

http://diario.tce.es.gov.br

1.4. Transcorrido o prazo do item anterior, RETORNAR os
autos a este Gabinete.
Diário Oficial de Contas
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Atos dos Relatores
Decisão em Protocolo 00104/2018-5
Protocolo(s): 03729/2018-7

O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe determinar a instrução do feito pelas unidades técnicas; determinar a juntada
de documentos que lhe tenham sido encaminhados, pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria; determinar o desentranhamento de documentos dos processos, anexação, apensamento e
outras medidas correlatas acerca da organização e
constituição dos autos;
Além de decidir, em qualquer fase, sobre pedido de
vista e cópia dos autos do processo, que lhe tenha
sido encaminhado por interessado; determinar a
coleta de provas, caso não produzidas pela unidade técnica competente, em busca da verdade real;
Também cabe ao Relator determinar a realização
das diligências necessárias à escorreita instrução do
processo, inclusive quando o julgamento ou a apreciação dependerem da verificação de fatos ou atos
considerados prejudiciais, estabelecendo prazo para o seu cumprimento; dentre outras competências
conforme Regimento Interno.

Assunto: Requerimento / Solicitação
Criação: 27/03/2018 16:13
Origem: GAC - Domingos Taufner - Gabinete do Conselheiro Domingos Augusto Taufner
Trata o presente expediente protocolizado neste Tribunal
sob o nº 03729/2018-7 de solicitação de reabertura do
Sistema LRFWEB a fim de viabilizar a retificação dos dados relativos ao 6º bimestre e ao 2º Semestre de 2017 do
Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Itaguaçu formulado pelo Sr. Darly Dettmann – Prefeito Municipal.
O interessado informa que se faz necessária a retificação
da base de dados do TCEES, em virtude dos campos “D094
− Resultado Nominal realizado até o bimestre”, “D030 −
Deduções da Dívida Consolidada - Exercício Atual -Restos
a Pagar Processados” e “D031 − Deduções da Dívida Consolidada - Exercício Atual - Demais Haveres Financeiros”
se encontrarem com valores equivocados. Destarte, haja vista a alegação do interessado, corroborando entendimento emitido na Manifestação Técnica 00222/20186, de lavra do Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia com fulcro no art. 11 da Resolução TC
183/2005, DEFIRO o pedido de abertura do Sistema para
Retificação dos dados na forma pleiteada e DETERMINO
a remessa do presente expediente à Núcleo de Avaliação
de Políticas Públicas – NPP.
Em, 27 de março de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator
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DECISÃO MONOCRÁTICA 00496/2018-5
Processo: 02677/2017-9
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UG: PMM - Prefeitura Municipal de Marataizes
Relator: Domingos Augusto Taufner
Partes: OLDAIR DA SILVA FERREIRA, ROBERTINO BATISTA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA BRANDAO, ERIMAR DA
SILVA LESQUEVES, RHUDSON CARLO DE SOUZA
À Secretaria Geral das Sessões,
Vistos, etc.
Trata o presente processo de Representação com pedido de cautelar em face da Prefeitura Municipal de Marataízes, noticiando a ocorrência de possíveis ilegalidades
na Concorrência Pública nº 02/2016, tendo como objeto
a construção do Pronto Atendimento Municipal – PAM Cidade Nova – Antigo Campo de Aviação.
Considerando a Manifestação Técnica nº 00168/2018-5,
DECIDO:
Determinar a oitiva dos Srs. Robertino Batista da Silva –
Prefeito Municipal, Erimar da Silva Lesqueves – Secretário Municipal de Saúde e Oldair da Silva Ferreira – Presidente da CPL para que no prazo de 10 (dez) dias, se pronunciem quanto ao conteúdo da Manifestação Técnica
nº 00168/2018-5 e apresentem:
Comprovação do cumprimento de retenção cautelar, em
medição, do valor de R$ 168.863,09, conforme consta na
Decisão 3662/2017-9 desta Corte de Contas;
Justifiquem o pagamento de serviços em quantidades
superiores à contratada, conforme Apêndice 1;
Justifiquem para o pagamento de serviços não consTerça-feira, 3 de abril de 2018
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tantes do orçamento contratado, conforme indicado no
Apêndice 2.
Encaminhar junto com os Termos de Notificações as cópias da Decisão 3662/2017-9 e da Manifestação Técnica nº 00168/2018-5 e seus apêndices aos responsáveis.
Dar ciência ao Responsável de que o não atendimento
desta decisão culminará na aplicação de multa na forma
do art. 389, inciso IV do Regimento Interno desta Corte
de Contas.
Em, 27 de março de 2018.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Conselheiro Relator

DECM 510/2018
PROCESSO TC: 2952/2018
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA –
21ª REGIÃO

rador de Estação de Tratamento A como está descrito no
Anexo II do Edital objurgado está sujeito ao artigo 2º do
Decreto 85.877/1981, portanto impõe-se a exigência de
conclusão em nível técnico com a consequente inscrição
no órgão de classe.
Considerando que compete ao Tribunal de Contas, diante de eventual ilegalidade, a adoção de providências para o fiel cumprimento da lei, nos termos do art. 71, incisos X e XI, da Constituição do Estado do Espírito Santo,
combinado com o art. 1º, incisos XV, artigos 124 e 125 da
Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
Considerando que a realização das provas ocorrerá em
08/04/2018;
Considerando a necessidade, no presente caso, de requisitar informações que possam subsidiar a formação do
juízo cognitivo sumário do Relator acerca da questão impugnada;
Considerando, por fim, a ausência de dano irreparável

na concessão de prazo, mesmo que exíguo, para o fornecimento de esclarecimentos preliminares por parte do
Representado, visando subsidiar a análise dos itens em
que há pedido de concessão de medida cautelar, DETERMINO, com base no art. 125, § 3º da Lei Complementar nº 621/2012, c/c o art. 307, § 1º do RITCEES – Res.
261/2013, a NOTIFICAÇÃO do Ilmo. Sr. Pablo Ferraço Andreão – Diretor Presidente, ou quem suas vezes fizer,
para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se manifeste quanto a Representação interposta, como também, encaminhe cópia do Plano de Cargos e Salários da
CESAN especificamente quanto às atividades exercidas
pelo cargo de Operador de Estação de Tratamento A.
Por fim, encaminhe-se ao Notificado por meio digital cópia da Representação.
Vitória, 02 de abril de 2018.
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro Relator

JURISDICIONADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN
RESPONSÁVEL: PABLO FERRAÇO ANDREÃO
Tratam os presentes autos de Representação com pedido de cautelar, protocolizada nesta Corte de Contas em
28/03/2018, pelo Conselho Regional de Química da 21ª
Região, noticiando suposta ilegalidade contida no Edital
de Concurso Público nº 001/2018 da CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento, quanto à ausência de exigência de conclusão em Nível Técnico e inscrição em conselho de classe para o cargo de Operador de
Estação de Tratamento A.
Alega o Representante em síntese que o cargo de OpeDiário Oficial de Contas
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