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ATOS DA PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

PRESIDÊNCIA

PORTARIA 209 -P DE 2 DE ABRIL DE 2018.
Compete ao Presidente do TCE-ES, dirigir o Tribunal
e seus serviços auxiliares; dirigir as sessões plenárias, observando e fazendo cumprir as normas legais
e regimentais; dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e servidores do Tribunal, dentre outras competências conforme Regimento Interno.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, inciso IV da Lei Complementar Estadual
621, de 8 março de 2012,
RESOLVE:
designar a servidora TATHIANI RIBEIRO ONOFRE, matrícula nº 203.691, para ocupar o cargo de Chefe de Gabi-

Também é de competência do Presidente expedir
atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, demissão, dispensa, designação, destituição,
localização, aposentadoria e outros atos relativos
aos membros, Auditores e servidores do quadro de
pessoal do Tribunal. Além de conceder licença, férias e outros afastamentos aos Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao
Tribunal;

nete do Procurador do Ministério Público de Contas Luciano Vieira, substituindo a servidora GIOVANA MOREIRA CAMATA GOBBI, matrícula nº 203.489, afastada do
cargo por motivo de férias, no período de 29/3/2018 a
27/4/2018.
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Conselheiro-presidente

Ao Presidente compete ainda determinar a realização de concursos públicos para o provimento dos
cargos de Auditor, Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal e daqueles que compõe o seu quadro de pessoal, bem como homologar os resultados.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 02/2018
PROCESSO TC - 8209/2017
O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e considerando a ata de realização do pregão
eletrônico, constatada a regularidade dos atos procedimentais e com fundamento no disposto no inciso XXII,
do art. 4º, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico nº
02/2018 declarando FRACASSADO o procedimento licitatório, que teve por objeto contratação de empresa especializada na execução de serviços de modernização tecnológica das instalações de 02 (dois) elevadores elétricos de passageiros, com casa de máquinas, 3 paradas e
capacidade para “10 passageiros ou 700 kg.”.
Vitória, 2 de março de 2018.
Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
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

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.

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

Facilite sua consulta.
Cadastre-se.

Telefone: (27) 3334-7706
gabinete@tce.es.gov.br
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ATOS DO PLENÁRIO

PLENÁRIO

Atos do Plenário
DECISÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA N 2, DE 3
DE ABRIL DE 2018

COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO
Conselheiros
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-Presidente
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges
Conselheiros-substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva
Ministério Público Especial de Contas
Luciano Vieira - Procurador-Geral

SESSÕES
Terças-feiras às 14 horas

Aprova Projeto de Lei TC nº 01/2018, que dispõe sobre
a concessão de reajuste de vencimentos e subsídios dos
servidores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Domingos Augusto Taufner, vice-presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, corregedor, Sebastião Carlos
Ranna de Macedo, ouvidor, Sérgio Manoel Nader Borges, e os conselheiros em substituição Marco Antônio da
Silva e João Luiz Cotta Lovatti.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2018.

CONSIDERANDO a necessidade de adequar a remuneração dos servidores do Tribunal de Contas, para que mantenham o seu poder aquisitivo;

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

CONSIDERANDO o encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo da Mensagem nº
36/2018, exarada por sua Exa. o Chefe do Poder Executivo Estadual, por meio do qual propõe a concessão de reajuste aos servidores Estaduais no percentual de 5% (cinco por cento);

Conselheiro Vice-Presidente

CONSIDERANDO a necessidade de ratificação do entendimento por este Plenário, quanto ao envio do Projeto
de Lei, nos termos dos artigos 2º, inciso VI, e 13, inciso
VI, ambos da Lei Complementar Estadual nº 621/2012
c/c os artigos 2º, inciso VII, 9º, inciso XXI, 20, inciso VIII,
e 428, inciso VI, alínea ‘d’, todos do Regimento Interno
desta Corte;
DECIDE o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, à unanimidade, em sua 3ª Sessão Administrativa, realizada no dia 3 de abril de 2018, aprovar o
Projeto de Lei nº 01/2018 desta Corte, que dispõe sobre
a concessão de reajuste, no percentual de 5% (cinco por
cento), dos vencimentos e subsídios dos servidores do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Presentes à sessão plenária da apreciação os senhores

Diário Oficial de Contas

conselheiros Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente,

www.tce.es.gov.br

Conselheiro Presidente
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Corregedor
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Ouvidor
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
Conselheiro
JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI
Conselheiro em substituição
MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro em substituição
Outras Decisões - Plenário
NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, encontrando-se
os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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Decisão 00555/2018-9
(Essa Decisão encontra-se disponível na íntegra, inclusive com suas figuras e tabelas, no sistema de Consulta
Processual, no endereço eletrônico www.tce.es.gov.br)
Processos: 03237/2013-2, 05814/2013-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
Exercício: 2012
UG: CMG - Câmara Municipal de Guarapari
Partes: José Raimundo Dantas, Carlos Eurico Pereira dos
Santos, Marco Antonio Nader Borges, Claudia Costa Calenti Suela, Lilia Maria Carvalho dos Santos, Claudiceia
de Souza Francisco, Guilherme Flaminio da Maia Targueta, Kelen Pompermayer Capistrano, Ruth Ramalhete Ferreira, Paulo Vinicius Moreira Raposo de Aguiar, Carlos
Ailton Reis Sabadini, Rita de Cassia Buback, Marco Antonio Pereira Martins, Thiago Pimenta Moreira, Soter Fernandes Lyra, Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial IADI, Nova Fase Serviços em Comunicacoes LTDA, Jornal Hora Agha LTDA - ME, Publica Administraçãao
e Planejamento LTDA - ME, Manoel Alves Ferreira - me,
Fundação Educativa e Cultural de Guarapari, WR Comunicacao LTDA - ME
Procuradores: Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (OAB:
15786-ES), Willians Fernandes Sousa (OAB: 14608-ES),
Gregorio Ribeiro da Silva (OAB: 16046-ES), Munir Abud
de Oliveira (OAB: 16634-ES), João Alexandre de Vasconcellos, Gilberto Simões Passos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL
DE GUARAPARI – EXERCÍCIO 2012 – APLICAÇÃO DO ART.
157 DA LC 261/2013 - PRAZO 30 DIAS PARA RECOLHIMENTO DAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS
O EXMO. SR. CONSELHEIRO RELATOR SEBASTIÃO CARDiário Oficial de Contas

LOS RANNA DE MACEDO
1 RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual e da Fiscalização Ordinária da Câmara Municipal de
Guarapari, relativos ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Senhor José Raimundo Dantas – Presidente.
A Prestação de Contas da Câmara Municipal de Guarapari relativa ao exercício de 2012 foi encaminhada a este Tribunal em 27 de março de 2013, conforme Ofício
CMG-GPO nº 002/2013, dentro, portanto, do prazo regimental.
A área técnica elaborou Relatório Técnico Contábil RTC
6/2013 onde concluiu pela regularidade com ressalvas
dos demonstrativos contábeis e pelo cumprimento dos
limites constitucionais e legais, nos seguintes termos:
“[...]
Neste exercício houve superávit financeiro de R$
84.742,72, entretanto face ao reconhecimento da divida fundado com o INSS houve decréscimo patrimonial
de R$ 894.371,05.
1.6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
(ANEXO 15)
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciou
as alterações patrimoniais resultantes e independentes
da execução orçamentária demonstrando o resultado
patrimonial do exercício, conforme disposições do Anexo 15 da Lei nº 4.320/64.

Dívida Flutuante (Anexo 17), confere com os valores totais das Despesas e Receitas Extra-Orçamentárias constantes no Balanço Financeiro (Anexo 13).
2. APURAÇÃO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS
Com o objetivo de verificar a regularidade dos procedimentos contábeis e financeiros, examinou-se aqueles relativos a limites de gastos com pessoal e gastos totais do
Poder Legislativo, tendo por base informações e documentações apresentadas pelo jurisdicionado, como parte integrante da Prestação de Contas Anual - PCA.
2.1 GESTÃO FISCAL - LIMITES DE DESPESAS COM PESSOAL
Base Legal: arts. 19, 20 e 22 da Lei Complementar
101/00.
2.1.1. Receita Corrente Líquida - RCL
Dos levantamentos efetuados, constatou-se que o município em análise obteve, a título de Receita Corrente Líquida – RCL para o exercício, o montante de R$
216.337.316,34. De posse da RCL foram feitas as averiguações a respeito do quantum despendido pelo Poder
Legislativo para gastos com Pessoal e Encargos, conforme a seguir.
2.1.2. Poder Legislativo

1.7. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO
17)

A despesa total efetuada pelo Poder Legislativo Municipal, a título de gasto com pessoal e encargos sociais, totalizou, no exercício, R$ 5.262.585,55, correspondentes
a 2,43% pontos percentuais da Receita Corrente Líquida,
cumprindo, desta forma, os limites máximo e prudencial
impostos pelos art. 20, inc. III, alínea “a” e 22, parágrafo
único, da Lei Complementar nº 101/2000.

A movimentação apresentada em inscrição e baixa de

GASTOS DO PODER LEGISLATIVO

www.tce.es.gov.br
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2.1.3.1. Gasto Total com Subsídios de Vereadores
Base Legal: art. 29, inciso VII da CRF/88.
A Câmara Municipal sub examine realizou gastos com
subsídio dos vereadores no exercício de 2011 totalizando R$ 700.947,66 que, comparados com o limite constitucionalmente estabelecido, demonstraram o cumprimento ao regramento supracitado.
2.1.3.2 Gastos Individuais com Subsídios de Vereadores: Pagamento de subsídio em desacordo com a CF/88.
Base Legal: art. 29, inciso VI; art. 39, §4º da CRF/88.
O Legislativo Municipal de Guarapari efetuou pagamentos de subsídios aos Edis em desacordo com a legislação constitucional. Conforme planilha anexa, o Presidente da Câmara Municipal recebeu subsídio diferenciado
estabelecido no art. 2º da lei local nº 2413/2004, alterada pela lei local nº 2601/2006, que prevê subsídio de
R$ 5.400,00 para o Presidente. A mesma lei primitiva estabelece R$ 3.600,00, para os demais conforme art. 1º.
Todavia, em 2010, em diante, com a introdução da lei local nº 3098, os Edis passaram a receber verbas indenizatórias fixas, na dicção do art. 2º, de R$ 700 a titulo alimentação, R$ 600,00 a titulo de combustível, e uma verba indenizatória variável de R$ 400,00 a título de despesas com saúde.
As indenizações de alimentação e combustível não precisam de prestação de contas, conforme art. 2º, § 2º. Já a
verba indenizatória de despesas com saúde, necessita de
prestação de contas, prevista no art. 2º, § 3º.
[...]
Entretanto esta matéria está sendo tratada com mais
amplitude no Processo TC 5814/2013, no Relatório de
Diário Oficial de Contas

Auditoria Ordinária RA-O 03/2014, as fls. 12/19, em anexo, motivo este que não citaremos o responsável.
2.1.3.3. Gastos com a Folha de Pagamento
Base Legal: art. 29 –A, § 1º, da CRF/88 (redação dada
pela EC 25/2000).
Do exame dos números demonstrados pela Câmara em
sua PCA para o exercício, constatamos que a despesa
com folha de pagamento, incluídos os subsídios dos vereadores, totalizou R$ 4.526.110,44 que, ao ser confrontada com o limite determinado constitucionalmente, resultou em cumprimento ao ditame da CRF.
2.2. Gasto Total do Poder Legislativo
Base Legal: Art. 29-A, III; §2º, III e §2º, I da CF/88.
Em observância às disposições contidas no regramento
constitucional retrocitado, realizamos o cálculo concernente ao limite máximo permitido de gasto para o Poder Legislativo do município em comento, totalizou R$
6.829.139,18. O valor total do gasto esteve abaixo do limite constitucional fixado para a referida despesa.
2.3 – FINAL DE MANDATO
Base Legal: Artigo 42 da Lei Complementar 101/00
Quanto às despesas inscritas em Restos a Pagar no final
de mandato, foi apurado R$ 55,87 e saldo financeiro de
R$ 84.798,59. Conclui-se que foram cumpridos os limites legal estabelecidos na Lei 101/00.
3. CONCLUSÃO
Examinada a Prestação de Contas da CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, referente ao exercício de 2012,
sob a responsabilidade do Sr. JOSÉ RAIMUNDO DANTAS,
Presidente, formalizada conforme disposições do art.
127, da Resolução TC 182/02, a mesma se encontra nos
www.tce.es.gov.br

limites da legislação aplicada, conforme demonstrativos
encaminhados nesta PCA, exceto o item 2.1.3.2 Gastos
Individuais com Subsídios de Vereadores: Pagamento
de subsídio em desacordo com a CF/88, entretanto dado ao principio da não incidência do Ibis in idem sugerimos o julgamento das contas pela aprovação com ressalva, conforme art. 84, II da LC 621/2012.
Vitória-ES, 22 de janeiro de 2014. [...]”
Foi realizada fiscalização ordinária na Câmara de Guarapari, referente ao exercício em análise, de onde se fez
juntar o Relatório de Auditoria Ordinária RAO 03/2014
constante do processo TC 5814/2013 apenso, onde registrou-se diversas supostas irregularidades.
Em seguida foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI
39/2014 (fls. 158-230) sugerindo a citação dos responsáveis quanto aos seguintes itens:
2.1- PAGAMENTO IRREGULAR DE SUBSÍDIO
Base legal: Artigo 48, caput, da Lei Orgânica Municipal; §
4.º do Artigo 39 da CF/88 c/c § 3.º do Artigo 38 da Constituição do Estado do Espírito Santo/89.
Responsável: José Raimundo Dantas
2.2 PAGAMENTO IRREGULAR DE VERBAS INDENIZATÓRIAS
Base legal: Princípio da Finalidade e do Interesse Público,
insculpido no caput do Artigo 32, e Artigo 70, Parágrafo
Único, da CE/89; Artigo 37, caput, da CF/88.
Responsável: José Raimundo Dantas
2.3 – INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E
DA RAZOABILIDADE
Base legal: Princípio da Eficiência (art. 37, caput, da
Constituição Federal); Princípio da Razoabilidade (art.
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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32, caput, da Constituição Estadual).
Referência: Contrato 05/2012 e seu Termo aditivo 01/2012 (Processo 77/2012); Contrato 11/2012 e
12/2012.
Responsáveis: Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora
da CMG). Carlos Ailton Reis Sabadini (Diretor da CMG) e
José Raimundo Dantas (Presidente da CMG).
2.4 – LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964 c/c artigos
66 e 67 da Lei 8.666/1993
Responsáveis: Sóter Fernandes Lyra, Lília Maria Santos
Venturini, Marco Antônio Nader Borges
José Raimundo Dantas e Fundação Educativa e Cultural
de Guarapari – TV Guarapari
2.5 - LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
DA ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA.
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964; artigos 66
e 67 da Lei 8.666/1993; princípios da eficiência e da economicidade, previstos no artigo 37, caput, e 70,caput,
respectivamente, ambos da Constituição Federal.
Responsáveis: Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar,
Carlos Ailton Reis Sabadini, José Raimundo Dantas, Manoel Alves Ferreira – ME; Jornal Hora Aghá Ltda. – ME;
WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal O Capixaba), Nova
Fase Serviços em Comunicações Ltda. (O Jornal).
2.6 - AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO INDEVIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
Base legal: Artigos 62 e 63, § 2º, III da Lei 4.320/1964.
Referência: Contrato 13/2012 (Processo 0366/2012)
Diário Oficial de Contas

Responsáveis: Pública Administração e Planejamento Ltda. ME (Empresa Contratada), Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora Administrativa, Financeira e Contábil), José Raimundo Dantas (Presidente da Câmara Municipal).
2.7 – TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA DE ATIVIDADE-FIM DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Base legal: Princípios da Legalidade, Impessoalidade e do
Concurso Público, artigo 37, caput e II da Constituição
da República de 1988; princípios da Finalidade, Interesse
Público e da Eficiência, artigo 32, caput da Constituição
Estadual de 1989; e princípios da Motivação Suficiente e
da Razoabilidade, artigo 45, § 2º da Carta estadual.
Referência: Contrato 13/2012 (Processo 0366/2012);
Contrato 02/2012 (Processo 2695/2011); Contrato
03/2012 (Processo 2696/2011)
Responsáveis: Lília Maria Santos Venturini, Rita de Cássia
Buback, Thiago Pimenta Moreira, José Raimundo Dantas
2.8 - AUSÊNCIA DE CLAREZA E DE DETALHAMENTO NA
DESCRIÇÃO DO OBJETO
Base legal - Princípios da eficiência e economicidade, expressos, respectivamente, no art. 37, caput e no art. 70,
caput da CRFB/88; princípio da proposta mais vantajosa,
presente no art. 3º, caput da Lei 8.666/93; artigos 7º, §
4º, 14, 40, inciso I e 55, todos da Lei 8.666/93; e Súmula 177 do TCU.
Referência: Convite 01/2012 (Contrato 02/2012, Processo 2695/2011), Convite 02/2012 (Contrato 03/2012, Processo 2696/2011) e Convite 05/2012 (Contrato 13/2012,
Processo 0366/2012)
Responsáveis: Cláudia Costa Calenti Suela, Claudicéia de
Souza Francisco, Guilherme Flaminio da Maia Targueta, Kelen Pompermayer Capistrano Martins, Paulo Viníwww.tce.es.gov.br

cius Moreira Raposo de Aguiar, Ruth Ramalhete Ferreira,
Thiago Pimenta Moreira, José Raimundo Dantas
2.9 - COTAÇÃO DE PREÇO INEFICIENTE
Base legal - Princípios da eficiência e da economicidade, previstos, respectivamente, no art. 37, caput e no
art. 70, caput da Constituição Federal; princípio da proposta mais vantajosa, presente no art. 3º, caput da Lei
8.666/93; e artigo 43, inciso IV, da Lei 8.666/93.
Referência: Convite 01/2012 (Contrato 02/2012, Processo 2695/2011), Convite 02/2012 (Contrato 03/2012, Processo 2696/2011) e Convite 05/2012 (Contrato 13/2012,
Processo 0366/2012)
Responsáveis: Lília Maria Santos Venturini, Rita de Cássia
Buback, Cláudia Costa Calenti Suela, Claudicéia de Souza
Francisco, Guilherme Flaminio da Maia Targueta, Kelen
Pompermayer Capistrano Martins, Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar, Ruth Ramalhete Ferreira, Thiago Pimenta Moreira, José Raimundo Dantas
2.10 - UTILIZAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO, SEM A DEVIDA INCLUSÃO NO COMPUTO DA DESPESA COM PESSOAL.
Base legal: art. 18, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal
Referência: Contrato 02/2012 (Processo 2695/2011),
Contrato 03/2012 (Processo 2696/2011) e Contrato
13/2012, (Processo 0366/2012).
Responsáveis: Carlos Eurico Pereira dos Santos – Contador da Câmara Municipal de Guarapari
2.11 - HABILITAÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA DE RAMO
NÃO PERTINENTE AO DO OBJETO LICITADO COM INOBSERVÂNCIA AO NUMERO MÍNIMO LEGAL DE CONVIDADOS.
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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Base legal: Artigo 22, § 3º, art. 28, III, art. 40, VI e art. 41,
caput, todos da Lei 8.666/93; Súmula 248 do TCU; e cláusulas 5.1 e 6.1.1 da Carta Convite nº 002/2012.
Referência: Convite 02/2012 (Processo 2696/2011)
Responsabilidade: Cláudia Costa Calenti Suela, Claudicéia
de Souza Francisco, Guilherme Flaminio da Maia Targueta, Kelen Pompermayer Capistrano Martins (Membro da
Comissão Permanente de Licitação)., Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar (Membro da CPL), Ruth Ramalhete Ferreira (Membro da CPL)., Thiago Pimenta Moreira
(Assessor Jurídico da CMG), José Raimundo Dantas (Presidente da Câmara Municipal).
2.12 - QUANTITATIVO EXCESSIVO DE SERVIDORES COMISSIONADOS:
Base legal: artigo 37, caput, II e V, da CF/88 e artigo 32,
caput, II e V e 45, § 2º, da Constituição Estadual do ES.
Responsável: José Raimundo Dantas
2.13 - INVESTIDURA IRREGULAR DA CPL
Base legal: Artigo 51, § 4.º da Lei 8.666/93.
Responsável: José Raimundo Dantas
2.14 - RECEBIMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO
Base legal: Artigo 9.º, Parágrafo 5.º, da Lei 2.128, de 26
de novembro de 2001.
Responsável: José Raimundo Dantas
2.15 – INCLUSÃO DE CLÁUSULAS QUE FRUSTRARAM O
CARATER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO

Responsável: José Raimundo Dantas, Marco Antônio Pereira Martins, Thiago Pimenta Moreira

Henrique Anastácio da Silva, manifestou-se de acordo
com o posicionamento da área técnica.

2.16 - CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO REESTABELECENDO O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO
CONTRATO SEM A DEVIDA EXPOSIÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS QUE O MOTIVARAM.

Houve sustentação oral realizada (notas taquigráficas
de fls. 909-912) na 25º sessão ordinária do Plenário realizada no dia 01 de agosto de 2017, pelos advogados
Dr. Munir Abud de Oliveira, representando a senhora Ruth Ramalhete Ferreira e Dr. Gilberto Passos, representando a Fundação Educativa Cultural de Guarapari. Deferida
a juntada de notas taquigráficas e retorno dos autos ao
gabinete do relator.

Base legal: Artigo 65, caput, e inciso II, alínea “d”, da Lei
8.666/1993.
Referência: Contrato 014/2012 (Processo 1.791/2011)
Responsáveis: José Raimundo Dantas, Instituto de Apoio
e Desenvolvimento InstersetorialPor meio das Decisões
Monocráticas Preliminares 112/2014 e 1029/2014, determinou-se a citação dos responsáveis.
Apresentadas as justificativas, foram os autos encaminhados à 6ª Secretaria de Controle Externo, que por
meio da Instrução Contábil Conclusiva ICC 111/2015
opinou pela irregularidade das contas apresentadas,
mantidas as irregularidades referentes à: “Gastos Individuais com Subsídios de Vereadores” e “Pagamento irregular de verbas indenizatórias” (itens 2.1 e 2.2 da ITI
39/2014), sugerindo ressarcimento.
Registra-se que as empresas: Pública Administração e
Planejamento Ltda., W.R. Comunicações Ltda. ME e Manoel Alves Ferreira ME não apresentaram justificativas,
tendo sido decretada suas revelias por meio da Decisão
Monocrática Preliminar DECM 872/2015 (fls. 727/729).

Base legal: Arts. 37, XXI da Constituição Federal, art. 3º,
§ 1º, I, e art. 30 da Lei 8.666/93.

Em seguida, na forma regimental, foram os autos encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 1601/2017.

Referência: Pregão Presencial 02/2012 (Contrato
16/2012 e Termo aditivo 01/2012, Processo 326/2012)

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer
2240/2017, da lavra do Procurador de Contas Dr. Luís
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O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC analisou a defesa apresentada nesta Corte em sustentação oral e emitiu a Manifestação Técnica 1171/2017, acolhendo a defesa das senhoras Ruth
Ramalhete Ferreira, Claudicéia de Souza Francisco, Kelen Pompermayer Capistrano Martins e do senhor Guilherme Flaminio da Maia Targueta e afastando suas responsabilidades quanto a irregularidade descrita no item
3.8 da ITC 1601/2017 (Ausência de Clareza e de Detalhamento na Descrição do Objeto), propondo o julgamento
pela regularidade de suas contas, contudo, mantém a irregularidade para os demais itens.
Segue Parecer 4399/2017 do Ministério Público de contas, da lavra do procurador de Contas Luis Henrique
Anastácio da Silva, que “anui à proposta contida na Manifestação Técnica 01171/2017-1”.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
Relativamente à preliminar de ilegitimidade passiva
dos Diretores Gerais da Câmara de Guarapari, senhores
Marco Antônio Nader Borges e Carlos Ailton Reis Sabadini, para “efetuar pagamentos referentes à prestação
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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de serviços não autorizados em contrato.” (Irregularidades 2.4 e 2.5 da ITI 39/2014), ratifico o posicionamento
da Área Técnica e do Ministério Público Especial de Contas pelo reconhecimento desta e para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na Instrução
Técnica Conclusiva 1601/2017, modificada pela Manifestação Técnica 1171/2017 abaixo transcritas:
Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017:
“2.1 – Ilegitimidade Passiva do Diretor Geral da Câmara de Guarapari para “efetuar pagamentos referentes
à prestação de serviços não autorizados em contrato.”
(Irregularidades 2.4 e 2.5 da ITI 39/2014)
Alegações do defendente
O defendente Marco Antônio Nader Borges, Diretor – geral da CMG, questiona a conduta a ele imputada na irregularidade 2.4 da ITI 39/2014, qual seja, a de “efetuar
pagamentos referentes à prestação de serviços não autorizados em contrato”.
Em sua defesa, afirma que não era de sua competência a fiscalização do contrato, bem como a liquidação da
despesa, que seria de responsabilidade da Subdiretora
da Câmara Municipal de Guarapari, e tão pouco o pagamento, cuja atribuição legal seria do Presidente da Câmara.
Em suas razões, cita o Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarapari que dispõe sobre as atribuições do
Presidente da Câmara Municipal:
“Art. 17 – Ao Presidente da Câmara, dentre outras atribuições, notadamente as previstas pela Lei Orgânica dos
Municípios, compete:
(...)
Diário Oficial de Contas

XVI. Superintender os serviços administrativos, autorizar,
nos limites do orçamento e, observadas as formalidades
legais, as despesas e requisitar do Executivo as transferências dos valores das quotas de duodécimos;”
Segundo o defendente, “superintender significa ser responsável, dirigir, governar, restando clara sua competência exclusiva para autorizar/efetuar pagamentos, não havendo qualquer alteração legal que delibere tal poder a
outro.” e que por isso, a competência legal para efetuar
pagamentos na Câmara Municipal de Guarapari pertencem a seu Presidente.
Neste ínterim, afirma que a conduta imputada ao Diretor
geral na ITI quanto à irregularidade 2.4 é nula. Vejamos:
“Conforme previsão expressa do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Guarapari, o Presidente da Câmara é seu ordenador de despesa, tornando-se a conduta
imputada ao Diretor Geral – Marco Antônio Nader Borges, NULA, uma vez que a competência para efetuar pagamento é exclusiva do Presidente da Câmara.
Conclui-se que; o fiscal do contrato atesta a nota, a subdiretora solicita autorização/liquida e o Presidente da
Câmara ordena a despesa.
A conduta de efetuar pagamento, apontada ao Sr. Marco Antônio Nader Borges, é nula, ficando comprovado
que o mesmo não detém competência para efetuar pagamento.”
Por todo o exposto, então, requereu o reconhecimento
de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente relação processual.
Da análise:
Cumpre-nos analisar quanto os argumentos trazidos pelo Senhor Marco Antônio Nader Borges no que tange a
www.tce.es.gov.br

sua ilegitimidade para figurar no rol de responsáveis da
irregularidade 2.4 da ITI 39/2014 que trata de “Liquidação Irregular de despesa”, onde foi imputada ao Defendente a seguinte conduta/nexo – “Efetuar pagamentos
referentes à prestação de serviços não autorizados em
contrato”.
Considerando que a legitimidade da parte consiste em
condição da ação, permitindo que o mérito de determinada demanda seja examinado pelo julgador, por consequência, as condições da ação constituem-se em questões prévias, que devem, logicamente, ser apreciadas
antes do mérito. Destarte, passamos a análise prévia antes de adentrar no mérito da citada irregularidade.
Ao analisarmos a conduta/nexo descrita na ITI, observamos que ao responsável Marco Antônio Nader Borges é
imputada a seguinte conduta:
“Identificação – Marco Antônio Nader Borges (Diretor-geral da CMG).
Conduta/Nexo – Efetuar pagamentos referentes à prestação de serviços não autorizados em contrato.”
Ocorre que, de acordo com as definições das atribuições das áreas que compõe a estrutura organizacional
da Câmara de Guarapari, previstas na Lei Municipal n°
2.560/2005, são as seguintes as atribuições da Diretoria Geral:
ANEXO IV
(Art. 1º)
Definições das atribuições Genéricas das áreas que
compõem a estrutura organizacional e funcional da Câmara Municipal de Guarapari
DIRETORIA GERAL
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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- Controle de atuação dos departamentos e coordenação
de suas atividades;
- Controle superior da execução orçamentária e gestão
financeira e patrimonial;
- Controle superior da formulação da política de recursos humanos
Cotejando, então, sua conduta com o âmbito de suas
atribuições, verifica-se sua ilegitimidade passiva no presente processo, isto porque, a conduta que lhe foi imputada de “efetuar pagamento” é, segundo a Lei Orgânica do Município de Guarapari, de competência do Presidente da Câmara de Guarapari. Vejamos.
“Das Atribuições do Presidente
Art. 45 – Dentre outras atribuições, compete ao Presidente da Câmara:
(...)
VIII – autorizar as despesas da Câmara;”
Neste ínterim, observamos que ao senhor Carlos Ailton
Reis Sabadini, também Diretor Geral da CMG, é imputada igual conduta na irregularidade 2.5 da ITI 39/2014.
Vejamos:
“3.5 LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA EM INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA. (Item 2.5 da ITI)
Identificação – Carlos Ailton Reis Sabadini (Diretor Geral da CMG)

Geral anterior, estendemos a este, pelos mesmos argumentos já narrados, a análise preliminar tratada neste
item.
Portanto, tendo em vista ser o Presidente da Câmara, na
qualidade de ordenador de despesa o detentor de competência para efetuar os pagamentos naquela CMG, sugere-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do
senhor Marco Antônio Nader Borges na irregularidade
disposta no item 2.4 da ITI 39/2014 (3.4 desta ITC), e
do senhor Carlos Ailton Reis Sabadini na irregularidade disposta no item 2.5 da ITI 39/2014 (3.5 desta ITC)
extinguindo-se quanto a estes o processo sem resolução
de mérito, com fulcro no art. 485, VI, CPC, c/c art. 70, da
LC 621/2012.”
Quanto aos outros itens analisados na Instrução Técnica
Conclusiva ITC 1601/2017, corroboro o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público Especial de
Contas para tomar como razão de decidir a fundamentação ali exarada na Instrução abaixo transcrita:
3 Análise dos indícios de irregularidades descritos na
Instrução Técnica Inicial ITI 39/2014
3.1 - PAGAMENTO IRREGULAR DE SUBSÍDIO (item 2.1
da ITI)
Base Legal: Artigo 48, caput, da Lei Orgânica Municipal; §
4.º do Artigo 39 da CF/88 c/c § 3.º do Artigo 38 da Constituição do Estado do Espírito Santo/89.

Conduta/Nexo – Solicitar e efetuar pagamentos referentes a serviços não contratados.”

Responsável: Identificação: José Raimundo Dantas (Presidente da CMG).

Em que pese à matéria tratada nesta preliminar não ter
sido aventada em sua defesa, por razões de equidade,
por tratar-se da mesma conduta imputada ao Diretor

Conduta: Autorizar o pagamento e receber indevidamente subsídio em desacordo com a CF/88 e com a LOM

Diário Oficial de Contas
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Ao analisar a presente irregularidade, a equipe de auditoria constatou que desde o exercício de 2010, o Presidente da Câmara Municipal de Guarapari, estaria recebendo pagamento irregular de subsídio, em afronta ao
art. 39, § 4º, art. 29, VI da Constituição Federal; art. 38,
§ 3º da Constituição do Estado do Espírito Santo; art. 48,
“caput” da Lei Orgânica Municipal.
Na elaboração da ITI, o entendimento foi mantido sob a
seguinte argumentação:
“Isto porque, com a ausência de lei fixadora dos subsídios para a Legislatura de 2009/2012, o Poder Legislativo
municipal teria adotado o estabelecido para a legislatura
2005/2008 pela Lei 2.413/2004, em R$ 3.600,00 (três mil
e seiscentos reais). Além dos subsídios, esse normativo
previa no art. 2.º, uma verba indenizatória ao Presidente da Câmara Municipal, no percentual de 50% do valor
referente ao subsídio do vereador (R$ 1.800,00, no caso
presente), que vem sendo pago.
O pagamento dessa verba indenizatória infringe a regra
da fixação dos subsídios em parcela única, contida no
art. 39, § 4.º, da Carta Magna, e art. 38, § 3.º da Constituição do Estado do Espírito Santo. Visando legitimar
tal pagamento, no decorrer da mesma legislatura, promulgou-se a Lei 2.601, de 14 de julho de 2006, fixando,
em seu art. 2º, o subsídio mensal do Presidente da Câmara Municipal, em R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Entretanto, mais uma vez foi afrontado o ordenamento jurídico, visto a vedação da fixação do subsídio no decorrer da mesma legislatura, estabelecidos no
art. 29, VI da Constituição Federal e art. 48 da Lei Orgânica Municipal.”
Posto isto, conclui a ITI, que foram pagos indevidamente ao Presidente da Câmara Municipal de Guarapari, no
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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exercício de 2012, o total de R$ 21.600,00 (vinte e um
mil e seiscentos reais), correspondentes a 9.562,17 (nove mil, quinhentos e sessenta e dois vírgula dezessete)
VRTE, que seriam passíveis de ressarcimento.
JUSTIFICATIVAS
O defendente, Sr. José Raimundo Dantas, apresenta suas justificativas no que tange a esta irregularidade, aduzindo em suas razões que este específico caso concreto
já teria sido objeto de julgamento por parte desta Corte de Contas, quando do julgamento do processo TC1043/2006 (Acórdão TC- 715/2007), onde o ora Responsável tivera suas contas julgadas regulares.
Requer, por esta razão, a desconsideração desta irregularidade por tratar-se de coisa julgada, o que impediria
que a mesma questão fosse novamente levada a julgamento.
ANÁLISE
Trata-se de análise quanto ao pagamento irregular de
subsídio ao Presidente da Câmara de Guarapari, que teria sido fundamentado na Lei municipal Lei 2.601/2006.
Em sua defesa, o Responsável aduz em síntese que tal
matéria já teria sido objeto de análise por esta Corte de Contas, resultando no Acórdão TC- 715/2007 (TC1043/2006), em que os pagamentos teriam sido considerados regulares. Vejamos.
“Por maioria, acolhendo o voto vencedor do Conselheiro
Enivaldo Euzébio dos Anjos, julgar regular o pagamento
de subsídios ao Presidente da Câmara.”
Ao analisar os argumentos elencados na ITI e pelo defendente, verificamos que esta matéria já foi objeto de discussão plenária deste Tribunal quando, através da IN nº
26/2010, passou-se ao novo entendimento que o pagaDiário Oficial de Contas

mento ora em análise, poderia ocorrer sob a forma de
subsídio diferenciado e deveria ser em parcela única limitado ao teto constitucional.
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 026, DE 20 DE MAIO DE
2010
Dispõe sobre a fixação do subsídio dos Vereadores e dá
outras providências.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no âmbito de sua competência legal, RESOLVE:
(...)
Art. 3º. Para o Presidente de Câmara Municipal poderá ser fixado subsídio diferenciado, em razão do exercício das funções representativa e administrativa, observados, contudo, os limites constitucionais e legais. (grifo nosso)
Neste mesmo sentido, outras decisões deste TCEES já
foram proferidas, como no Acórdão TC-960/2016, processo TC- 02739/2014-1 e na Decisão da 2° Câmara
3506/2016, processo TC- 02208/2012.
As decisões majoritariamente dos Tribunais de contas do
país são no sentido de considerar que o gestor da Câmara por possui diversas atribuições administrativas, de ordenança de despesas, bem como pela responsabilização
judicial e administrativa, que não são exigidas dos outros
edis, entendendo-se que a fixação de subsídio em parcela única diferenciada, ou seja, superior a dos demais vereadores, somente é admitida para o Presidente da Câmara Municipal, isso, desde que respeitados os limites
constitucionais, abaixo discriminados:
1. art. 29, VI, b, da CF: os valores fixados para os vereadores deverão observar os percentuais máximos estabelecidos em relação ao subsídio dos deputados estaduais,
www.tce.es.gov.br

de acordo com o número de habitantes do Município –
30% de 10.000 até 50.000 habitantes;
2. art. 29, VII, da CF: o total das despesas com subsídios
dos vereadores não poderá ultrapassar 5% da receita do
Município;
3. art. 29-A, I, da CF: o total das despesas do Legislativo observará o limite que incidirá sobre a base de cálculo anteriormente explicitada, ou seja, receita tributária e
transferências, e de acordo com a faixa de habitantes do
Município – de 8% para Municípios com população de
até 100.000 habitantes;
4. art. 29-A, § 1º, da CF: a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto de subsídio de vereadores, aposentadorias, contratação por tempo determinado e despesas com terceiros em substituição de mão-de-obra, sendo que, na apuração dos gastos, excluem-se os encargos
patronais;
5. art. 37, XI, da CF: a remuneração de servidores e subsídios dos agentes políticos municipais não poderá exceder o subsídio do prefeito.
Neste ínterim, ressaltamos que, compulsando os autos,
não verificamos qualquer apontamento no sentido de
que o valor considerado pago indevidamente teria ultrapassado o teto constitucional previsto no artigo 29, VI,
“b” da Constituição Federal.
Considerando superada a possibilidade do recebimento
por parte do Presidente da Câmara de subsídio diferenciado em parcela única, nos atemos à questão levantada
pela Equipe de Auditoria que relata que a instituição do
subsídio teria se dado na mesma legislatura. Vejamos:
“no decorrer da mesma legislatura, promulgou-se a Lei
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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2.601, de 14 de julho de 2006, fixando, em seu art. 2º, o
subsídio mensal do Presidente da Câmara Municipal, em
R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Entretanto,
mais uma vez foi afrontado o ordenamento jurídico, visto a vedação da fixação do subsídio no decorrer da mesma legislatura,”
Em análise, verificamos que a Lei municipal 2.601/2006
que instituiu o subsídio diferenciado, fora promulgada em
14 de julho de 2006, portanto, não há óbice que seja utilizada na legislatura 2009/2012 ora em análise, motivo pelo qual, não identificamos a irregularidade apontada.
Portanto, considerando que cabe a cada Poder Legislativo
municipal disciplinar a sistemática de remuneração dos
seus membros e que a fixação de contraprestação pecuniária diferenciada por subsídio, já fora considerada regular, inclusive havendo Instrução Normativa sobre a matéria publicada por este TCEES, e ainda, que a instituição do
subsídio diferenciado não ocorreu na mesma legislatura,
e não houve infração aos limites de teto constitucionais,
opina-se pelo afastamento da irregularidade.
3.2 - PAGAMENTO IRREGULAR DE VERBAS INDENIZATÓRIAS (Item 2.2 da ITI)
Base legal: Princípio da Finalidade e do Interesse Público,
esculpido no caput do Artigo 32, e Artigo 70, Parágrafo
Único, da CE/89; Artigo 37, caput, da CF/88.
Responsável: Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da CMG).
Conduta/Nexo – Autorizar o pagamento e receber indevidamente verbas indenizatórias, descumprindo a CF/88
e a LOM.

decurso do exercício de 2012, fora efetuado o pagamento irregular de verbas aos vereadores, diretor geral e procurador geral da Câmara municipal de Guarapari, com fulcro na lei municipal 3.098, de 09 de abril de 2010, que
instituiu verbas indenizatórias do exercício parlamentar,
que seriam destinadas exclusivamente ao ressarcimento
das despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar.
Neste ínterim, a equipe de auditoria constatou, que, em
que pese o texto da referida Lei referir-se a verbas indenizatórias do exercício parlamentar, observou-se que, o procurador geral e o diretor geral, também teriam recebido
pagamentos referentes ao auxílio alimentação/refeição,
despesa com combustível/lubrificantes e saúde.
Acrescenta a ITI ainda que a lei municipal n° n.º
3.098/2010, é passível de controle de constitucionalidade
incidental por esta Corte de Contas:
“Os agentes políticos eletivos exercem mandato, cujo
tempo é determinado pela Constituição, seu vínculo com
o Estado é transitório, não são estruturados em carreiras,
não obedecem qualquer hierarquia, etc...
Assim, a lei municipal n.º 3.098, de 9 de abril de 2010,
ao estabelecer direitos sociais ao agente político eletivo
municipal conflita com os ditames da Constituição Federal e Constituição Estadual que não os concederam, portanto, passível que esta Corte de Contas, incidentalmente,
no caso em questão conheça a sua inconstitucionalidade,
afastando sua aplicação.”

DA ITI

Por fim, questiona-se na ITI, quanto ao interesse público
envolvido para justificar o ressarcimento de despesas de
caráter exclusivamente pessoal:

Segundo o disposto na ITI e no Relatório de Auditoria, no

“Também questiona-se o interesse público envolvido pa-
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ra justificar o ressarcimento de despesas de caráter exclusivamente pessoal, como gastos com saúde e alimentação. Em relação aos combustíveis e lubrificantes, considera-se que seria possível, com a devida prestação de contas e através da realização de licitação para o atendimento às necessidades da Casa. Dessa forma, tal despesa estaria mais afinada ao atendimento do interesse público.”
Por fim, são demonstrados, com base nas fichas financeiras dos vereadores, do procurador geral e do diretor geral,
referente ao exercício de 2012, os valores supostamente
passíveis de ressarcimento ao erário.
Vereador

Verba
Indenizatória
20.400,00
20.400,00
17.991,36
20.279,46
19.100,00
16.611,64
20.400,00
16.744,00
17.898,18
18.794,97
17.965,39
206.585,50

Anselmo Pompermayer Bigossi
Arlindo Piumbini
Domingos Maciel dos Santos
Joaquim Capistrano de Souza
Jorge Figueiredo Gonçalves
Jose Benigno Maioli
Jose Raimundo Dantas
Luiz Cesar Rosa Simões
Sergio Ramos Machado
Sergio Ribeiro Passos
Thiago Paterlini Monjardim
TOTAL

Fonte: fichas financeiras do Presidente e dos vereadores
da CMG.
No que tange aos Diretores e procuradores que receberam os montantes pagos a título de verba indenizatória,
foram apurados pela equipe de auditoria os seguintes valores durante o exercício de 2012:
Servidor
Marco Antônio Nader Borges
Carlos Ailton Reis Sabadini
Guilherme Flaminio da Maia
Targueta

Cargo
Diretor-Geral
Diretor-Geral
Procurador-Geral

Valor (R$)
2.193,94
5.506,06
7.700,00

TOTAL

15.400,00
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Fonte: fichas financeiras dos servidores.
Conclui a ITI 39/2014:
“Isso posto, entende-se como cabível o ressarcimento ao
erário dos valores recebidos pelo exercício de mandato
parlamentar pelos vereadores e diretor- geral e procurador-geral, no total de R$ 221.986,10 (duzentos e vinte e
um mil, novecentos e oitenta e seis reais e dez centavos),
correspondentes a 98.271,76 (noventa e oito mil, duzentos e setenta e seis) VRTEs.”

juridicamente e, em face disso, deve ser afastada da análise do mérito e, consequentemente, deve ser desconsiderada até como fundamento para a hipótese de admissão da presente suposta irregularidade.”
Por fim, destaca que se pautou na mesma linha que a
Administração Pública dos demais Entes Federados e
que não inovou na modalidade, face a isso, alega que
agiu com boa-fé e requer a desconsideração da presente irregularidade.

JUSTIFICATIVAS

ANÁLISE

Aduz o defendente José Raimundo Dantas (Presidente
da CMG), em suas razões que:

Em face da irregularidade apontada pela equipe de auditoria relativa à concessão irregular de verbas indenizatórias aos vereadores da Câmara de Guarapari, bem como
dispensa de prestação de contas das mesmas, foi suscitado incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal
3.098/2010.

“... a Lei Municipal n° 3.098/2010 já foi objeto de análise da Procuradoria Geral de Justiça e do Ministério Público em Guarapari. Inclusive, em um primeiro momento, o Parquet impetrou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade perante as ditas Verbas Indenizatórias (Ação
Judicial n 021.09.009871-2), mas diante da adequada intelecção jurídica que envolve o caso concreto entendeu
que verbas indenizatórias percebidas pelos Edis de Guarapari são plenamente jurídicas e adequadas.”
Assim, não só peticionaram no processo n°
021.09.009871-2 pedido do seu arquivamento, como
também, firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com a Câmara de Vereadores de Guarapari,
confirmando ser plenamente constitucional, legal e jurídica as mencionadas verbas indenizatórias.”
Alega ainda, em síntese, que os auditores “confundem”
verba indenizatória com remuneração. Vejamos:
“Como visto, essa argumentação da auditoria que confunde “verba indenizatória” com “remuneração” – ou
com meio de “aumento de remuneração – é descabida
Diário Oficial de Contas

Isto porque, o artigo 2º da Lei nº 3.098/2010 instituiu
o pagamento de verbas indenizatórias (auxílio alimentação/refeição, despesas com combustíveis e lubrificantes e despesa com saúde), destinadas ao ressarcimento
de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, e no § 2º do mesmo artigo foi dispensada a
prestação de contas das verbas relativas aos auxílios alimentação e combustível. Vejamos:
Art. 2º Compreendem como verbas indenizatórias do
exercício parlamentar:

[...] § 2° Os valores correspondentes às verbas indenizatórias previstas nos incisos I e II deste artigo não dependerão de prestação de contas e serão creditados, na conta corrente de cada vereador, até o dia 20 (vinte) de cada mês.
§ 3º O valor correspondente à verba indenizatória prevista no inciso III deste artigo depende de prestação de
contas e será creditado, na conta corrente de cada vereador, até o dia 20 (vinte) de cada mês subseqüente ao
das contas prestadas e corresponderá, exclusivamente,
às despesas individuais efetivamente realizadas, até o limite mensal máximo definido por esta lei ou, se for o caso, pela Resolução editada na conformidade do § 1°.
Ocorre que, esta Corte Contas, quando da análise do
processo TC 1785/2011, ao analisar o mesmo incidente
de inconstitucionalidade, entendeu pela rejeição da preliminar de inconstitucionalidade da Lei 3.098/2010, que
havia sido suscitada pelo corpo técnico, conforme acórdão 1033/2016:
“1. Por maioria, pelo voto de desempate da Presidência,
que acompanhou o relator, rejeitar, pelas razões expendidas no voto do relator, a preliminar de inconstitucionalidade da Lei 3.098/2010 suscitada pelo corpo técnico
deste tribunal;”

I - Auxílio alimentação/refeição, no valor mensal de R$
700,00 (setecentos Reais);

Destarte, em razão do disposto no art. 177 da LC
621/2012, que dispõe que neste caso, a questão prejudicial constitui prejulgado a todos os demais casos, opinamos pelo afastamento da presente irregularidade.

II - Despesa com combustíveis e lubrificantes, no valor
mensal de R$ 600,00 (seiscentos Reais);

3.3 - INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E
DA RAZOABILIDADE (Item 2.3 da ITI)

III - Despesa com saúde, no valor máximo de R$ 400,00
(quatrocentos Reais);

Base legal: Princípio da Eficiência (art. 37, caput, da
Constituição Federal); Princípio da Razoabilidade (art.

www.tce.es.gov.br
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32, caput, da Constituição Estadual).
Referência: Contrato 05/2012 e seu Termo aditivo 01/2012 (Processo 77/2012); Contrato 11/2012 e
12/2012.
Responsáveis:
Identificação – Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora da CMG).
Conduta/Nexo – Solicitar contratação de emissora televisiva de canal aberto para transmissão das sessões da
CMG, em prejuízo aos Princípios da Eficiência e da Razoabilidade.
Identificação – Carlos Ailton Reis Sabadini (Diretor da
CMG).
Conduta/Nexo – Solicitar a celebração de termo aditivo
ao referido contrato.
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG).
Conduta/Nexo – Autorizar a referida contratação, realizada com infringência aos Princípios da Economicidade e
da Razoabilidade.
DA ITI:

R$ 393.120,00 (trezentos e noventa e três mil e cento e
vinte reais), referentes a 7.020 (sete mil e vinte) minutos
de transmissão televisiva, através de canal aberto.
Entretanto, destacam os auditores que, para o mesmo
fim, já existiam os contratos 011 e 012 de 2012 com as
empresas “Rádio Gaeta Ltda.” e “Associação Comunitária
e Cultural da Grande Guarapari” referentes à veiculação
das sessões legislativas via radiodifusão, nos valores de
R$ 44.730,00 e R$ 20.736,00 respectivamente.
Neste ínterim, aponta a ITI que:
“Ressalta-se a expressiva quantia de R$ 472.026,00
(quatrocentos e setenta e dois mil e vinte e seis reais)
durante o exercício de 2012, gasto com a publicidade
das sessões, evidenciando uma verdadeira superexposição dos atos praticados pela CMG, entendendo-se pela
inobservância aos princípios da razoabilidade e eficiência, frente as outras demandas mais urgentes e necessárias da população.”
Por fim, aduz que, pelos citados motivos, os preceitos da
moralidade e eficiência não foram levados em consideração pelos ordenadores de despesas da Câmara Municipal de Guarapari.

Aponta a ITI que, segundo análise do Relatório de Auditoria, a Câmara Municipal de Guarapari, no exercício
2012, teria gasto R$ R$ 476.026,00 (quatrocentos e setenta e seis mil, vinte e seis reais), com a veiculação das
sessões legislativas, via radiofusão e transmissão televisiva, através dos contratos 05/2012 e seu termo aditivo
1/2012; n° 11/2012 e 12/2012.

JUSTIFICATIVAS:

Relata ainda, que por inexigibilidade de licitação, fora celebrado o contrato 05/2012 com a Fundação Educativa e
Cultural de Guarapari (TV Guarapari), no valor total de

“Considerando tal princípio, a Câmara Municipal de Guarapari realizou contratações para atendimento a este
preceito, e a televisão aberta é o veículo de comunicação

Diário Oficial de Contas

Os defendentes Lilia Maria Santos Venturini, Carlos Ailton Reis Sabadini e José Raimundo Dantas apresentam
defesa em conjunto. Em síntese, aduzem como defesa
que o princípio da publicidade facilitaria o exercício do
controle social e propiciaria transparência aos atos administrativos. Vejamos:

www.tce.es.gov.br

com maior penetração nos lares brasileiros, seguindo da
radiodifusão. Para tanto, averiguou-se o alcance dos vários veículos de comunicação disponíveis na região e a
extensão da população atingida.”
Relata ainda, que os serviços de transmissão das sessões
foram submetidos a procedimento licitatório, “não havendo que se falar em desrespeito aos princípio da eficiência e razoabilidade.”
ANÁLISE:
Trata-se de análise quanto à violação dos princípios da
eficiência e da razoabilidade na contratação de empresa,
pela Câmara Municipal de Guarapari, para a veiculação
das sessões legislativas, via radiofusão e transmissão televisiva, alicerçada através dos contratos 05/2012 e seu
termo aditivo 1/2012; n° 11/2012 e 12/2012.
A violação dos princípios teria se caracterizado, segundo a ITI, em razão de uma superexposição dos atos praticados pela CMG, entendendo-se pela inobservância aos
princípios da razoabilidade e eficiência, frente a demandas mais urgentes.
No que tange a estes princípios, cumpre-nos tecer algumas breves considerações.
O princípio da eficiência permite, no dizer de Hely Lopes
Meirelles que a atividade administrativa seja exigida com
presteza, perfeição e rendimento funcional. A eficiência
condiciona toda a atividade administrativa do Estado, inclusive a enquadrada como ordem econômica. Para este
autor, podemos falar em “eficiência do Estado”. Temos,
portanto, que a Administração eficiente não deve apenas escolher meios adequados para promover seus fins,
exigindo também o cumprimento satisfatório dos fins
atribuídos à Administração.
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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No que tange a razoabilidade temos que esta é vista, por
boa parte da doutrina, como medida da proporcionalidade. “A razoabilidade mede-se pela aplicação do princípio
constitucional da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade significa, em última análise, a busca do
justo equilíbrio entre os meios empregados e os fins a serem alcançados” (Grinover, 2008, p. 16).
“Razoabilidade é a qualidade do que é razoável, ou seja, aquilo que se situa dentro de limites aceitáveis, ainda
que os juízos de valor que provocaram a conduta possam
dispor-se de forma um pouco diversa. Ora, o que é totalmente razoável para uns pode não o ser para outros (Carvalho Filho, 2001, p. 21)”
Neste ínterim, cotejando as definições dos citados princípios segundo a doutrina e a argumentação trazida na
ITI 39/2014, não encontramos, após análise minuciosa
dos documentos acostados pela equipe de auditoria, elementos que comprovem que de fato houve infringência
aos princípios da eficiência e razoabilidade, tratando-se
a contratação, neste caso, de critério de conveniência do
administrador.
Isso porque, quanto ao principio da eficiência, não há
questionamento quanto à “presteza, perfeição ou rendimento funcional” na execução contratual, e quanto ao
princípio da razoabilidade, não vislumbramos uma contratação que se situa fora dos limites aceitáveis para uma
contratação de transmissão televisiva.
No que tange a argumentação de que “já existiam os contratos 011 e 012 de 2012 com as empresas “Rádio Gaeta Ltda.” e “Associação Comunitária e Cultural da Grande Guarapari” referentes à veiculação das sessões legislativas via radiodifusão, nos valores de R$ 44.730,00 e R$
20.736,00 respectivamente” e por isso desnecessária a
Diário Oficial de Contas

contratação da “TV Guarapari”, observamos tratar-se de
contratação diversa, haja vista que os objetos dos contratos veiculam meios diversos de comunicação, uma tratando-se de comunicação via rádio e a outra televisiva.
Ante o exposto, por não encontrar nos autos elementos
comprobatórios que comprovem a violação dos princípios da eficiência e da razoabilidade, opina-se pelo afastamento da irregularidade.
3.4 – LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA (Item 2.4 da
ITI)
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964 c/c artigos
66 e 67 da Lei 8.666/1993
Referência: Contrato n. 05/2012 (Processo 77/2012)
Responsáveis
Identificação – Sóter Fernandes Lyra (Fiscal do contrato).
Conduta/Nexo – Atestar prestação de serviços não autorizados em contrato.
Identificação – Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora
da CMG).
Conduta/Nexo – Solicitar autorização de pagamentos referentes à prestação de serviços não autorizados em contrato.
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG)
Conduta/Nexo – Efetuar pagamentos referentes à prestação de serviços não autorizados em contrato.
Identificação – Fundação Educativa e Cultural de Guarapari – TV Guarapari (Empresa Contratada).
Conduta/Nexo – Receber pagamentos referentes à prestação de prestação de serviços não autorizados em contrato.
www.tce.es.gov.br

DA ITI
Narra a ITI que:
“O contrato n 05/2012, celebrado entre a CMG e a TV
Guarapari, foi pactuado no valor de R$ 56,00 por minuto
de transmissão, totalizando R$ 393.120,00 (trezentos e
noventa e três mil e cento e vinte reais), relativos a 7.020
(sete mil e vinte) minutos, pagos em 11 parcelas mensais
iguais e sucessivas no valor de R$35.738,18. Conforme
objeto contratual, estabelecido no item 1.1, as sessões
a serem transmitidas referem-se aquelas ordinárias realizadas às terças-feiras e Sessões Solenes referentes ao
início dos trabalhos legislativos do 1º e 2º semestres e
de Entrega de Títulos Cidadão Guarapariense. Analisando-se os processos de pagamentos constatou-se que em
todos os meses os serviços foram pagos pelo valor integral de R$ 35.758,00, em que pese não tenham sido
prestados o total de horas/minutos pactuados”
Destarte, entende-se na ITI que, dos 7.020 minutos contratados pela CMG, apenas 5.326 tiveram sua prestação
comprovada, entendo, portanto, pela configuração de
dano ao Erário, entendendo ser passível de devolução
na seguinte forma:
“Desta forma, entende-se passível de devolução o valor
de R$ 94.863,98 (noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), equivalentes a 41.977,94 VRTE, pagos sem a devida prestação do
serviço, em infringência ao disposto nos arts. 62 e 63 da
Lei 4.320/64; arts. 66 e 67 da Lei 8.666/93.”
JUSTIFICATIVAS
A defendente Fundação Educativa e Cultural de Guarapari – TV Guarapari, apresenta em sua defesa os seguintes argumentos:
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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“Diversamente do que constou na ITI 39/2014, o objeto
do contrato 05/2012 não era tão somente as sessões ordinárias a serem transmitidas às terças feiras e sessões
solenes referentes ao início dos trabalhos do l° e 2º semestre e de entrega de títulos de cidadão guarapariense.
A Auditora subscritora da ITI 39/2014, equivocadamente
entendeu ter havido contratação por minuto transmitido por sessão, além de não ter feito a contabilização das
transmissões de reprises das sessões.
O contrato firmado entre as partes é cristalino e obriga
a justificante a previamente reservar em sua grade de
transmissão o tempo ajustado para a transmissão das
sessões da Câmara Municipal de Guarapari/ES, fixando,
inclusive, o início do horário de disponibilidade.
A erronia da ITI 39/2014 decorre claramente do equivocado entendimento sobre uma inexistente contratação
por minuto. No objeto do contrato não há nenhum item
atinente à contratação por minuto.”
No que tange a alegação de que teriam sido pagos mais
minutos do que o disponibilizado, a defendente aduz
que:
“Não é plausível se cogitar pelo pagamento apenas do
tempo em que efetivamente houve sessão, posto que todo o espaço reservado na grade de transmissão foi efetivamente disponibilizado para a Câmara Municipal de
Guarapari/ES. E mesmo nos momentos em que não houve sessão pelo tempo disponibilizado, no restante do espaço reservado sempre houve transmissão de conteúdo
de interesse público voltado para obtenção do fim contratado.
(...) houve o devido acompanhamento e fiscalização pela
Câmara Municipal de Guarapari, não havendo, por conDiário Oficial de Contas

seguinte, em que se cogitar em qualquer vício contratual.”

5814/2013), é possível verificar que na clausula terceira
consta o seguinte:

Por fim requer seja julgada improcedente a imputação
da irregularidade apontada.

CLAUSULA TERCEIRA – Valor e Forma de Pagamento

Por sua vez, os defendentes, José Raimundo Dantas, Lilia Maria Santos Venturini e Sóter Fernandes Lyra, apresentam defesa em conjunto, limitando- se em síntese
em informar que seguem quanto a esta irregularidade
as justificativas já interpostas pela Fundação Educativa
e Cultural de Guarapari. Acrescentando o que se segue:
“Há que se observar ainda que, caso não seja este entendimento desta h. Corte de Contas, o que se admite para
argumentar, como não foi comprovado prejuízo ao erário e má-fé por parte do Gestor da Câmara Municipal,
ainda assim não há razões para manter a presente irregularidade.”
Quanto às Justificativas de Marco Antônio Nader Borges – Diretor-geral da CMG, este é parte ilegítima para
figurar no polo passivo desta relação processual, conforme item 2.1 desta ITC, motivo pelo qual não se reproduz
o conteúdo de sua defesa quanto ao ponto em exame.
ANÁLISE
Trata-se de análise quanto a irregularidades nos pagamentos durante a execução do contrato 005/2012, firmado entre a CMG e a Fundação Educativa e Cultural de
Guarapari – TV Guarapari.
A irregularidade teria se dado em razão do pagamento
por minutos de transmissão televisiva não prevista no
contrato. Em defesa, os responsáveis alegam que “no
objeto do contrato não há nenhum item atinente à contratação por minuto.”
Após análise do contrato (fls. 309 do Processo TC
www.tce.es.gov.br

3.1 – O valor do presente contrato é de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) por minuto, totalizando a quantia de
R$ 393.120,00 (trezentos e noventa e três mil cento e
vinte reais), e será pago em 11 (onze) parcelas iguais e
sucessivas no valor de R$ 35.738,18 (trinta e cinco mil setecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos;”
No que tange ao objeto do contrato, estabelecido no
item 1.1, as sessões a serem transmitidas referem-se
aquelas ordinárias realizadas às terças-feiras e Sessões
Solenes referentes ao início dos trabalhos legislativos do
1º e 2º semestres, sessões de Entrega de Títulos Cidadão
Guarapariense e reprises das sessões. Vejamos:
INSERIR FIGURA
Com base na previsão contratual, e, portanto desconsiderando as transmissões que não se referiam ao contratado, à equipe de auditoria verificou a quantidade de minutos efetivamente transmitidos e o valor que deveria
ter sido pago a contratada conforme tabela abaixo:
INSERIR FIGURA
Neste ínterim, aduz a contratada em suas razões de defesa que:
“mesmo nos momentos em que não houve sessão pelo tempo disponibilizado, no restante do espaço reservado sempre houve transmissão de conteúdo de interesse
público voltado para obtenção do fim contratado.” (grifo nosso)
Entretanto, esta “transmissão de conteúdo de interesse
público voltado para obtenção do fim contratado” não
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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consta no objeto do contrato e, portanto, encontra-se
em dissonância com previsto no art. 66 da Lei 8.666/93,
que faz previsão expressa “que o contrato deverá ser fielmente executado pelas partes.”
Por sua vez, o artigo 62, da Lei 4.320/64 estabelece que
o pagamento da despesa só deva ser efetuado quando
ordenado após sua regular liquidação, que, segundo o
artigo 63, caput e § 2º, da mesma lei, consiste na verificação do direito adquirido pelo credor e tem por base,
dentre outros elementos, o contrato. Entretanto, no presente caso, verificamos que houve uma “complementação” de minutos transmitidos, cujo conteúdo não se encontra contemplado no objeto do contrato, o que torna
a liquidação irregular.
Ante o exposto, considerando a previsão contratual do
Contrato 005/2012, opinamos pela manutenção da presente irregularidade, em face de Fundação Educativa
e Cultural de Guarapari – TV Guarapari (Empresa Contratada), José Raimundo Dantas (Presidente da CMG),
Sóter Fernandes Lyra (Fiscal do Contrato), e Lília Maria
Santos Venturini (Subdiretora da CMG), na forma das
condutas descritas na ITI 39/2014, sendo passível de
ressarcimento o valor de R$ 94.863,98 (noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e
oito centavos), equivalentes a 41.977,94 VRTE, passíveis de ressarcimento ao erário.
3.5 LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA EM INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA. (Item 2.5 da ITI)
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964; artigos 66
e 67 da Lei 8.666/1993; princípios da eficiência e da economicidade, previstos no artigo 37, caput, e 70, caput,
respectivamente, ambos da Constituição Federal.
Diário Oficial de Contas

Referência: Contratos 07/2012, 08/2012, 09/2012 e
10/2012 (Processo 194/2012)
Responsáveis
Identificação – Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar
(Fiscal dos contratos)
Conduta/Nexo – Atestar a prestação de serviços não
contratados.
Identificação – Carlos Ailton Reis Sabadini (Diretor Geral da CMG)
Conduta/Nexo – Solicitar e efetuar pagamentos referentes a serviços não contratados.
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG).
Conduta/Nexo – efetuar pagamentos referentes a serviços não contratados.
Identificação - Manoel Alves Ferreira – ME (Jornal Primeira Página)
Conduta/Nexo – Receber pagamentos pela prestação de serviços não contratados (Referente ao contrato 07/2012)
Identificação - Jornal Hora Aghá Ltda. – ME
Conduta/Nexo – Receber pagamentos pela prestação
de serviços não contratados. (Referente ao contrato
08/2012)
Identificação - WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal O Capixaba) Conduta/Nexo – Receber pagamentos pela prestação de serviços não contratados. (Referente ao Contrato 09/2012)
Identificação - Nova Fase Serviços em Comunicações Ltda. (O Jornal)
www.tce.es.gov.br

Conduta/Nexo – Receber pagamentos pela prestação
de serviços não contratados. (Referente ao Contrato
10/2012)
DA ITI
Apontou a ITI que, por meio do processo licitatório instrumentalizado através da Carta Convite n. 003/2012, a
CMG celebrou os contratos 06, 07, 08, 09 e 10/2012, que
tiveram por objeto a prestação de serviços de publicação de atos oficiais, relatórios de execução orçamentária
e de gestão fiscal, bimestrais e semestrais, e balanços,
conforme quadro explicativo, sendo o objeto da licitação
fragmentado em 05 (cinco) itens diversos, que apenas
diferiam quanto ao seu tamanho:
INSERIR FIGURA
Ocorre que, segundo a ITI, a equipe de auditoria constatou que não foram estabelecidos no edital ou nos contratos celebrados o tipo e o tamanho das fontes utilizadas
nas publicações ou a largura das mencionadas colunas, o
que daria margem a exageros nas dimensões das publicações com o propósito claro de lesar o erário em benefício de terceiros.
Segundo a ITI, as irregularidades se configuraram nos
contratos da seguinte forma:
“Contrato 10/2012 Constatou-se que, nos processos
de pagamento 1026/2012 (28/05/2012), 1943/2012
(26/07/2012), 2308/2012 (30/08/2012) e 2766/2012
(21/11/2012), todas as publicações, se deram em tamanho e preço diversos do estipulado em contrato, em
afronta ao artigo 66 da Lei 8.666/1993.
O objeto contratual trata-se de 01 coluna x 12 cm no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Entretanto, as publicações foram feitas em 02 colunas x 12
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cm, sendo pago o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) por publicação. Portanto o dobro do acordado, em razão de veiculações realizadas acima das especificações pactuadas, decorrentes de exageros nas fontes
textuais dos conteúdos veiculados. Destaca-se, caso realmente fossem necessárias publicações nos tamanhos
em que foram, seria evidentemente mais econômico
que a CMG utilizasse do contrato celebrado com a empresa WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal O Capixaba),
referente ao item 03, no valor de R$ 920,00. Portanto,
entende-se passível de ressarcimento ao erário o total
de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), referentes à
diferença entre o acordado e o executado nas 04 publicações supramencionadas Contrato 09/2012 O Contrato
09/2012, teve por objeto a publicação de 2 colunas x 20
cm no valor de R$ 920,00.

do valor acordado, em razão de publicação de duas portarias de progressão por antiguidade que ocuparam quase meia página do noticiário, devendo ser ressarcido ao
erário a metade deste valor, ou seja, R$ 920,00. Destaca-se que, através do processo 1264/2012, o mesmo noticiário já havia publicado três portarias com conteúdo
idêntico àquela acima, com exceção dos dados dos servidores beneficiados, ocupando espaço bem inferior e remunerada pela metade do valor – R$ 920,00, um exemplo que deixa bem exposta a tática fraudulenta adotada
para superfaturar o valor das publicações. Entende-se,
portanto, passível de devolução o total de R$ 2.760,00
(dois mil, setecentos e sessenta reais) de ressarcimento ao erário decorrentes do contrato n. 09/2012, celebrado com a empresa WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal O Capixaba).

No processo de pagamento 2490/2012 (03/10/2012),
verifica-se a presença de publicação ocupando quase
meia página do noticiário, que originou o pagamento de
R$ 1.840.00, o equivalente ao dobro do previsto em contrato. Observa-se que a publicação teve seu tamanho
aumentado de forma exagerada para que ocupasse tamanho espaço. Devendo ser ressarcido ao erário o valor
de R$ 920,00. O processo 3029/2012 (28/12/212) revela publicação de notícia com a seguinte manchete “Wanderlei Astori deverá ser o novo presidente da CMG”. Observa-se tratar de mera especulação jornalística e não de
ato oficial da CMG, logo, não poderia ser remunerada como tal. Verifica-se, porém, que foi pago ao jornal o valor
de R$ 1.840,00 pelo referido ato, montante que deve ser
ressarcido ao erário em sua integralidade. No processo
2902/2012 (10/12/2012), encontra-se nova publicação
remunerada pelo valor de R$ 1.840,00, também o dobro

Contrato 08/2012 No Contrato 08/2012, cujo objeto trata-se da publicação de 03 colunas x 12 cm, no valor de
R$ 1.490,00, observou-se que as publicações constantes
nos processos de pagamentos 1962/2012 (27/07/2012),
3007/2012 (26/12/2012), 2663/2012 (30/10/2012) e
2839/2012 (29/11/2012) poderiam ter ocupado um espaço menor, utilizando-se do contrato 009/2012 (02 colunas de 12 cm) pelo valor de R$ 920,00 por publicação,
resultando em uma economia de R$ 2.280,00, valor que
deve ser ressarcido ao erário em nome dos princípios da
economicidade e da eficiência. No processo 1054/2012,
observou-se o pagamento de R$ 2.980,00, o dobro do
estabelecido em contrato, em razão de publicação em
padrões acima do especificado neste, o que importa no
dever de ressarcimento do valor de R$ 1.490,00. Ressalta-se que a referida publicação poderia ter sido realizada utilizando-se do contrato 006/2012, que disponibili-
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za ½ página do Jornal Imprensa Livre pelo valor de R$
1.660,00. Contrato 07/2012 O Contrato 007/2012, teve
por objeto a publicação de 4 colunas x 12 cm no valor
de R$ 1.545,00. Nos processos de pagamento 1165/2012
(13/06/2012) e 2269/2012 (28/08/2012) evidenciam
publicações que foram realizadas em desconformidade
com o contrato, haja vista que ocuparam ½ página do
periódico e cada uma custou o valor de R$ 3.190,00, devendo ser ressarcido este valor ao erário em decorrência de ambas as publicações. Destaca-se que tais publicações poderiam ter sido realizadas por meio do contrato
006/2012, que disponibiliza ½ página do Jornal Imprensa
Livre pelo valor de R$ 1.660,00
Por todo o exposto, vislumbra-se que o objetivo nas
mencionadas contratações era acionar cada empresa para executar o objeto pactuado por 10 vezes durante a vigência dos contratos - de 10 meses (início em
21/02/2012 e fim em 31/12/2012) -, garantindo a cada
uma a remuneração da quantia de 10 vezes o valor celebrado no contrato (por publicação). Todavia, como a
CMG não dispunha da quantidade de publicações necessárias ao atingimento de tal objetivo, tampouco nas exatas dimensões pactuadas, a solução adotada para que
o planejamento inicial não fosse frustrado foi o superdimensionamento das publicações, realizadas em tamanhos e valores acima do pactuado.
Conforme já foi afirmado, a Lei 8.666/1993 estatui em
seu artigo 66 que o contrato deve ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e
as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. Por sua
vez, o artigo 62, da Lei 4.320/64 estabelece que o pagamento da despesa só seja efetuado quando ordenado
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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após sua regular liquidação, que, segundo o artigo 63,
caput e § 2º, da mesma lei, consiste na verificação do direito adquirido pelo credor e tem por base, dentre outros elementos, o contrato.
Diante dos fatos expostos neste item, observa-se que a
execução irregular das referidas contratações enseja a
devolução ao erário de R$ 12.320,00 (doze mil e trezentos e vinte reais), equivalentes a 5.414,13 VRTE, conforme quadro a seguir:
INSERIR FIGURA
JUSTIFICATIVAS
Os defendentes, José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG), Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar (Fiscal
dos contratos) e Carlos Ailton Reis Sabadini (Diretor Geral da CMG), interpuseram defesa de forma conjunta.
Aduzem em suas defesas que o parcelamento do objeto em 5 (cinco) partes, se deu para não restringir o caráter participativo no certame e que estaria dentro de sua
margem de discricionariedade e que o convite foi enviado a todos os possíveis prestadores de serviços do ramo da atividade perseguida atuantes no Município, concluindo sua defesa nos seguintes termos:
“(...) todos os processos de pagamentos realizados pela Câmara Municipal de Guarapari nos contratos citados
neste item apresentam comprovação das edições dos
periódicos em que foram realizadas as publicações contratadas, devidamente acompanhados das Notas de Liquidação da Despesa, não há que se falar em liquidação
irregular de despesa (...)”
No que tange as defendentes, Nova Fase Serviços em
comunicações Ltda. e Jornal Hora Aghá Ltda., em que
pese terem interposto separadamente suas justificatiDiário Oficial de Contas

vas, os argumentos expostos são os mesmos, apresentando como defesa o que segue:
“Esclarece o suplicante que todos os atos foram praticados em estreito e correto ato administrativo, onde sempre prestou diversos serviços a diversos órgãos públicos, e nunca houve junto a essa corte de contas procedimentos que pudessem de qualquer forma, citar o nome
da empresa ora instaurada como produtora de procedimentos irregulares.
Justifica ainda que todo os procedimentos foram devidamente liquidados pelo gestor contratual em conformidade com o procedimento licitatório e a modalidade aqui
aplicada não tem vínculo nenhum com o contratante,
pois apenas participou do chamado licitatório, em conformidade com a devida publicação efetuada por meios
legais á época cabíveis vigentes. Quanto à questão da
manifestação da equipe técnica que ‘’poderia’’ ser utilizado outro meio de comunicação compete à administração verificar isso e não a nossa empresa, que possuía
a devida autorização e P.l (Proposta de inserção) autorizativa para prestação dos serviços ora necessitados pelo
contratante e em conformidade com o instrumento vinculante”
Por fim, requerem sejam excluídos do rol de “pendências”.
Quanto aos Responsáveis, WR Comunicação Ltda. e Manoel Alves Ferreira-ME, em que pese regularmente citados, não exerceram seus direitos ao contraditório e ampla defesa, sendo declarada a revelia de ambos, através
da Decisão Monocrática Preliminar – DECM 872/2015.
ANÁLISE
Trata-se de análise quanto à liquidação irregular de deswww.tce.es.gov.br
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pesas, que foram executadas sem a observância da economicidade e eficiência nos Contratos 07/2012, 08/2012,
09/2012 e 10/2012, que possuem como objeto, a prestação de serviços de publicação de atos oficiais, relatórios de
execução orçamentária e de gestão fiscal, bimestrais e semestrais, e balanços no âmbito da Câmara Municipal de
Guarapari.
Para melhor visualização, separamos na tabela baixo cada contrato e as irregularidades apontadas na ITI 39/2014:
Contrato Empresa contratada

Objeto do contrato Irregularidade

07/2012 Manoel Alves Ferreira –
ME (Jornal Primeira Página)

4 colunas x 12 cm

08/2012 Jornal Hora Aghá Ltda.

09/2012 WR Comunicação Ltda.
– ME

10/2012 Nova Fase Serviços em
Comunicações Ltda. (O
Jornal)

Diário Oficial de Contas

Ressarcimento R$
3.190,00

Os processos de pagamento 1165/2012 (13/06/2012) e 2269/2012
(28/08/2012) evidenciam publicações que foram realizadas em desconformidade com o contrato, haja vista que ocuparam ½ página do periódico e cada uma custou o valor de R$ 3.190,00, devendo ser ressarcido este valor ao erário em decorrência de ambas as publicações.
03 colunas x 12 cm Observou-se que as publicações constantes nos processos de paga3.770,00
mentos 1962/2012 (27/07/2012), 3007/2012 (26/12/2012), 2663/2012
(30/10/2012) e 2839/2012 (29/11/2012) poderiam ter ocupado um espaço menor, utilizando-se do contrato 009/2012 (02 colunas de 12 cm)
pelo valor de R$ 920,00 por publicação, resultando em uma economia
de R$ 2.280,00, valor que deve ser ressarcido ao erário em nome dos
princípios da economicidade e da eficiência.
No processo 1054/2012, observou-se o pagamento de R$ 2.980,00, o
dobro do estabelecido em contrato, em razão de publicação em padrões
acima do especificado neste
02 colunas x 20 cm No processo de pagamento 2490/2012 (03/10/2012), verifica-se a pre- 2.760,00
sença de publicação ocupando quase meia página do noticiário, que originou o pagamento de R$ 1.840.00, o equivalente ao dobro do previsto em contrato.
O processo 3029/2012 (28/12/212) revela publicação de notícia de mera especulação jornalística e não de ato oficial da CMG, logo, não poderia ser remunerada como tal.
No processo 2902/2012 (10/12/2012), encontra-se nova publicação remunerada pelo valor de R$ 1.840,00, também o dobro do valor acordado.
01 coluna x 12 cm Constatou-se que, nos processos de pagamento 1026/2012
2.600,00
(28/05/2012), 1943/2012 (26/07/2012), 2308/2012 (30/08/2012) e
2766/2012 (21/11/2012), todas as publicações, se deram em tamanho e
preço diversos do estipulado em contrato, em afronta ao artigo 66 da Lei
8.666/1993.
Apesar do Objeto contratual ser de 01 coluna x 12 cm, as publicações foram feitas em 02 colunas x 12 cm, o dobro acordado.
Necessidade de ressarcimento referente a diferença entre o acordado e
o executado em 04 publicações

www.tce.es.gov.br
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Os defendentes aduzem em síntese que possuem comprovação das edições dos periódicos em que foram realizadas as publicações contratadas, devidamente acompanhados das Notas de Liquidação da Despesa, entretanto, não apresentam documentações ou justificativas que
elidam a documentação comprobatória apresentada pela equipe técnica desta Corte de Contas.
No campo da análise jurídica, cumpre-nos explanar sobre os princípios balizadores da irregularidade apontada
na ITI 39/2014, que ora se analisa, qual sejam, eficiência
e da economicidade.
Nesta seara, ressaltamos que o Direito, por si só, não
contém todos os elementos necessários à especificação do conteúdo da eficiência, tornando-se obrigatória a
análise interdisciplinar, com o auxílio das ciências administrativa e econômica.
Na ciência administrativa, a eficiência em sentido amplo
está ligada à ideia de otimização gerencial, e esta pode
ser medida por meio de quatro critérios: a eficiência em
sentido estrito, a eficácia, a produtividade e a qualidade.
Especificamente sobre Eficiência em sentido estrito, temos, segundo a doutrina, que a mesma “É expressa na
razão entre os recursos que deveriam ser consumidos e
os recursos efetivamente consumidos (SILVEIRA NETO,
2006)”. Quanto maior essa razão, maior será a eficiência da gestão. A busca da eficiência em sentido estrito é,
assim, a busca da minimização do consumo de recursos,
mantidas as demais condições.
Ora, se o que entendemos como eficiência, em seu sentido estrito, como um fim a ser buscado, restringe-se à
ideia de busca do menor consumo de recursos, mantidos constantes os demais elementos, o Contratante no
Diário Oficial de Contas

caso, sob análise, os contratantes, ao efetuarem publicações de tamanhos e quantidades que fogem ao avençado nos contratos, majoraram os recursos públicos que
de fato deveriam ser utilizados. Por outro lado, a questão também envolve a análise de custos e benefícios e a
consideração de diversos outros fatores, e no caso em
tela, estamos diante de um critério de tomada de decisão sobre alocação de recursos, que se encaixa na ideia
de economicidade.
No que tange a Economicidade, este termo nos induz a
pensar na economia (ou não desperdício) de recursos,
ideia que se liga ao conceito de eficiência administrativa
em sentido estrito, conforme explicamos acima. Entretanto, Economicidade significa mais do que isso, significa
uma relação entre custos e benefícios. Conforme a conceituação do dicionário Houaiss (2001), consiste na “relação entre custo e benefício a ser observada na atividade pública”.
Entretanto, esta relação custo benefício logrou-se extremamente prejudicada nos contratos em comento vez
que por vários momentos, conforme destacado na ITI
39/2014, publicações que poderiam ter sido realizadas
por meio de um contrato, eram publicadas através de
outro que gerava um custo muito maior para Administração, a exemplo do que ocorreu no contrato 07/2012,
onde por dois momentos verificou-se que as publicações poderiam ter sido realizadas por meio do contrato
06/2012, que dispibilizava ½ página do jornal Impresa Livre pelo valor de R$ 1.660,00, e que entretanto, foi publicado por R$ 3.190,00 no contrato 07/2012.
Ante o exposto, opinamos pela manutenção da irregularidade em face dos Responsáveis José Raimundo Dantas
(Presidente da CMG), Paulo Vinícius Moreira Raposo de
www.tce.es.gov.br

Aguiar (Fiscal dos Contratos), Manoel Alves Ferreira –
ME (Jornal Primeira Página), Jornal Hora Aghá Ltda. –
ME, WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal o Capixaba),
- Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal) e pelo Ressarcimento ao erário na forma da tabela abaixo.
Contrato Responsáveis Solidários

Ressarcimento
R$
VRTE
3.190,00 1.412,19

07/2012 - José Raimundo Dantas (Presidente da CMG)
- Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar (Fiscal dos Contratos)
- Manoel Alves Ferreira – ME (Jornal
Primeira Página)
08/2012 -José Raimundo Dantas(Presidente
3.770,00 1.668,95
da CMG)
- Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar (Fiscal dos Contratos)
- Jornal Hora Aghá Ltda. – ME
09/2012 José Raimundo Dantas (Presidente
2.760,00 1.221,83
da CMG)
- Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar (Fiscal dos Contratos)
- WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal
o Capixaba)
10/2012 José Raimundo Dantas (Presidente
2.600,00 1.151,00
da CMG)
- Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar – (Fiscal dos Contratos)
- Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal)

3.6 - AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO INDEVIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL (Item 2.6
da ITI)
Base legal: Artigos 629 e 63, § 2º, III, 10 da Lei 4.320/1964.
Referência: Contrato 13/2012 (Processo 0366/2012)
Responsáveis:
Identificação – Pública Administração e Planejamento
Ltda. ME (Empresa Contratada).
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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Conduta/Nexo – Apresentou, em todos os meses, relatórios de atividades vagos, genéricos e superficiais, além
de idênticos, conforme se pode observar nos Processos
de Pagamentos referentes ao Contrato Administrativo nº
013/2012, não logrando comprovar a efetiva prestação
do serviço contratado.
Identificação – Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora
Administrativa, Financeira e Contábil).
Conduta/Nexo – Foi designada pelo Presidente da Câmara Municipal de Guarapari, através da Portaria nº
2989/2012 de 02 de abril de 2012, integrante do Processo nº 0366/2012, para fiscalizar a execução do Contrato Administrativo nº 013/2012, tendo assinado os relatórios de atividades apresentados pela empresa, que
integram os Processos de Pagamentos. Entende-se que
a mesma deve ser responsabilizada pelas falhas cometidas no acompanhamento e fiscalização da execução desse contrato, visto que, devido às inconsistências presentes nos citados relatórios de atividades, não há comprovação da efetiva prestação do serviço contratado.
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da Câmara Municipal). Conduta/Nexo – Entende-se que deve
ser responsabilizado por ter assinado as Notas de Empenho nº 86, 98, 118, 133, 143 e 151/2012, integrantes dos
Processos de Pagamentos referentes ao Contrato Administrativo nº 013/2012, bem como por ter autorizado a
emissão de ordem de pagamento, conforme consta nas
folhas intituladas “serviço de protocolo” integrantes dos
Processos de Pagamento, sem a devida comprovação da
prestação do serviço contratado, através de documentos consistentes para embasar a liquidação. Além disso,
designou a Subdiretora Administrativa, Financeira e Contábil da Câmara Municipal de Guarapari, Sra. Lília Maria
Diário Oficial de Contas

Santos Venturini para fiscalizar a execução do contrato.
DA ITI
Em análise à execução do Contrato Administrativo nº
013/2012, firmado entre a empresa Pública Administração e Planejamento Ltda. ME e a Câmara Municipal
de Guarapari, cujo objeto era a prestação de serviços de
consultoria administrativa e financeira, a equipe de auditoria observou a ausência de comprovação de que os
serviços contratados foram efetivamente prestados e,
consequentemente, a inexistência de liquidação da despesa. Vejamos:
“Analisando-se o cumprimento do Contrato Administrativo nº 013/2012, firmado entre a empresa Pública Administração e Planejamento Ltda. ME e a Câmara Municipal de Guarapari, assinado pelo representante da empresa, José Pimenta Filho, e o Presidente da Câmara Municipal, José Raimundo Dantas, em 02 de abril de 2012,
para vigorar até 31 de dezembro de 2012, cujo objeto
era a prestação de serviços de consultoria administrativa e financeira, observou-se a ausência de comprovação de que os serviços contratados foram efetivamente
prestados e, consequentemente, a inexistência de liquidação da despesa. Registra-se que, consoante os Processos de Pagamentos referentes ao Processo nº 0366/2012
e ao Contrato Administrativo nº 013/2012, foram pagas
à empresa contratada 09 (nove) parcelas mensais de R$
5.050,00, totalizando R$ 45.450,00 (quarenta e cinco mil
quatrocentos e cinquenta reais), conforme...”
No entanto, em que pese o pagamento, aponta a ITI que
todos os relatórios relativos aos processos de pagamento (meses de abril a dezembro de 2012), apresentados
pela empresa, são idênticos em todos os meses alterando-se apenas o mês a que se referem, descrevendo de
www.tce.es.gov.br

maneira genérica a atuações administrativas, não relatando os serviços prestados.
Portanto, em razão do pagamento efetuado sem a devida liquidação da despesa, aponta a equipe técnica desta
Corte de Contas para a devolução de R$ 45.450,00 (quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais), equivalentes a 20.120,4125 VRTEs.
JUSTIFICATIVAS
Os responsáveis José Raimundo Dantas (Presidente da
Câmara) e Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora Administrativa, Financeira e Contábil) apresentaram conjuntamente a defesa, aduzindo em suas razões que:
“No que diz respeito à afirmação de que os pagamentos
pelos serviços oriundos do Contrato n° 013/2012 foram
efetuados sem que houvesse a correspondente liquidação da despesa, em descumprimento ao disposto nos artigos 62 e 63, § 2°, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64,
salientamos que todos os meses foram apresentados os
Relatórios de Execução, o que, inclusive, foi mencionado
pelos auditores deste Tribunal, comprovando que os serviço foram prestados.
Além disso, temos que a Nota de Liquidação de Despesa se faz presente em todos os processos de pagamentos
relacionados ao contrato suso mencionado, assim como
houve designação de servidor para atuar na fiscalização
do contrato, através da Portaria n° 2989/2012, atestando que os serviço eram executados, não havendo que se
falar em ausência de liquidação de despesa, devendo tal
irregularidade ser afastada.”
A empresa Pública Administração e Planejamento Ltda.
ME, após o regular procedimento de citação, teve sua revelia decretada pelo Conselheiro Relator através da DeciQuarta-feira, 4 de abril de 2018
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são Monocrática Preliminar – DECM 872/2015.
ANÁLISE
Trata-se de análise quanto à irregularidade de pagamentos no contrato Administrativo n° 13/2012, onde a empresa contratada “Pública Administração e Planejamento Ltda. ME” apresentou, para todos os meses o mesmo
relatório descrevendo suas atividades de maneira genérica, não restando comprovado que os serviços de fato
foram executados.
Em sua defesa aduzem os defendentes que todos os meses foram apresentados os Relatórios de execução e que
a Nota de Liquidação de despesa se faz presente em todos os processos de pagamentos relacionados ao contrato em comento, e que houve a designação de servidor
para acompanhar a execução do contrato.
Em análise dos documentos acostados aos autos (fls.
1129), verificamos que o relatório mensal apresentado
pela empresa contratada era o seguinte:
“Trata-se o presente de relatório de atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica de direito privado doravante denominada Pública Administração e Planejamento Ltda-ME, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
no 2.951.442/0001-00, por força do contrato celebrado
com o Legislativo Municipal de Guarapari.
A dita celebração contratual tem como Escopo principal
consultorias e a assessorias junto ao ente público, no caso em tela, a Câmara Municipal de Guarapari, no âmbito
da administração pública municipal.
Assim, tem-se o gerenciamento dos procedimentos necessários para a modernização dos serviços a serem executados pelo Legislativo Municipal de Guarapari.
Diário Oficial de Contas

Assegurar, em conjunto com as demais áreas, a adequação e fortalecimento da Lei de Responsabilidade Fiscal
no IO1/2000, com o objetivo de disseminar a cultura de
controles, inclusive, o interno, visando sempre assegurar
o cumprimento de leis e regulamentos.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base:

Enfim, nossa área de atuação está voltada a assessorar e
prestar toda e qualquer consultoria a Câmara Municipal
de Guarapari no adequado modo de planejar, controlar e
organizar, usando para isso algumas das mais modernas
e variadas ferramentas administrativas.

Desta forma, como não é sequer descrito no relatório
quais atividades foram desempenhadas, pode-se concluir que a empresa contratada, recebeu os pagamentos sem a efetiva comprovação da execução dos serviços
contratos, indo de encontro ao disposto na Lei 4.320/64,
que prevê que a liquidação da despesa por serviços prestados terá por base os comprovantes da prestação efetiva do serviço.

Por ser verdade, e cumprindo todas as formalidades que
o caso em questão requer, assino o presente relatório,
referente ao mês de abril do corrente ano, para que surtam seus legais efeitos.
Pública administração e Planejamento Ltda-ME”
Portanto, da leitura do mesmo, depreende-se não restar
configurado qualquer detalhamento quanto à execução
do objeto do contrato, tão pouco, que houve a prestação
efetiva do serviço, e conforme se verifica da análise do
Volume V do processo TC 3237/2013, este mesmo relatório é apresentado para todos os meses subsequentes,
alterando-se, apenas, o mês de apresentação.
Neste ínterim, vejamos o que dispõe os Artigos 62 e 63
da Lei 4.320/64:
“Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado
quando ordenado após sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
[...]
www.tce.es.gov.br

[...]
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço”

De acordo com os Processos de Pagamentos referentes
ao Processo n° 0366/2012 e ao Contrato administrativo
n° 013/2012, os pagamentos foram efetuados sob as seguintes notas:
Nota
Pagamento
0316
0385
0475
0843
1282
1386
1479
1558
1607

Nº NF
0134
0138
0151
0158
0164
0171
0181
0194
0200

Ref. NF
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Pagamento
mensal
R$ 5.050,00
R$ 5.050,00
R$ 5.050,00
R$ 5.050,00
R$ 5.050,00
R$ 5.050,00
R$ 5.050,00
R$ 5.050,00
R$ 5.050,00

Além disso, no caso presente, os documentos apresentados pelos Defendentes não foram capazes de demonstrar inequivocamente que os serviços de consultoria foram prestados, uma vez que todos os relatórios apresentados pela contratada possuem idêntico conteúdo, não
sendo concebível que as atividades desempenhadas tenham sido exatamente as mesmas, mês após mês.
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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Haja vista a generalidade e identidade dos relatórios
mensais, com a consequente ausência de liquidação de
despesa, opina-se pela manutenção da irregularidade
em face de Pública Administração e Planejamento Ltda. ME (Empresa Contratada), Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora Administrativa, Financeira e Contábil)
e José Raimundo Dantas (Presidente da CMG), na forma
das condutas descritas na ITI 39/2014, sendo passível de
ressarcimento o valor de R$ 45.450,00 (quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais), equivalentes a
20.120,4125 VRTE.
3.7 TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA DE ATIVIDADE-FIM DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (Item 2.7 da ITI)
Base legal: Princípios da Legalidade, Impessoalidade e
do Concurso Público, artigo 37, caput e II12 da Constituição da República de 1988; princípios da Finalidade, Interesse Público e da Eficiência, artigo 32, caput13 da Constituição Estadual de 1989; e princípios da Motivação Suficiente e da Razoabilidade, artigo 45, § 2º14 da Carta
estadual.
Referência: Contrato 13/2012 (Processo 0366/2012);
Contrato 02/2012 (Processo 2695/2011); Contrato
03/2012 (Processo 2696/2011)
Responsáveis:
Identificação – Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora
Administrativa, Financeira e Contábil)
Conduta/Nexo – Solicitar a contratação de empresa especializada em consultoria relativa a serviços permanentes e essenciais do Legislativo, sem atentar para o fato
de o objeto da contratação caracterizar atividades-fim
da Administração Pública e de existir, na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Guarapari, pessoal inDiário Oficial de Contas

cumbido das atribuições do objeto contratual, incorrendo no descumprimento do normativo mencionado. (referente contrato 13/2012 – Processo 0366/2012)

nistrativa da Câmara Municipal de Guarapari, pessoal incumbido das atribuições do objeto contratual, incorrendo no descumprimento do normativo mencionado.

Identificação – Rita de Cássia Buback (Escriturária da
CMG).

DA ITI

Conduta/Nexo – Solicitar a contratação de empresa especializada em consultoria relativa a serviços permanentes e essenciais do Legislativo, sem atentar para o fato de
seu objeto caracterizar atividades-fim da Administração
Pública e de existir, na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Guarapari, pessoal incumbido das atribuições do objeto contratual, incorrendo no descumprimento do normativo mencionado.(referente aos Contratos 02/2012 – Processo 2695/2011, Contrato 03/2012 –
Processo 2696/2011)
Identificação – Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico da CMG).
Conduta/Nexo – Emitir parecer jurídico favorável à referida contratação, sem qualquer menção à doutrina e
à jurisprudência, em desatenção ao fato de o objeto da
contratação caracterizar atividade-fim da Administração
Pública e de existir, na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Guarapari, pessoal incumbido das atribuições do objeto contratual, induzindo os demais responsáveis ao descumprimento do normativo mencionado.
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG).
Conduta/Nexo – Homologar o procedimento licitatório
e assinar contrato com a referida empresa, sem atentar para o fato de seu objeto caracterizar atividade-fim
da Administração Pública e de existir, na estrutura admiwww.tce.es.gov.br

Apontou a ITI, que no exercício de 2012, o poder Legislativo municipal manteve três vínculos de consultoria e assessoria privada:
INSERIR FIGURA
Após análise dos contratos, fora constatado que as atividades contratadas integravam o rol de atribuições finalísticas que compunha a estrutura administrativa do
órgão, nos termos do art. 1º, IV, “b” e “f”, art. 2º e Anexo IV da Lei Municipal 2.560/2005, bem como, constituíam prerrogativas pertencentes aos cargos de carreira
dos servidores públicos municipais, de provimento efetivo, disposto na Lei Municipal 2.559/2005, para os quais
o ordenamento jurídico impõe a ocupação por meio do
concurso público de provas ou de provas e títulos.
JUSTIFICATIVAS
Os responsáveis José Raimundo Dantas (Presidente da
Câmara), Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora Administrativa, Financeira e Contábil) e Rita de Cássia Buback (Escriturária da CMG), apresentaram conjuntamente
a defesa, aduzindo em suas razões que “é preciso registrar que o que se terceirizou não foi a execução dos serviços da Divisão de Recursos Humanos e/ou da Divisão
de Finanças, mas sim um Assessoramento especializado
para dar suporte aos servidores lotados neste setores.”
Por fim, conclui em sua defesa arguindo que:
“finalmente, levando-se em consideração o fato de que
os serviços contratados foram prestados à Administração, não há que se falar em irregularidade na liquidação
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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da despesa, razão pela qual requeremos a desconsideração desta suposta irregularidade.”

ticas próprias de cargos públicos da estrutura permanente da Administração Pública.

do a hipótese que muito se assemelha à presente entendeu que:

O defendente Tiago Pimenta Moreira, em que pese
apresentar defesa separadamente, oferece em defesa
análoga no que tange a irregularidade em comento.

Tal constatação é possível a partir da análise das Leis
Municipais n° 2.559/2005 e 2.560/2005, que dispõe
respectivamente, sobre o plano de cargos do órgão e
sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Guarapari. Destarte, a equipe de Auditoria, ao
confrontar o objeto dos contratos 02/2012, 03/2012 e
13/2012, com as atribuições dos cargos que compõe a
estrutura administrativa do órgão, conclui que a Câmara Municipal de Guarapari realizou contratação de empresas terceirizadas para que realizassem serviços, que
deveriam ser exercidos por servidores do seu quadro
de pessoal.

Os atributos da complementaridade do serviço, tais como a eventualidade e especialidade, para atuar em tarefa perfeitamente determinada e prazo fixo, não se
configuram no objeto contratado, com toda certeza. O
que se acordou foram serviços de atuação permanente, na forma de terceirização de serviços essenciais, em
usurpação da função pública, no caminho de tornar a
Administração refém do contratado pela dependência
técnica, correndo ainda o risco de futura demanda trabalhista.

ANÁLISE
Conforme aventado na Instrução Técnica Inicial
39/2014, a Câmara Municipal de Guarapari contratou
serviços de assessoria e consultoria contábil, com três
empresas, terceirizando atividades próprias dos servidores municipais.
No caso em análise verificamos que as contratações foram realizadas através dos seguintes processos:
Processo n°0366/2012, Convite 005/2012, a empresa Pública Administração e Planejamento Ltda. ME, foi
contratada para prestar serviços de consultoria nas áreas administrativa e financeira, no valor R$ 45.450,00.
Processo n° 2695/2011, a empresa Fatun Consultoria e
Assessoria Ltda. ME, foi contratada para prestar serviços especializados em assessoria e consultoria nos serviços de gestão de pessoal no setor público, para atendimento das necessidades do Departamento de Recursos Humanos, no valor R$ 75.900,00.
Processo n° 2696/2011, a empresa Solução Contabilidade e Consultoria Ltda. ME, foi contratada para prestar serviços especializados em consultoria contábil, no
valor de R$ 73.700,00.
Tais contratações, segundo apontado pela área técnica, ofendem a regra constitucional do concurso público,
posto que as atividades desempenhadas pelas empresas de contabilidade contratadas são atividades finalísDiário Oficial de Contas

Segundo apontamentos da ITI 39/2014, o objeto do contrato 02/2012, encontra-se englobado dentro do objeto
do Contrato 013/2012, gerando “despesas em triplicidade”, vez que, há o pagamento do salario dos servidores, do contrato 02/2012 e do Contrato 13/2012, todos
para a execução da mesma função.
Os responsáveis alegam que “o que se terceirizou não
foi à execução dos serviços da Divisão de Recursos Humanos e/ou da Divisão de Finanças, mas sim um Assessoramento especializado para dar suporte aos servidores lotados nestes setores.”
Entretanto, em que pese às alegações dos defendentes, não tratam o objetos dos contratos ora em análise,
de serviços eventuais e tampouco dotados de especialidade técnica não prevista no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Guarapari. Neste sentido, o Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, em voto proferido nos autos do TC 1733/2009, se reportanwww.tce.es.gov.br

Resta inequívoco, portanto, que a contratação pretendida apresenta-se como terceirização maculada de ilicitude, já que referente a atividade permanente da Administração Municipal.
Neste sentido, é pacífica a jurisprudência no sentido de
que a legalidade da terceirização de serviços públicos
essenciais e típicos da Administração Pública depende
do preenchimento de determinados e específicos requisitos. São requisitos para a terceirização de serviços
públicos essenciais e típicos da Administração Pública,
como ocorrido no caso dos autos, que:
1) as atividades terceirizadas não estejam entre as atribuições de servidores públicos e
2) a terceirização seja excepcional, para situações específicas, devidamente justificadas, de natureza não continuada, com características singulares e complexas, que
não possam ser atendidas por profissionais do próprio
quadro do contratante;
3) a terceirização se destine a atender demandas que
ultrapassem a capacidade do próprio quadro e que seQuarta-feira, 4 de abril de 2018
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jam, concomitantemente, específicas e de natureza não
continuada.
Por este motivo, consoante a ilação do inciso II do artigo 37 da CF/88, tais atividades devem ser exercidas por
servidores públicos efetivos, cujo ingresso se deu por
concurso público de provas e títulos:
II - a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Diversos são os entendimentos desta Corte de Contas
neste sentido.
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2008 – PRESIDENTE: GELSON FERNANDES FIRMO – 1) CONTAS IRREGULARES – MULTA – 2) RECOMENDAÇÕES AO GESTOR. (...) Acordam os Srs. Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia vinte e seis de outubro de sois mil e dez, à
unanimidade, acolhendo o voto do Relator, Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto: 1) Julgar irregulares
as contas analisadas, sob a responsabilidade do Sr. Gelson Fernandes Firmo, Presidente da Câmara Municipal
de Presidente Kennedy no exercício de 2008, com base
no artigo 59, inciso III, alínea “a”, da Lei Complementar
nº32/93, artigo 62 da referida lei, devendo essa quantia
ser recolhida ao Tesouro Estadual, nos termos do artigo 169 do Regimento interno deste Tribunal, tendo em
vista a contratação de assessoria contábil jurídica para
a realização de atividades típicas, permanentes e essenDiário Oficial de Contas

ciais da Administração Pública, contrariando a regra do
concurso público; e a ausência de motivação para as referidas contratações, em infringência ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e aos artigos 3e 5º d Resolução n 005/2005 da Câmara Municipal de Presidente
Kennedy. 2) Recomendar ao atual gestor que: 2.1)Promova a realização de concurso público, na forma do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, visando investir servidores para a consecução de atividades-fim do
órgão, abstendo-se, em especial, de terceirizar serviços
advocatícios e contábeis, exceto para situações excepcionais, devidamente justificadas e autorizadas pela lei;
(Acórdão TCEES – 0353/2010, de relatoria do Conselheiro Sergio Aboud Ferreira Pinto)
Por fim, citamos entendimento do TCU:
A contratação de terceirizados para a consecução de
funções essenciais e próprias do órgão ou para a execução de atividades inerentes às suas categorias funcionais, bem como a presença de elementos de subordinação e pessoalidade culminam em manifesta burla
ao disposto no art. 37, inc. II, da CF/88, que estabelece a exigência de concurso para investidura de cargo ou
emprego público. (TCU, Acórdão nº 593/2005, 1ª Câmara, Rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti, DOU de
13.04.2005, veiculado na Revista Zênite de Licitações e
Contratos – ILC, Curitiba: Zênite, n. 135, p. 456, maio
2005, seção Tribunais de Contas.) Determinou o TCU à
entidade jurisdicionada que: “proceda, no caso de contratação de serviços técnicos profissionais especializados, à realização de licitação pública, nos termos do art.
13, § 1º, da Lei nº 8.666/93, observando, ainda, o caráter eventual de tais contratações, não sendo admitido
o desempenho sistemático por terceiros de atividades
www.tce.es.gov.br

inerentes às categorias funcionais do Plano de Cargos
e Salários da Entidade, por caracterizar contratação de
mão-de-obra indireta, em desacordo com o art. 37, inc.
II, da Constituição Federal”. (TCU, Decisão nº 40/1996,
Plenário, Rel. Min. Paulo Affonso Martins de Oliveira,
DOU de 04.03.1996.) A orientação foi dada nesses termos, pois o TCU considerou irregular a contratação de
servidores já aposentados, diante da vedação contida
na Lei nº 8.745/93. Consultar, também, o TCU, Decisão
nº 173/1996, Plenário, Rel. Min. Humberto Guimarães
Souto, DOU de 22.04.1996. “Não é possível ao Município a terceirização de todos os seus serviços, mas apenas daqueles de natureza auxiliar, ligados à atividade-meio. Não pode o Município terceirizar serviços que
abrangem sua atividade-fim, traduzindo atribuições típicas de cargos permanentes, que só podem ser preenchidos por concurso público”. (TCE/MG, Consulta nº
442.370, Revista do TC/MG, n. 3/98, p. 153.) “De fato,
as normas relativas à terceirização de serviços pela Administração Pública não preveem proibição de as empresas terceirizadas contratarem parentes de funcionários do órgão licitante. Porém, a intervenção direta
perante a contratada com o intuito de direcionar suas contratações de pessoal é claramente irregular, por
afrontar princípios da boa administração, sobretudo os
da impessoalidade e da moralidade”. (TCU, Acórdão nº
2.961/2004, 1ª Câmara, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, DOU de 01.12.2004.) (Fonte: www.leianotada.
com consultado em 11/04/2017)
Neste ínterim, elaboramos uma tabela onde é possível
comparar o objeto dos contratos com as atribuições dos
servidores previsto nas leis Municipais n° 2.559/2005 e
2.560/2005. Vejamos:
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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Atribuições dos Valor Contraservidores
tado (R$)
Serviços de consul- Lei. 2.560, Art. 45.450,00
toria nas áreas ad- 1° e anexo IV
ministrativa e financeira.
Contratação
de Lei nº 2.559, 75.900,00
empresa especiali- Art. 24; Lei.
zada em assessoria 2.560, Art. 1°
e consultoria nos
serviços de gestão
de pessoal no setor
público, para atendimento das necessidades do Departamento de Recursos Humanos.
Contratação
de Lei. 2.559, Art. 73.700,00
empresa especiali- 24
zada em consultoria contábil.
195.050,00

Portanto, ante a argumentação exposta, entendemos
pela manutenção da irregularidade, entretanto, dissentimos da ITI 39/2014, quanto à configuração do dano ao
erário, haja vista que os serviços foram prestados, não
havendo no item 2.7 da ITI, conduta imputada aos responsáveis onde se alegue ou comprove que os serviços
não foram executados, destarte, entendemos pela manutenção da irregularidade, entretanto, afastamos o dano ao erário.

tórios Carta Convite nº 01/2012, 02/2012 e 05/2012 com
as respectivas minutas do contrato, na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012, sem detalhar com
precisão o objeto do certame, deixando de indicar as tarefas a serem desempenhadas, a quantidade de dias na
semana em que os serviços deveriam ser prestados, a
carga horária diária e a quantidade de profissionais necessários para a execução dos serviços.

Destarte, ante toda a fundamentação ora exposta, opina-se pela manutenção da irregularidade em face de
José Raimundo Dantas (presidente da CMG) Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora Administrativa, Financeira e Contábil), Rita de Cássia Buback (Escriturária da
CMG) e Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico da
CMG), conforme conduta descrita na ITI 39/2014.

Identificação – Claudicéia de Souza Francisco (Secretária
da Comissão Permanente de Licitação).

Resta claro, portanto, que, ao contador bem como que
aos servidores lotados na Divisão de Contabilidade do
órgão competia, dentre outras funções, realizar as atividades que foram terceirizadas, não tendo sido demonstrado pelos responsáveis qualquer excepcionalidade na
contratação em comento a justificar não terem sido as
atividades atribuídas àqueles, como aumento temporário de trabalho.

3.8 AUSÊNCIA DE CLAREZA E DE DETALHAMENTO NA
DESCRIÇÃO DO OBJETO (item 2.8 da ITI)

Processo(s)
0366/2012 Convite 005/2012
2695/2011 Convite 001/2012

2696/2011 Convite 002/2012
Total Contratado

Objeto

Note-se que, além de os serviços contratados não se referirem apenas a uma orientação ou serviço específico,
mas ao trabalho rotineiro realizado durante o exercício,
a contratada foi remunerada, não por tarefa específica
previamente estabelecida, mas mensalmente, como se
fosse um servidor que diariamente comparece ao órgão
para realizar serviços rotineiros, demonstrando que se
trata de serviços rotineiros.
Diário Oficial de Contas

Base legal - Princípios da eficiência e economicidade, expressos, respectivamente, no art. 37, caput16 e no art.
70, caput17 da CRFB/88; princípio da proposta mais vantajosa, presente no art. 3º, caput18 da Lei 8.666/93; artigos 7º, § 4º19, 1420, 40, inciso I21 e 55, I22, todos da Lei
8.666/93; e Súmula 17723 do TCU.
Referência: Convite 01/2012 (Contrato 02/2012, Processo 2695/2011), Convite 02/2012 (Contrato 03/2012, Processo 2696/2011) e Convite 05/2012 (Contrato 13/2012,
Processo 0366/2012)
Responsáveis:
Identificação – Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente
da Comissão Permanente de Licitação).
Conduta/Nexo – Subscreveu os instrumentos convocawww.tce.es.gov.br

Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como membro da Comissão Permanente
de Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012,
tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os
documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º,
XVI da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da
CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada
em ata.
Identificação – Guilherme Flaminio da Maia Targueta
(Membro da Comissão Permanente de Licitação).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizado porque, como membro da Comissão Permanente
de Licitação (CPL), nomeado pela Portaria nº 2.818/2012,
tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os
documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º,
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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XVI da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da
CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada
em ata.
Identificação – Kelen Pompermayer Capistrano Martins
(Membro da Comissão Permanente de Licitação).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como membro da Comissão Permanente
de Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012,
tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os
documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º,
XVI da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da
CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada
em ata.
Identificação – Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar
(Membro da CPL).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizado porque, como membro da Comissão Permanente
de Licitação (CPL), nomeado pela Portaria nº 2.818/2012,
tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os
Diário Oficial de Contas

documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º,
XVI da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da
CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada
em ata.
Identificação – Ruth Ramalhete Ferreira (Membro da
CPL).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como membro da Comissão Permanente
de Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012,
tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os
documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º,
XVI da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da
CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada
em ata.
Identificação – Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico da CMG).
Conduta/Nexo – Emitir parecer jurídico prévio aprovando as minutas do instrumentos convocatórios Carta Convite nº 01/2012, 02/2012 e 05/2012 e dos respectivos
www.tce.es.gov.br

contratos, no sentido da legalidade do procedimento,
sem fazer qualquer referência à imprecisão do objeto do
certame.
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG)
Conduta/Nexo – Homologar o procedimento licitatório
e assinar contrato com a referida empresa, sem atentar
para a imprecisão do objeto do certame, previsto nos
instrumentos convocatórios Carta Convite nº 01/2012,
02/2012 e 05/2012 e nos Contratos Administrativos nº
02/2012, 03/2012 e 13/2012.
DA ITI
A Equipe de Auditoria relata que:
“(...) nos instrumentos convocatórios Carta Convite nº
01/2012, 02/2012 e 05/2012, que culminaram, respectivamente, nos Contratos Administrativos nº 02/2012,
03/2012 e 13/2012, a descrição de seu objeto foi insuficiente, pois a Administração Pública não detalhou com
precisão as tarefas a serem desempenhadas, a quantidade de dias na semana em que os serviços deveriam
ser prestados, a carga horária diária e a quantidade de
profissionais para a execução dos serviços. Dessa forma,
descumpriu os mandamentos da Lei 8.666/93, que veda
a inclusão, no objeto da licitação, de serviços sem previsão de quantidade (art. 7º, § 4º); por analogia, o que exige a adequada caracterização do objeto (art. 14), e da
prescrição no instrumento convocatório da descrição do
objeto de forma sucinta e clara (arts. 40,I e 55, I). Bem
como o entendimento jurisprudencial do TCU, em especial a súmula 17724, que estabelece a necessidade de
definição precisa e suficiente do objeto da licitação.”
JUSTIFICATIVAS
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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Os Responsáveis, Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente da Comissão Permanente de Licitação), Claudicéia de
Souza Francisco (Secretária da Comissão Permanente de
Licitação), Guilherme Flaminio da Maia Targueta (Membro da Comissão Permanente de Licitação), Kelen Pompermayer Capistrano Martins (Membro da Comissão
Permanente de Licitação), Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar (Membro da CPL) e José Raimundo Dantas
(Presidente da CMG) apresentam em conjunto suas justificativas aduzindo que:
“A Câmara Municipal de Guarapari estabeleceu com clareza e detalhamento a descrição dos objetos almejados
através dos convites n° 001/2012 e 002/2012, o que, inclusive, foi transcrito pela própria equipe de auditoria
nos autos da Instrução Técnica Inicial n° 39/2014, não
havendo que se falar em ausência de clareza e de detalhamento na descrição do objeto.
No que diz respeito a ausência de clareza e detalhamento do objeto do Convite n° 005/2013, levando-se em
consideração que tal fato, por si só, não caracteriza prejuízo ao erário e má-fé por parte do Gestor da Câmara
Municipal à época, temos não há razões para manter a
presente irregularidade, devendo esta Augusta Corte de
Contas determinar que a atual administração aprimore
os procedimentos em novos certames...”
O defendente Tiago Pimenta Moreira, em que pese apresentar defesa separadamente, oferece análogos argumentos de defesa no que tange a irregularidade em comento.
A defendente Ruth Ramalhete Ferreira (Membro da CPL)
alega em suas razões que:
“... a responsabilidade da representada perante a comisDiário Oficial de Contas

são de licitação é ínfima, pois a sua função era de mero expediente, não fazendo ela qualquer juízo de valor,
uma vez que todos os atos do processo licitatório foram
acompanhados pelo Procurador da Câmara e ratificado
pelo Presidente, o que a exime de qualquer responsabilidade.
ANÁLISE
Trata-se de análise quanto à descrição contida no objeto
dos Convites n°01/2012 e 002/2012 e 05/2012, se estes
teriam sido elaborados sem clareza e o devido detalhamento exigido em lei.
No mérito, aquiescemos com os argumentos da Equipe
de Auditoria que relata que nos instrumentos convocatórios Carta Convite nº 01/2012, 02/2012 e 05/2012, a
descrição de seus objetos foram insuficientes, pois a Administração Pública não detalhou com precisão as tarefas a serem desempenhadas, a quantidade de dias na semana em que os serviços deveriam ser prestados, a carga horária diária e a quantidade de profissionais para a
execução dos serviços.
Destarte, houve o descumprimento do previsto na Lei
8.666/93, que veda a inclusão, no objeto da licitação, de
serviços sem previsão de quantidade (art. 7º, § 4º); por
analogia, o que exige a adequada caracterização do objeto (art. 14), e da prescrição no instrumento convocatório da descrição do objeto de forma sucinta e clara (arts.
40,I e 55, I). Bem como o entendimento jurisprudencial
do TCU, em especial a súmula 177, que estabelece a necessidade de definição precisa e suficiente do objeto da
licitação.
Ressalta-se que a especificação do objeto da licitação é
imposição legal, da qual não pode descurar o administrawww.tce.es.gov.br

dor, e permite a verificação do atendimento ao interesse
público, na medida em que possibilita à Administração
cotejar o serviço que lhe foi entregue com aquele que
pretendeu ver satisfeito para atender sua necessidade. A
descrição importa também à contratada, que não é obrigada a fornecer nada a mais do que foi contratada nem
coisa diversa – o que só é possível aferir quando se está
diante de um objeto preciso.
Sobre o tema, ensina a doutrina:
2779 - Contratação pública – Planejamento – Identificação da necessidade – Definição da solução, do objeto e
do encargo – Relação de adequação e vinculação à própria necessidade – Renato Geraldo Mendes
A primeira providência que deve ser adotada no processo de contratação pública é dimensionar o problema, de
forma a fixar os contornos e as características da necessidade que a Administração tem de atender. Definida a
necessidade, ela passa a balizar a etapa seguinte da fase interna do processo, que é justamente a definição da
solução para resolver o problema identificado. Da definição da solução decorre a descrição do objeto. Há, então,
uma relação estreita entre necessidade e solução, bem
como entre solução e objeto. Com efeito, a partir do objeto é que se configura o encargo, que é a razão de ser
do próprio planejamento. Portanto, definir o encargo é o
objetivo precípuo do planejamento da contratação. Por
outro lado, a necessidade condiciona a definição da solução. É com base na necessidade que se fixará a solução
e se definirá o objeto. Nesse sentido, há uma relação de
causa e efeito e também de adequação entre uma coisa (necessidade) e outra (solução/objeto). Não se pode
pensar em definir a solução/o objeto sem antes identificar e precisar a necessidade. Daí a razão que motivou o
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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legislador a indicar no inc. I do art. 3º da Lei nº 10.520/02
que a primeira coisa a ser feita pela autoridade é justificar a necessidade da contratação e, somente após, partir
para a definição do objeto do certame.
2790 - Contratação pública – Planejamento – Objeto –
Definição no edital – Importância.
“A finalidade precípua da licitação será sempre a obtenção de seu objeto – uma obra, um serviço, uma compra,
uma alienação, uma locação, uma concessão ou uma
permissão – nas melhores condições para o Poder Público. Assim, o objeto da licitação é a própria razão de ser
do procedimento seletivo destinado à escolha de quem
irá firmar o contrato com a Administração; se ficar indefinido ou mal-caracterizado, passará para o contrato com
o mesmo vício, dificultando ou, até mesmo, impedindo
sua execução. Para que tal não ocorra, para que os licitantes possam atender fielmente ao desejo do Poder Público e para que as propostas sejam objetivamente julgadas, o objeto da licitação deve ser convenientemente definido no edital ou convite”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 64.) (Fonte: https://www.leianotada.com/main/application/application.jsp. Acesso em
11.04.2017)
No mesmo sentido do até aqui exposto, a jurisprudência do TCU:
“A definição dos objetos a serem licitados de forma precisa e completa, tanto nos projetos básicos quanto nos
instrumentos convocatórios, a fim de que seja fornecido aos licitantes e órgãos de controle todo o conjunto de
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar o objeto da licitação,
conforme prevêem os arts. 6º, inc. IX, e 40, inc. I, ambos
Diário Oficial de Contas

da Lei nº 8.666/93, de modo a garantir a contratação do
objeto mais adequado às necessidades da Entidade, em
termos qualitativos e quantitativos, bem como a homogeneização, a objetividade e a igualdade de tratamento
às licitantes”. (TCU, Decisão nº 695/1996, Plenário, Rel.
Min. Lincoln Magalhães da Rocha, DOU de 11.11.1996.)

nº 8.666/93, a fim de evitar a celebração de contratos
com objetos genéricos, do tipo “guarda-chuva”. No mesmo sentido, Acórdãos nºs 1.577/2012 e 717/2005, do
Plenário e 475/2010, da 2ª Câmara, todos do TCU. (TCU,
Acórdão nº 1.030/2008, Plenário, Rel. Min. Valmir Campelo, DOU de 06.06.2008.)

O TCU determinou a anulação de procedimento licitatório cujo edital não continha a descrição suficiente do objeto da licitação sem a indicação de qualidades e quantidades, não havendo os elementos necessários para a
apresentação de preço e um controle efetivo da execução do contrato, o que impossibilita a cotação de preços
pelos licitantes. (TCU, Acórdão nº 497/2004, Rel. Min.
Ubiratan Aguiar, DOU de 17.05.2004, veiculado na Revista Zênite de Licitações e Contratos - ILC, Curitiba: Zênite,
nº 135, p. 477, maio 2005, seção Tribunais de Contas.)

Demonstrada a vagueza do objeto do contrato, tem-se
que a verificação do cumprimento das obrigações pelas
partes torna-se manifestamente prejudicada.

O TCU determinou que a Administração, “nos editais
convocatórios, observe os termos do art. 40, inc. I, da
Lei nº 8.666/93, de forma que o objeto da licitação seja descrito de forma sucinta, objetiva e clara, evitando,
assim, interpretações equivocadas”. (TCU, Decisão nº
130/2002, Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer da Costa, DOU de 08.03.2002.)
O TCU, ao analisar contrato firmado por órgão público,
concluiu que “além de não especificar de forma adequada o objeto da contratação, o gestor ainda o descreveu de forma excessivamente ampla e genérica, configurando um verdadeiro contrato do tipo ‘guarda-chuva’, prática já censurada pelo Tribunal conforme Acórdão
nº 1.263/2007, do Plenário”. O citado Acórdão determinou que apenas fosse contratada a execução de serviços
que estivessem com seus objetos adequadamente definidos, em obediência ao previsto no art. 55, inc. I, da Lei
www.tce.es.gov.br

Destarte, ante a ausência de especificação do objeto da
licitação, em afronta as decisões do TCU e aos dispositivos legais acima delineados, o que não foi elidido pelas
justificativas e documentos trazidos pelos Defendentes,
opina-se pela manutenção da irregularidade em face
de Jose Raimundo Dantas (Presidente da CMG), Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente da Comissão Permanente de Licitação), Claudicéia de Souza Francisco (Secretária da Comissão Permanente de Licitação), Guilherme Flaminio da Maia Targueta (Membro da Comissão Permanente de Licitação), Kelen Pompermayer Capistrano Martins (Membro da Comissão Permanente
de Licitação), Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar
(Membro da CPL), Ruth Ramalhete Ferreira (Membro
da CPL), Tiago Pimenta Moreira (Assessor jurídico), na
forma das condutas descritas na ITI 39/2014.
3.9 - COTAÇÃO DE PREÇO INEFICIENTE (item 2.9 da ITI)
Base legal - Princípios da eficiência e da economicidade, previstos, respectivamente, no art. 37, caput e no
art. 70, caput da Constituição Federal; princípio da proposta mais vantajosa, presente no art. 3º, caput27 da Lei
8.666/93; e artigo 43, inciso IV28, da Lei 8.666/93.
Referência: Convite 01/2012 (Contrato 02/2012, ProcesQuarta-feira, 4 de abril de 2018
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so 2695/2011), Convite 02/2012 (Contrato 03/2012, Processo 2696/2011) e Convite 05/2012 (Contrato 13/2012,
Processo 0366/2012).
Responsáveis:
Identificação – Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora
Administrativa, Financeira e Contábil).
Conduta/Nexo – Empreender pesquisa de preços ineficiente, utilizando termos imprecisos, que resultou na obtenção de orçamentos por parte dos fornecedores igualmente imprecisos, portanto, inservíveis à cotação de
preços. Depois os encaminhou ao Presidente da Câmara
juntamente com o pedido de autorização para abertura
de licitação. (Referente Convite 05/2012)
Identificação – Rita de Cássia Buback (Escriturária da
CMG).
Conduta/Nexo – Empreender pesquisa de preços ineficiente, sem detalhar com precisão a quantidade de dias
na semana em que os serviços deveriam ser prestados,
a carga horária diária e a quantidade de profissionais necessários para a execução dos serviços, o que resultou na
obtenção de orçamentos imprecisos por parte dos fornecedores e, portanto, inservíveis à cotação de preços.
Depois os encaminhou ao Presidente da Câmara juntamente com o pedido de autorização para abertura de licitação. Denotasse que foi a referida servidora que efetuou a pesquisa de preços, pois os orçamentos enviados
pelos fornecedores são datados em dias (03 e 04 de janeiro de 2012) anteriores ao dia (05 de janeiro de 2012)
da autorização para a abertura do procedimento licitatório pelo Presidente da Câmara, conforme se pode verificar da folha intitulada “serviço de protocolo”. (Referente
aos Convites 01/2012 e 02/2012)
Diário Oficial de Contas

Identificação – Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente
da CPL).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como membro da Comissão Permanente
de Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012,
tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os
documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º,
XVI da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da
CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada
em ata.
Identificação – Claudicéia de Souza Francisco (Secretária da CPL).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como membro da Comissão Permanente
de Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012,
tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os
documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º,
XVI da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da
CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada
www.tce.es.gov.br

em ata.
Identificação – Guilherme Flaminio da Maia Targueta
(Membro da CPL).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizado porque, como membro da Comissão Permanente
de Licitação (CPL), nomeado pela Portaria nº 2.818/2012,
tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os
documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º,
XVI da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da
CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada
em ata.
Identificação – Kelen Pompermayer Capistrano Martins
(Membro da CPL).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como membro da Comissão Permanente
de Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012,
tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os
documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º,
XVI da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da
CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticaQuarta-feira, 4 de abril de 2018
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dos) pela Comissão, salvo posição divergente registrada
em ata.
Identificação – Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar
(Membro da CPL)
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizado porque, como membro da Comissão Permanente
de Licitação (CPL), nomeado pela Portaria nº 2.818/2012,
tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os
documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º,
XVI da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da
CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada
em ata.
Identificação – Ruth Ramalhete Ferreira (Membro da
CPL).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como membro da Comissão Permanente
de Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012,
tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os
documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º,
XVI da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da
CPL responderão solidariamente por todos os atos praDiário Oficial de Contas

ticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada
em ata.
Identificação – Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico CMG).
Conduta/Nexo – Emitir parecer jurídico favorável à referida contratação na fase interna da licitação e, também,
ao final da fase externa da licitação no sentido da legalidade do procedimento sem fazer qualquer referência à
insuficiência da pesquisa de preços.
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da Câmara Municipal).
Conduta/Nexo – Homologar o procedimento licitatório
e assinar contrato com a referida empresa, sem atentar
para o fato da insuficiência da pesquisa de preço de mercado, que deveria balizar a licitação.
DA ITI
A presente questão se refere à imprecisão das cotações
que subsidiaram os Instrumentos convocatórios Carta Convite 01/2012, 02/2012 e 05/2012, que culminaram, respectivamente, nos Contratos Administrativos nº
02/2012, 03/2012 e 13/2012.
Concluiu a ITI que todas as cotações por parte dos fornecedores consultados pela Administração da Câmara
Municipal foram genéricas, não discriminando com precisão, por exemplo, a quantidade de horas diárias e de
pessoas necessárias à execução dos serviços. Além disto, acrescenta a ITI, que no convite 02/2012, a Administração Pública da Câmara Municipal solicitou um orçamento de serviços de assessoria contábil a uma empresa de outro ramo, sem qualquer relação com o objeto a
ser cotado, qual seja, a empresa Assistem – Assessoria,
www.tce.es.gov.br

Auditoria e Consultoria Técnica Ltda., que tem por objeto social a prestação de serviços de assessoria e auditoria técnica na área financeira e serviços de marketing, e
que, desconsiderando o orçamento fornecido pela referida empresa, a pesquisa prévia de preços de mercado
“além de ter sido imprecisa na definição do objeto, também não preencheu o número mínimo de 3 (três) orçamentos exigidos pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União”.
JUSTIFICATIVAS
Os responsáveis, Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora Administrativa, Financeira e Contábil), Rita de Cássia
Buback (Escriturária da CMG), Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente da CPL), Claudicéia de Souza Francisco (Secretária da CPL), Guilherme Flaminio da Maia Targueta
(Membro da CPL), Kelen Pompermayer Capistrano Martins (Membro da CPL), Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar (Membro da CPL) e José Raimundo Dantas (Presidente da Câmara Municipal) apresentam em conjunto
suas justificativas aduzindo em síntese que:
“a Câmara Municipal de Guarapari, por ocasião da realização dos Convites n° 001/2012, 002/2012 e 005/2012,
apurou previamente o valor de mercado através de, no
mínimo, 03 (três) orçamentos de fornecedores distintos,
em total sintonia com o que foi relatado acima, não havendo que se falar em cotação ineficiente.”
Aduzem ainda que quanto ao convite 005/2012, a suposta imprecisão na definição do objeto, por si só, não caracteriza prejuízo ao erário e má-fé por parte do Gestor
da Câmara Municipal à época, não havendo razões para
manter a presente irregularidade.
O defendente Tiago Pimenta Moreira, em que pese apreQuarta-feira, 4 de abril de 2018

31

ATOS DO PLENÁRIO

sentar defesa separadamente, oferece em texto idêntico à defesa no que tange a irregularidade em comento.
A defendente Ruth Ramalhete Ferreira (Membro da CPL)
apresenta defesa no sentido de que “a responsabilidade somente será atribuída caso haja provas concretas de
que o ato praticado pelo membro da CPL foi realizado
com dolo ou culpa” e que no caso concreto ora analisado, “não será possível atribuir tal responsabilização, considerando que as condutas supostamente relacionadas
à Representada, se por esta praticadas, não foram com
qualquer dolo ou culpa.”
ANÁLISE
No caso em tela, a irregularidade apontada trata de atos
afetos a fase interna da licitação, fase em que as cotações são coletadas pela equipe técnica do órgão licitante.
Neste ínterim, observa-se que a conduta ora imputada
aos membros da Comissão de Licitação não contempla
tais atos. Neste sentindo, observamos o disposto na Portaria nº 2.818/2012, que estabelece que as atribuições
da Comissão de Licitação se restringem a “receber, examinar e julgar todos os documentos relativos à licitação,
nos termos do art. 6º, XVI da Lei 8.666/93.”, ou seja, não
encontramos no processo qualquer conduta que aponte que a cotação de preços fora realizado pela Comissão
de Licitação. Ressalta-se ainda, que a irregularidade analisada no item 2.8, que trata da elaboração imprecisa do
objeto da Licitação já fora atribuída a Comissão de Licitação, não se podendo estendê-la na presente irregularidade podendo-se incorrer em aplicação bis in idem da
irregularidade.
Destarte, ante a análise acima delineada, opinamos peDiário Oficial de Contas

lo afastamento da irregularidade dos seguintes membros da CPL considerados responsáveis na irregularidade ora analisada: Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente da CPL), Claudicéia de Souza Francisco (Secretária
da CPL), Guilherme Flaminio da Maia Targueta (Membro da CPL), Kelen Pompermayer Capistrano Martins
(Membro da CPL), Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar (Membro da CPL).
Quanto a mérito da irregularidade ora analisada, verifica-se que, de fato, a consulta realizada pela Administração da Câmara Municipal aos fornecedores foram genéricas, não discriminando com precisão, itens essenciais
para a correta cotação de preços, tais como, quantidade
de horas diárias e de mão de obra individualizada necessária à execução dos serviços.
Destacamos, que nesta fase interna da licitação compete
à Administração estimar os custos da futura contratação
(por meio de ampla pesquisa de mercado) e enquadrar o
valor alcançado na modalidade adequada do certame. A
estimativa inicial de custos também será importante para definir o critério de aceitabilidade de preços, que é de
extrema relevância para o sucesso da licitação, haja vista
que é nesse critério que a Comissão de Julgamento da Licitação irá, na fase externa, nortear suas decisões.
No que tange aos argumentos expostos na ITI quanto ao
convite 02/2012, observa-se que o objeto previsto no
Edital se limita a descrever “contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria contábil”, não detalhando, contudo, a carga horária diária e a
quantidade de profissionais necessários para a execução
dos serviços, o que, por consequência, fez com que as
cotações oferecidas pelos fornecedores consultados pela CMG, fossem genéricas.
www.tce.es.gov.br

Ainda com relação ao Convite 02/2012, fora levantado
na ITI que uma das empresas que teria apresentado orçamento de serviços de assessoria contábil, não poderia assim fazê-lo em virtude de ser de ramo diverso, sem
relação com o objeto a ser cotado, o que faria com que
não fosse atingido o número de três orçamentos válidos.
Entretanto, consideramos supera essa questão em razão de constar no Cartão do CNPJ da empresa Assistem
– Assessoria, Auditoria e Consultoria Técnica Ltda., que a
mesma possui como atividade Econômica Principal, serviços de “consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica”, cadastrada através do Código CNAE n° 70.20-4-00, Comissão Nacional de Classificação – CONCLA, onde pode-se verificar que uma das atividades principal da empresa esta o controle orçamentário e procedimentos de contabilidade geral, de contabilidade de custos, e de controle de orçamento, o que supera a questão neste ponto.
Entretanto, em que pese à superação da questão relativa
à empresa “Assistem Ltda.” do convite 002/2012, permanecem as demais irregularidades, inclusive quanto aos
convites 01/2012 e 05/2012, isso porque, ao não detalhar no objeto de maneira adequada, os referidos procedimentos licitatórios foram baseados em cotações de
preço genéricas em afronta a Lei de Licitações.
Nesse escopo, convêm que a Administração proceda à
prévia pesquisa dos preços praticados no mercado, juntando ao respectivo processo, se possível, no mínimo
três orçamentos de preço. Ainda que a exigência de juntada desses orçamentos no respectivo processo não se
encontre expressamente consignada na Lei de Licitações,
essa cautela atende às disposições insertas nos arts. 26,
parágrafo único, inc. III, 40, inc. X, e 43, inc. IV, da Lei
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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nº 8.666/93, na jurisprudência do Tribunal de Contas da
União, bem como, dentre outros, ao princípio da economicidade (na medida em que a Administração obriga-se
a contratar por preços compatíveis e vantajosos).

Empenho nº 0000086/2012, sob o elemento de despesa “Serviços de Consultoria”, em lugar de “Outras Despesas de Pessoal”, ignorando as determinações do artigo
18, § 1º da LRF.”

Destarte, opinamos pela manutenção da irregularidade
em face apenas dos responsáveis José Raimundo Dantas (Presidente da Câmara Municipal), Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora Administrativa, Financeira e
Contábil), Rita de Cássia Buback (Escriturária da CMG) e
Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico CMG), conforme condutas descritas na ITI 39/2014.

Nos autos do Processo nº 2695/2011 (relativo ao Convite nº 001/2012 e ao Contrato Administrativo nº
002/20120), a despesa decorrente do contrato em questão foi classificada na Nota de Reserva de Dotação nº
0000001/2012, sob o elemento de despesa “Serviços de
Consultoria”, em lugar de “Outras Despesas de Pessoal”.

3.10 - UTILIZAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO, SEM A DEVIDA INCLUSÃO NO COMPUTO DA DESPESA COM PESSOAL. (ITEM 2.10 DA ITI)
Base legal : art. 18, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal
Referência: Contrato 02/2012 (Processo 2695/2011),
Contrato 03/2012 (Processo 2696/2011) e Contrato
13/2012, (Processo 0366/2012_.
Responsáveis:
Identificação – Carlos Eurico Pereira dos Santos – Contador da Câmara Municipal de Guarapari
Nexo/Conduta – Classificar incorretamente a despesa
DA ITI
Apontou a ITI que “as despesas decorrente dos Contratos 02/2012, 03/2012 e 05/2012, foram classificados no
elemento de despesa incorreto, em inobservância ao
art. 18, § 1º da LRF”.
Segundo auditoria, nos autos do Processo nº 0366/2012
(relativo ao Convite nº 005/2012 e ao Contrato Administrativo nº 013/2012), verificou-se que a despesa decorrente do contrato em questão foi classificada na Nota de
Diário Oficial de Contas

E por fim, nos autos do Processo nº 2696/2011 (relativo ao Convite nº 002/2012 e ao Contrato Administrativo
nº 003/2012), verificou-se que a despesa decorrente do
contrato em questão foi classificada na Nota de Reserva
de Dotação nº 0000002/2012, sob o elemento de despesa “Serviços de Consultoria”, em lugar de “Outras Despesas de Pessoal”, ignorando as determinações do artigo 18, § 1º da LRF.
Conclui a ITI que:
“Para maior gravame, observa-se que houve a omissão
por parte do gestor da realização da referida despesa de
pessoal com terceirização ao enviar ao Tribunal de Contas o Relatório de Gestão Fiscal do exercício de 2012,
através do Sistema LRFWEB, onde podemos detectar a
ausência da despesa em comento, não a incluindo no
cômputo das despesas com pessoal.”
JUSTIFICATIVAS
O Defendente aduz em sua justificativa que os contratos mencionados na irregularidade, estão relacionados
à contratação de consultoria em recursos humanos, consultoria em contabilidade e consultoria administrativa e
financeira, todos classificados no elemento de despesas
www.tce.es.gov.br

339035000 – Serviços de Consultoria.
Sobre os motivos da classificação, alega ainda:
“Essa classificação foi realizada no início do processo de
contratação das empresas (reserva de dotação), de acordo com o pedido inicial de contratação de despesas em
que se descriminava as atividades que seriam desenvolvidas pelas empresas, que a princípio por não se tratar
de atividade fim, e sim de serviços de orientação e apoio
técnico (atividade meio), foram classificadas como serviços de consultoria.
Considerando ainda, que o possível equívoco contábil na
classificação da despesa tenha prejudicado a apuração
de gastos com pessoal, através do Relatório de Gestão
Fiscal, segue a demonstração do comportamento do índice sem considerar os valores do contrato e, no segundo momento, considerando os valores dos referidos contratos.
(...)
Verificamos que mesmo considerando os valores dos
contratos como “outras Despesas de Pessoal, o percentual de despesas com pessoal passou de 2,50% para
2,58%, mantendo-se dentro do limite estabelecido pela LRF.”
Requer, por fim, sejam considerados seus atos regulares.
ANÁLISE
A presente irregularidade diz respeito à utilização de elemento de despesa incorreto, sem a devida inclusão no
computo da despesa com pessoal.
Entendeu a área técnica que nos autos dos processos relativos aos convites 02/2012, 03/2012 e 05/2012 ao classificar sob o elemento de despesa “serviços de ConsulQuarta-feira, 4 de abril de 2018
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toria”, em lugar de “outras despesas de Pessoal”, o contador acabou por prejudicar a apuração de gastos com
pessoal.

Base legal: Artigo 22, § 3º, art. 28, III, art. 40, VI e art. 41,
caput, todos da Lei 8.666/93; Súmula 248 do TCU; e cláusulas 5.1 e 6.1.1 da Carta Convite nº 002/2012.

Entretanto, ao analisarmos as justificativas apresentadas pelo responsável, verificamos tratar-se de erro escusável na medida em que a classificação realizada pelo contador no inicio de processo (reserva de dotação),
fora realizada de acordo com o pedido inicial de contratação de despesas em que se descriminavam as atividades que seriam desenvolvidas pelas empresas, que não
se tratavam de atividade fim, e sim de serviços de orientação e apoio técnico, e, portanto foram classificadas como consultoria.

Referência: Convite 02/2012 (Processo 2696/2011)

Além disso, comprova o defendente que ainda que o elemento de despesa estivesse classificado em “outras despesas de pessoal” o percentual de despesas com pessoal manteve-se dentro do limite estabelecido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Por fim, importa considerar ainda, que a responsabilidade por enviar o Relatório de Gestão Fiscal a este TCEES
é do ordenador de despesas e não do contador, portanto, não há que se imputar esta irregularidade sob o argumento do prejuízo no envio do das informações constantes do Relatório.
Tendo em vista os argumentos ora analisados, na ausência de comprovação de dolo ou de qualquer prejuízo na
apuração do percentual com pessoal no período analisado, opinamos pelo afastamento da irregularidade.
3.11 - HABILITAÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA DE RAMO
NÃO PERTINENTE AO DO OBJETO LICITADO COM INOBSERVÂNCIA AO NUMERO MÍNIMO LEGAL DE CONVIDADOS. (item 2.11 da ITI)
Diário Oficial de Contas

Responsabilidade:
Identificação – Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente
da Comissão Permanente de Licitação).
Conduta/Nexo – Na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição processar e julgar
as habilitações dos participantes do certame, nos termos
do art. 51, caput da Lei 8.666/93. Por sua vez, prescreve o art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da
CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada
em ata.
Identificação – Claudicéia de Souza Francisco (Secretária
da Comissão Permanente de Licitação). Conduta/Nexo –
Na qualidade de Secretária da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição processar e julgar as habilitações dos
participantes do certame, nos termos do art. 51, caput
da Lei 8.666/93. Por sua vez, prescreve o art. 51, § 3º da
Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo
posição divergente registrada em ata.

nº 2.818/2012, tinha por atribuição processar e julgar as
habilitações dos participantes do certame, nos termos
do art. 51, caput da Lei 8.666/93. Por sua vez, prescreve o art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da
CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada
em ata.
Identificação – Kelen Pompermayer Capistrano Martins
(Membro da Comissão Permanente de Licitação).
Conduta/Nexo – Na qualidade de membro da Comissão
Permanente de Licitação (CPL), nomeada pela Portaria
nº 2.818/2012, tinha por atribuição processar e julgar as
habilitações dos participantes do certame, nos termos
do art. 51, caput da Lei 8.666/93. Por sua vez, prescreve o art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da
CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada
em ata.

Identificação – Guilherme Flaminio da Maia Targueta
(Membro da Comissão Permanente de Licitação).

Identificação – Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar
(Membro da CPL). Conduta/Nexo – Na qualidade de
membro da Comissão Permanente de Licitação (CPL),
nomeado pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição processar e julgar as habilitações dos participantes do certame, nos termos do art. 51, caput da Lei
8.666/93. Por sua vez, prescreve o art. 51, § 3º da Lei
8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo
posição divergente registrada em ata.

Conduta/Nexo – Na qualidade de membro da Comissão
Permanente de Licitação (CPL), nomeado pela Portaria

Identificação – Ruth Ramalhete Ferreira (Membro da
CPL).

www.tce.es.gov.br
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Conduta/Nexo – Na qualidade de membro da Comissão
Permanente de Licitação (CPL), nomeada pela Portaria
nº 2.818/2012, tinha por atribuição processar e julgar as
habilitações dos participantes do certame, nos termos
do art. 51, caput da Lei 8.666/93. Por sua vez, prescreve o art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da
CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada
em ata.
Identificação – Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico da CMG). Conduta/Nexo – Emitir parecer jurídico
ao final da realização do procedimento licitatório, manifestando-se pela legalidade do procedimento, sem fazer
qualquer referência à habilitação irregular de empresa.
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da Câmara Municipal). Conduta/Nexo – Homologar o procedimento licitatório, sem atentar para a habilitação irregular de empresa.
DA ITI
Segundo a ITI, as cláusulas 5.1 e 6.1.1 da Carta Convite nº
002/2012 constituem como condição de participação no
certame o fato de as pessoas jurídicas interessadas desenvolverem as atividades constantes do objeto do instrumento convocatório, ao passo que a cláusula 4.1 combinada com o anexo VI do instrumento convocatório estipulam ser objeto do contrato a prestação de serviços
contábeis.
Entretanto, a equipe de auditoria verificou que em que
pese o objeto do instrumento convocatório ser a prestação de serviços contábeis, os convites terem sido encaminhados a apenas três empresas, dentre elas, a empreDiário Oficial de Contas

sa Assistem – Assessoria, Auditoria e Consultoria Técnica Ltda., que não teria por objeto social a prestação de
serviços contábeis, como estipulado na Carta Convite nº
002/2012, mas sim de serviço de assessoria e auditoria
técnica na área financeira e de serviços de marketing o
que faria com que esta não pudesse ser considerada habilitada.
Conclui a ITI por entender que:
“(...) desconsiderando-se a participação no certame da
empresa Assistem – Assessoria, Auditoria e Consultoria
Técnica Ltda., a qual, conforme acima mencionado, não
é do ramo pertinente ao objeto licitado e, portanto, deveria ter sido inabilitada, conclui-se que a presente licitação (Convite nº 002/2012) não preencheu o número mínimo de 3 (três) participantes efetivos exigidos pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União.”
JUSTIFICATIVAS
Os defendentes, José Raimundo Dantas (Presidente da
Câmara Municipal), Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente da CPL), Claudicéia de Souza Francisco (Secretária
da CPL), Guilherme Flaminio da Maia Targueta (Membro
da CPL), Kelen Pompermayer Capistrano Martins (Membro da CPL) e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar
(Membro da CPL), apresentaram defesa conjuntamente,
alegando em síntese que:
“...o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
(Cartão do CNPJ) da referida empresa, anexado à Fl. 45
do Processo Administrativo n° 2696/2011 (Convite n°
002/2012), apresenta como Atividade Econômica Principal serviços de “consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica”, cadastrada através
do Código CNAE n° 70.20-4-00 da Comissão Nacional de
www.tce.es.gov.br

Classificação – CONCLA.
Tal atividade Econômica possibilita a execução das seguintes atividades (Pesquisa extraída do endereço eletrônico www.cnae.ibge.gov.br):
- Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para gestão do negócio prestados a
empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentário, informação, gestão, etc,;
- a definição de métodos e procedimentos de contabilidade geral, de contabilidade de custos, de controle de
orçamentos;
- a consultoria para a negociação entre empresas e seus
trabalhadores;
(...)
Logo, demonstrada a capacidade da empresa Assistem
para executar o objeto almejado através do Convite n°
002/2012, verificamos que a Comissão de Licitação da
Câmara Municipal de Guarapari agiu com o costumeiro
acerto, habilitando-a para a fase de julgamento das propostas de preços (...)”
O defendente Tiago Pimenta Moreira, em que pese apresentar defesa separadamente, oferece em texto idêntico à defesa no que tange a irregularidade em comento.
A defendente Ruth Ramalhete Ferreira (Membro da CPL)
apresenta defesa no sentido de que “a responsabilidade somente será atribuída caso haja provas concretas de
que o ato praticado pelo membro da CPL foi realizado
com dolo ou culpa” e que no caso concreto ora analisado, “não será possível atribuir tal responsabilização, considerando que as condutas supostamente relacionadas
à Representada, se por esta praticadas, não foram com
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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qualquer dolo ou culpa.”
ANÁLISE
A presente irregularidade diz respeito à licitação realizada sob a modalidade de Carta Convite 02/2012, onde, em que pese três empresas terem sido convidadas a
participar, entendeu a área técnica, que uma das empresas participantes deveria ser inabilitada em razão da contratação se referir a “consultoria contábil”, e não constar tal referência no contrato social da empresa, constando apenas “serviços de assessoria e auditoria técnica na
área financeira e de serviços de marketing”.
Em defesa, os defendentes apresentam o Cartão do CNPJ
da empresa cuja habilitação se discute, onde é possível
extrair de sua análise que a mesma possui como atividade Econômica Principal, serviços de “consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica”,
cadastrada através do Código CNAE n° 70.20-4-00, Comissão Nacional de Classificação – CONCLA, onde pode-se verificar que uma das atividades principal da empresa “Assistem- Assessoria, Auditoria e Consultoria Técnica Ltda.,” esta o controle orçamentário e procedimentos
de contabilidade geral, de contabilidade de custos, e de
controle de orçamento.
Tal constatação é suficiente para elidir os argumentos
apontados no Relatório de auditoria e na Instrução Técnica Inicial no que tange a irregularidade ora objeto de
análise, e, portanto, comprovado que a empresa em comento é ramo pertinente ao objeto licitado, conclui-se
que a presente licitação (Convite nº 002/2012) preencheu o número mínimo de 3 (três) participantes efetivos exigidos pela jurisprudência do Tribunal de Contas
da União.
Diário Oficial de Contas

Ante o exposto, opinamos pelo afastamento da irregularidade acima analisada.

teresse público, bem como a regra do concurso público
para ingresso na Administração.”

3.12 - QUANTITATIVO EXCESSIVO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (ITEM 2.12 DA ITI)

JUSTIFICATIVAS

Base legal: artigo 37, caput, II e V, da CF/88 e artigo 32,
caput, II e V e 45, § 2º, da Constituição Estadual do ES.
Responsável:
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG).
Conduta/Nexo – Violação aos princípios da moralidade,
eficiência, legalidade, impessoalidade e interesse público, bem como a regra do concurso público para ingresso
na Administração.
DA ITI
Segundo a ITI, o número de comissionados totalizam 157
servidores, sendo 32 na área administrativa e 125 lotados nos gabinetes dos vereadores.
Destarte, aponta a ITI que:
“Com base nos quantitativos acima demonstrados e tendo em vista que o provimento em comissão destina-se,
especificamente, aos cargos de chefia, assessoramento e
direção, artigo 37, V, da CRF/88, vislumbra-se, o possível
desempenho de funções rotineiras - destinadas especificamente aos servidores de carreira - por servidores comissionados, evidenciando desvio de função pública no
Poder Legislativo Municipal.
Com fundamento na desproporção entre o número de
servidores efetivos e comissionados lotados na CMG,
conclui- se na ITI que a quantidade excessiva de servidores comissionados “denota violação aos princípios da
moralidade, eficiência, legalidade, impessoalidade e inwww.tce.es.gov.br

Em sua defesa, aduz o defendente em síntese, que realizou concurso público deflagrado por meio do Edital n°
001/2012 em 27 de abril de 2012 para provimento de 17
(dezessete) cargos efetivos, dentre eles o de Procurador,
homologado em 19 de dezembro de 2012.
Alega ainda que:
“E apesar do justificante não mais figurar no quadro de
vereadores do Legislativo Municipal para o mandato de
2013-2016, nem mesmo atuar em seu quadro de servidores, os técnicos do TCE-ES estão lhe atribuindo responsabilidade pela conduta de terceiros no ano seguinte
ao seu período de gestão ora analisado. Vejamos:
... tendo o Presidente da CMG homologado o concurso
em 19 de dezembro de 2012, nenhuma medida foi tomada então visando ao provimento dos mesmos, confirmando não ser este o interesse dos gestores da CMG
– fls 211 – processo 3237/2013. (destacamos).
Data máxima vênia ao entendimento dos técnicos desta Corte de Contas, mas o direito brasileiro só admite a
imputação de resultado a quem lhe deu causa, e o justificante pautou sua conduta em conformidade com os
princípios basilares da Administração Pública, conforme
restará demonstrado a seguir.”
Ante as argumentações acima expostas, requer o justificante, considere “sanado” a presente irregularidade.
ANÁLISE
Trata a presente irregularidade de análise quanto à infringência ao art. 37, incisos II e V da Constituição FedeQuarta-feira, 4 de abril de 2018
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ral, bem como aos arts. 32, caput, incisos II e V e 45, § 2°
da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo, em
razão da constatação da Equipe de auditoria de número
excessivo de servidores comissionados na Câmara Municipal de Guarapari.
Antes de analisar a situação fática que ensejou a presente irregularidade, convém tecer algumas considerações
sobre a natureza dos cargos de provimento comissionado.
A existência de cargos para provimento sob a forma comissionada encontra previsão no art. 37, V, da Constituição da República Federativa do Brasil, 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: (...)
V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores
de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento.”
Da redação do dispositivo constitucional verifica-se que
tais cargos estão atrelados ao critério de confiança política, limitados ao exercício das funções de chefia, direção e assessoramento. Assim, o provimento comissionado deve ser encarado como exceção à regra constitucional do provimento mediante concurso público, destinada às situações nas quais a natureza do cargo exige a aludida confiança e para as referidas atribuições, em estrita
conformidade com o disposto no Texto Constitucional.
Diário Oficial de Contas

Neste ponto cabe trazer a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo, 17ª ed., São
Paulo, Malheiros, 2004, p. 277):
“Os cargos de provimento em comissão (cujo provimento dispensa concurso público) são aqueles vocacionados
para serem ocupados em caráter transitório por pessoa
de confiança da autoridade competente para preenchê-lo, a qual também pode exonerar ad nutum, isto é, livremente, quem os esteja titularizando”.
Neste ínterim, cabe assinalarmos ainda, que há que se
observar o princípio da proporcionalidade entre o número de servidores efetivos e em cargo em comissão. Neste sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal
(RE 365368 SC):
“Agravo interno. Ação direta de inconstitucionalidade.
Ato normativo municipal. Princípio da proporcionalidade. Ofensa. Incompatibilidade entre o número de servidores efetivos e em cargos em comissão.
I – Cabe ao Poder Judiciário verificar a regularidade dos
atos normativos e de administração do Poder Público em
relação às causas, aos motivos e à finalidade que os ensejam.
II – Pelo princípio da proporcionalidade, há que ser
guardada correlação entre o número de cargos efetivos
e em comissão, de maneira que exista estrutura para
atuação do Poder Legislativo local.
III – Agravo improvido.”
Ao analisarmos a irregularidade ora apontada, verificamos tratar-se de situação fática encontrada no ano de
2012, ano em que fora realizado concurso público devidamente homologado em 19 de dezembro de 2012, onde se questiona que, nenhuma medida a época da elawww.tce.es.gov.br

boração do Relatório de Auditoria, ainda tinha sido tomada visando ao provimento dos mesmos.
Ocorre que, em que pese conforme exposto acima, o entendimento do STF no sentido da guarda na proporção
entre cargos efetivos e comissionados, entendemos que
por se tratar de necessidade de reestruturação da Câmara Municipal de Guarapari, apenas o atual gestor teria
condições de tomar as atitudes necessárias para a adequação da situação referente ao quadro de pessoal daquela casa de leis.
Além disto, apesar do número desproporcional de servidores comissionados, comparados a efetivos, não verificamos nos autos, quaisquer documentos que comprovem que à época, efetivamente havia servidores comissionados exercendo funções exclusivas de servidores
efetivos, ou em desvio de função.
Ante o exposto, opinamos pelo afastamento da irregularidade, e sugerimos que caso esta Corte assim entenda,
recomende ao atual Presidente da Câmara Municipal
de Guarapari que observe as diretrizes expostas neste
feito no que tange ao provimento de cargos em comissão, a fim de que sejam realizadas as alterações pertinentes na legislação, de modo que, observando-se a
necessidade de tais cargos para a Administração, sejam
esses transformados em efetivos e, consequentemente, providos via concurso público, sob pena de responsabilização futura.
3.13 - INVESTIDURA IRREGULAR DA CPL (ITEM 2.13 DA
ITI)
Base legal: Artigo 51, § 4.º da Lei 8.666/93.
Responsável:
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
Quarta-feira, 4 de abril de 2018

37

ATOS DO PLENÁRIO

CMG).
Conduta/Nexo – Reconduzir servidores à CPL pelo quarto ano seguido violando o princípio da rotatividade dos
mandatos, descumprindo a legislação pertinente.
DA ITI
Apontou a ITI que, a equipe de auditoria, ao analisar a
composição da CPL para o exercício de 2012, verificou a
recondução irregular de alguns de seus membros desde
2009, o que infringiria ao art. 51, § 4ª da Lei 8.666/93.
Conclui a ITI por entender que as reconduções dos servidores caracterizariam infração ao Parágrafo 4.º do Artigo 51 da Lei 8.666/93, que veda a recondução total dos
membros das comissões, ressaltando por fim, que esta irregularidade teria sido apontada nos Relatórios de
Auditoria nos exercícios de 2010 (RAO 76/2011) e 2011
(RAO 57/2012).
JUSTIFICATIVAS
Aduz o Justificante em sua defesa em síntese, que cumpriu o disposto no §4°, do artigo 51 da Lei 8666/93, vez
que, a recondução dos membros da Comissão de licitação não se deu em sua totalidade e não há vedação na lei
à quarta, quinta ou sexta investidura. Vejamos:
“...a equipe de controladores apontou no relatório de
auditoria que as servidoras Cláudia Costa Calenti Suela,
Claudicéia de Souza Francisco e Ruth Ramalhete Ferreira foram reconduzidas de forma irregular, sob a alegação de que as mesmas fazem parte da CPL desde 2009,
e, neste caso, estariam impedidas de exercer um quarto
“mandato” subsequente como integrantes da Comissão
Permanente de Licitação.
(...)
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Em momento algum se falou em vedação à quarta, quinta ou sexta investidura, ou seja, se o legislador objetivasse vedar a recondução de qualquer membro tal preceito
deveria estar expresso na lei.
Por fim, alega a existência de um pequeno número de
servidores efetivos na Câmara de Guarapari, e que a
maior parte possui no máximo, o 1° grau de escolaridade, “não atendendo as necessidades de instrução suficientes para atuarem com eficiência e eficácia na Comissão permanente de Licitação”, e requer a ‘desconsideração’ da irregularidade.
ANÁLISE
Trata-se de análise quanto à irregularidade na recondução dos membros da Comissão Permanente de Licitação
da Câmara Municipal de Guarapari, em que, segundo a
ITI, três servidoras foram reconduzidas por quatro anos
consecutivos como membros da CPL.
Neste ínterim, temos que as normas gerais previstas na
Lei nº 8.666/93 relativas à Comissão de Licitação são as
mesmas para todos os servidores que integram a Comissão de Licitação, independentemente da função que desempenhem neste órgão colegiado. Destarte, a análise
abaixo delineada vale tanto para o presidente quanto
para os demais membros.
Nos termos do art. 51, § 4º, da Lei nº 8.666/93, está expressamente vedada tão-somente à recondução total
dos membros da Comissão, e numa interpretação deste
dispositivo é perfeitamente possível que se afirme que
a totalidade dos membros não poderia ter seu mandato prorrogado, ou seja, ser reconduzidos, nada obstando, por outro lado, a recondução de alguns destes membros. Logo,
www.tce.es.gov.br

“(...) alguns dos membros da Comissão poderão ser reconduzidos para a segunda investidura consecutiva à primeira desde que outros sejam substituídos após um ano
e mantida a proporção do caput do art. 51. Em nenhuma
hipótese é de admitir-se a terceira investidura” (cf. Jessé Torres Pereira Junior, em Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública, 4ª ed.,
Rio de Janeiro, Renovar, 1997, p. 358).
No mesmo sentido preleciona Diógenes Gasparini:
“Admitida à recondução de parte dos membros, cabe
questionar: até quantas reconduções seria legítimo ou,
de outro modo, quantas vezes o membro poderia ser
reconduzido para a mesma comissão permanente de licitação? Apenas uma, pois as reconduções sucessivas
acabariam por violar o princípio republicano da rotatividade dos mandatos dos titulares de cargos executivos” (em Comissões de Licitação, São Paulo, NDJ, 1997,
p. 58).
Nesse mesmo sentido, relativamente à possibilidade da
recondução parcial, vale citar a Decisão nº 245/00 (TC700.048/98-7) do Tribunal de Contas da União. Assim,
diante do caso concreto, poderia determinado membro da Comissão (seja o presidente ou não) permanecer
dois anos no cargo, desde que haja modificação de outros membros da Comissão. Contudo, não será admitida
a permanência desse membro que ocupou o cargo por
dois anos para um terceiro mandato, vale dizer, a recondução parcial é possível para a mesma Comissão após
um ano, que configura o prazo máximo da investidura;
porém, a terceira investidura consecutiva resta impedida, a fim de evitar a perpetuação de determinados servidores no desempenho das atribuições inerentes à Comissão, em detrimento de outros.
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Há casos, entretanto, em que por limitações do número de servidores aptos a enfrentar as árduas tarefas típicas das comissões a rotatividade almejada pela lei passa
a ser dificultosa, competindo à autoridade competente
para designar os membros da comissão elaborar justificativa apontando os motivos pelos quais estará havendo
recondução de seus membros, entretanto, não vislumbramos da análise dos autos a existência desta justificativa nos processos administrativos da CMG para esta recondução.
Destarte, ante o todo o exposto opinamos pela manutenção da irregularidade em face de José Raimundo
Dantas (Presidente da CMG), na forma da conduta descrita na ITI 39/2014.
3.14 - RECEBIMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO
(ITEM 2.14 DA ITI)
Base legal: Artigo 9.º, Parágrafo 5.º, da Lei 2.128, de 26
de novembro de 2001.
Responsável:
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG).
Conduta/Nexo – Autorizar o pagamento de gratificações
em desacordo com a lei, viabilizando seu recebimento
indevido e, por conseguinte, causando prejuízo ao erário.
DA ITI
Aponta a ITI que, por meio das portarias 2.817/2012 e
2.818/2012, foram designados servidores para participar das comissões de Licitação, durante o exercício de
2012, sendo a eles atribuídas gratificações. Entretanto, a
Lei municipal 2.128/2001 em seu art. 9°, § 5° teria autorizado ao Presidente da Câmara a conceder gratificação,
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desde que o exercício da função fosse fora do expediente
normal de trabalho, contudo, os certames teriam ocorrido dentro do horário regular de trabalho, o que geraria um pagamento indevido aos servidores participantes
das comissões.
Neste ínterim, conclui a ITI, com base na análise das fichas financeiras dos membros das comissões de licitação que:
“Assim, diante dos fatos relatados, verifica-se que os valores pagos, a título de gratificação por participação em
comissão de licitações, no total de R$ 124.200,00 (cento e vinte e quatro mil e duzentos reais), equivalentes a
54.982,51 (cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois vírgula cinquenta e um) VRTEs, são passíveis de
devolução ao erário.”
JUSTIFICATIVAS
Aduz o Justificante que:
“A equipe de auditores usou como embasamento para a
infringência apontada, o fato de que as licitações foram
realizadas durante o horário normal de funcionamento
da Câmara Municipal de Guarapari, quando seus servidores estão desempenhando suas respectivas funções.
Entretanto, é de conhecimento de todos que as atividades desenvolvidas pelas comissões de licitação não estão elencadas no rol de atividades normais dos servidores, não constituindo tal fato como instrumento válido
para atestar se os trabalhos desenvolvidos pelas referidas comissões se deram durante o horário normal de expediente.
Isto porque, quando a equipe de auditores se referiu especificamente aos trabalhos desenvolvidos pelas comissões de licitação e de pregão, apenas fizeram menção
www.tce.es.gov.br

quanto ao horário em que ocorreram as sessões públicas, e esqueceram que o trabalho destas equipes não se
limitava às respectivas sessões.”
Por fim, argumenta que não efetuou pagamento de gratificação indevida, que as atividades dos membros não
integravam as atribuições regulares de seus respectivos
cargos e nem foram totalmente realizados em horário
normal de expediente, requerendo por fim a desconsideração da irregularidade.
ANÁLISE
Trata-se de análise quanto à irregularidade referente ao
pagamento indevido de gratificação aos membros da Comissão Permanente de Licitação em afronta ao previsto
no art. 9° da Lei Municipal n° 2.128/2001, que permitia
o pagamento para os membros da Comissão, desde que
o exercício dessa função fosse fora do expediente normal de trabalho.
Relativamente aos membros da CPL, os técnicos desta Corte de Contas verificaram que praticamente todos
os procedimentos licitatórios ocorreram à tarde, mesmo horário de trabalho dos servidores nomeados para
as comissões de licitação. Desta forma, entendeu a equipe que não caberia o recebimento de gratificação, já que
o exercício da função na CPL ocorreu durante o horário
normal de trabalho dos servidores e, de acordo com § 5º
do artigo 9º da Lei nº Lei nº 2.128/2001, que trata da estrutura administrativa do Legislativo Municipal, somente receberiam gratificação os servidores nomeados para
comporem comissões ou grupos de trabalho, desde que
o exercício dessa função seja fora do expediente normal
de trabalho.
O Defendente alega, em suma, que grande parte dos traQuarta-feira, 4 de abril de 2018
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balhos desenvolvidos pelas comissões nomeadas pela
Câmara Municipal de Guarapari foram realizados fora do
horário normal de expediente, para que os mesmos não
prejudicassem as atividades rotineiras daqueles servidores. Alega, também, que o trabalho desenvolvido pelos servidores nomeados para as Comissões de Licitação
não se limita às respectivas sessões.
Inicialmente teceremos algumas considerações sobre a
Comissão de Licitação. A comissão de licitação, conforme disposto no inciso XVI do art. 6º da Lei 8.666/93, tem
a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de
licitantes e às licitações nas modalidades concorrências,
tomadas de preços e convites, podendo ser comissão
permanente ou especial.
Não há, nas Leis 8.666/93 e 10.520/02, qualquer impedimento para que seja instituída gratificação aos membros
da CPL ou ao pregoeiro e respectiva equipe de apoio.
Contudo, vale destacar que a criação destas gratificações depende de lei própria a ser aprovada pela Câmara
de Vereadores do município. Logo, será a Lei instituidora das gratificações que irá especificar os critérios para o
seu pagamento. O §5º do artigo 9º da Lei nº 2.128/2001,
que trata da estrutura administrativa do Legislativo Municipal, estabelece o seguinte em relação às gratificações:
“Art. 9.º. Os limites de dispêndio global com os cargos serão fixados pela Mesa Diretora, exigida a existência prévia e suficiente de crédito orçamentário.
(...)
§ 5.º - Fica o Presidente da Câmara Municipal de Guarapari autorizado a conceder gratificação, até o limite da
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referência CCL-5, aos servidores indicados para comporem comissões ou grupos de trabalho, desde que o exercício dessa função seja fora do expediente normal de
trabalho, não incorporando aos vencimentos para quaisquer efeitos.”
Consoante o referido diploma legal, para receber a gratificação, não basta que o servidor tenha simplesmente
sido nomeado para a função, é necessário que a função
seja exercida e que o seja fora do expediente norma de
trabalho. Ao se analisar os autos, verifica-se que a comissão de Licitação estava assim composta:
INSERIR FIGURA
Durante o exercício auditado foram realizados os seguintes processos licitatórios:
INSERIR FIGURA
Desta forma, observa-se que com exceção do Pregão
Presencial n° 01/2012, os demais procedimentos licitatórios ocorreram no turno da tarde, ou seja, no horário
de funcionamento da Câmara.
Insta frisar, que para a devida comprovação que os membros da CPL exerceram outras atividades além da participação na sessão pública de licitação, seria necessário comprovar, por meio de controle de frequência/horário ou outro instrumento hábil, que os trabalhos desenvolvidos pela comissão de licitação da Câmara Municipal de Guarapari, foram realizados fora do horário normal de expediente, o que, de fato, não se verifica no presente caso.
O gestor público tem o dever de aplicar os recursos públicos da melhor maneira possível, evitando o desperdício. A boa gestão do gasto público permite a redução de
desperdícios, o que possibilita o aumento dos recursos
www.tce.es.gov.br

disponíveis para a Administração Pública atender melhor
a população nas mais diversas formas. Uma adequada
gestão pública tem que se apoiar nos seguintes pilares:
planejamento, transparência, controle e responsabilidade. Estes também são os pilares que balizam a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Evidentemente que além desses princípios ainda é imprescindível que o gestor atue
com ética, o que balizará o seu comportamento perante
a sociedade que representa.
No que tange à alegação de que os servidores nomeados para as Comissões exerceram suas atribuições fora do horário de trabalho, entende-se que é necessário
existir documento comprobatório da efetiva jornada de
trabalho do servidor, o que não foi feito pelo gestor. Neste ponto, importa ressaltar, que em fase de instrução de
mérito (ou conclusiva), a análise se baseia nas teses e argumentos apresentados pela defesa, valendo-se das provas constantes dos autos, o que não foi feito neste item.
Não basta os gestores dizerem que a inconsistência não
existiu. É necessário que se comprove por meio de documentos. Não basta, para o saneamento da irregularidade, a simples alegação desacompanhada de elementos
probatórios.
De acordo com o artigo 27 da Lei nº 2.559, de 23 de dezembro de 2005, os servidores da Câmara Municipal de
Guarapari têm que cumprir uma jornada de trabalho semanal de 30 horas. E, conforme comprovado pela equipe de auditoria, os membros cumpriam o horário vespertino, ou seja, no mesmo horário em que ocorreram
os certames.
Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade em face do senhor José Raimundo Dantas (Presidente da CMG), conforme conduta descrita na ITI
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39/2014, sujeito ao ressarcimento ao erário no valor de
R$ 124.200,00 (cento e vinte e quatro mil e duzentos
reais), equivalente a 54.982,51 (cinquenta e quatro mil,
novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um) VRTE.
3.15 – INCLUSÃO DE CLÁUSULAS QUE FRUSTRARAM O
CARATER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO (ITEM 2.15 DA
ITI)

“A Câmara Municipal de Guarapari contratou a empresa Ágape Assessoria e Consultoria Ltda. através do Pregão Presencial nº 2/2012 para prestação de serviços em
Tecnologia da Informação com as seguintes descrições:
Reformular o portal oficial da Câmara Municipal de Guarapari;
Implantação do sistema para recuperação e busca da legislação;

Base legal: Arts. 37, XXI “In fine” da Constituição Federal,
art. 3º, § 1º, I, e art. 30 da Lei 8.666/93.

Implantação do sistema de gerenciamento eletrônico de
documentos web;

Referência: Pregão Presencial 02/2012 (Contrato
16/2012 e Termo aditivo 01/2012, Processo 326/2012)

Executar a compilação da legislação Municipal de Guarapari;

Responsável:

Executar a gestão documental do arquivo;

Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG).

Efetuar a manutenção mensal do portal;

Conduta/Nexo – Realizar contratação com cláusulas que
frustraram o caráter competitivo da licitação, ocasionado uma contratação em desacordo com a lei.

Licença de uso e suporte técnico ao sistema para armazenamento e busca da legislação Municipal;

Identificação – Marco Antônio Pereira Martins (Pregoeiro da CMG).
Conduta/Nexo – Elaborar o Edital com cláusulas que
frustraram o caráter competitivo da licitação, ocasionado uma contratação em desacordo com a lei.
Identificação – Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico da CMG).
Conduta/Nexo – Emitir parecer sobre o Edital e para a
contratação de empresa, sem observar as cláusulas que
frustraram o caráter competitivo da licitação, ocasionado uma contratação em desacordo com a lei.
DA ITI
Relata a ITI que:
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Efetuar a atualização do portal em tempo real;

Licença de uso e suporte técnico ao sistema de gerenciamento de documentos web.
Entretanto, o item 6.1.5 – i do Edital, referente à qualificação técnica, exigiu que os participantes deveriam
possuir em seu quadro permanente, profissional devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
e que seja detentor de atestado de responsabilidade técnica pela compilação de legislação.
Entende-se que esta exigência é desproporcional ao objeto do certame, prestação de serviços em Tecnologia da
Informação. O serviço de compilação de leis, nada mais
é do que agrupar as leis, atividade relativamente simples
e que não necessita de conhecimentos jurídicos para realizá-la.
www.tce.es.gov.br

Ainda, no item 6.1.5 – h do referido Edital, exige-se que
os participantes deveriam possuir em seu quadro de
servidores, profissional devidamente reconhecido pelo
Conselho Regional de Administração e que seja detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de compilação de atos normativos ou de
digitalização de documentos. Assim, novamente o jurisdicionado fez uma exigência que restringiu a competitividade, visto que a descrição do objeto contratado é bem
clara, e se referem à prestação de serviços em Tecnologia de Informação. Desta forma, o jurisdicionado incluiu
cláusulas que comprometeram o caráter competitivo do
certame, indo de encontro a vários mandamentos da Lei
de Licitações, em especial o art.37, XXI, in fine, art. 30 e
3º, § 1º, I, da Lei 8.666/93.”
JUSTIFICATIVAS
Os defendentes José Raimundo Dantas (presidente da
CMG) e Marco Antônio Pereira Martins (Pregoeiro da
CMG) apresentaram suas justificativas em conjunto aduzindo em sua defesa a importância do serviço contratado, “compilação e leis”:
“A compilação, portanto, é muito importante, pois supre
a grande necessidade de consultar leis atualizadas, com
todas as modificações ocorridas no texto.
A Câmara Municipal de Guarapari, ao contratar o serviço de Compilação de Leis, através do Pregão Presencial
n° 002/2012, não buscou simplesmente o agrupamento
de suas leis e publicação em seu Portal de modo simples
e trivial, como são publicadas na maioria dos órgãos públicos, incluindo aqui o Tribunal de Contas do Estado do
Espirito Santo. A Câmara Municipal de Guarapari optou
por publicar sua legislação de uma forma mais eficiente e transparente para o cidadão, disponibilizando não
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apenas a legislação como foi aprovada, mas a Legislação
Compilada, contendo todas as alterações em seu próprio
texto e seguindo os mesmos parâmetros do site do Planalto ao publicar a Legislação Federal.”

tes deveriam possuir em seu quadro permanente, profissional devidamente inscrito na Ordem dos advogados do
Brasil (OAB) e que seja detentor de atestado de responsabilidade técnica pela compilação de legislação.

O defendente Thiago Pimenta Moreira (assessor Jurídico) aduz em suas razões a possibilidade de exigência da
qualificação técnica, citando o art. 30 da Lei de Licitações
e ressaltando que as exigências de qualificação técnica
do Pregão 002/2012 não foram desarrazoadas a ponto
de frustrar o caráter competitivo do certame.

Já no item 6.1.5 – h do referido Edital, é exigido que os
participantes deveriam possuir em seus quadros de servidores, profissional devidamente reconhecido pelo
Conselho Regional de Administração e que fosse detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de compilação de atos normativos ou de
digitalização de documentos.

Alega ainda que a compilação de Leis não é um serviço
trivial, mas sim especializado:
“Para chegarmos a este objetivo se faz necessária a análise jurídica da legislação. Como não exigir que o profissional responsável por esta análise técnica tenha formação jurídica? Não podemos deixar de levar em consideração que estamos tratando da legislação oficial do município de Guarapari(...)
A Câmara Municipal ao exigir profissional com formação
jurídica não restringiu a competitividade do certame. Tal
exigência teve como único objetivo constitui garantia mínima suficiente de que o futuro contratado teria capacidade de cumprir o serviço de Compilação de Leis...”
ANÁLISE
Trata-se de análise de irregularidade quanto à inclusão
de cláusulas que teriam frustrado o caráter competitivo
no Pregão presencial 02/2012, através do qual, a CMG
contratou empresa para prestação de serviços em tecnologia da informação.
Da análise do instrumento convocatório, encontramos
dois itens que necessitam de análise. O primeiro refere-se ao item 6.1.5-i do Edital, que exigiu que os participanDiário Oficial de Contas

Insta-nos tecer algumas considerações acerca da exigência constante do art. 30, inc. I, da Lei nº 8.666/93, visto
que, esta somente será legítima se de fato existir uma
entidade profissional competente, vale dizer, um órgão
que fiscalize determinada profissão diretamente atrelada ao objeto do certame, a exemplo do que ocorre com
o CREA, quanto aos serviços de engenharia, arquitetura
e agronomia.
A Administração, ao elaborar seus editais, deve responder à seguinte indagação: “Existe uma entidade fiscalizadora de profissões pertinente ao objeto que estamos licitando?”. Caso a resposta seja positiva, deve a Administração já indicar no edital qual é a entidade (registro no
CREA, no CRA, no CRQ, na OAB etc.)
Na hipótese de não haver sujeição à fiscalização de nenhuma entidade profissional competente, não poderá
prosperar exigência editalícia neste sentido, por burla ao
estabelecido no art. 3º, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/93.
Neste caso é perfeitamente possível que a Administração dispense este documento para fins habilitatórios.
Sobre o assunto leciona Marçal Justen Filho:
www.tce.es.gov.br

“A primeira ponderação a fazer consiste na impossibilidade de impor limites ao exercício de uma atividade ou
profissão a não ser em virtude de lei. Essa é uma garantia consagrada no art. 170, parágrafo único, da CF/88. Já
o art. 5º, inc. XIII, assegura a liberdade de profissão, ressalvando apenas qualificações profissionais estabelecidas em lei. Portanto, o inc. I do art. 30 apenas pode ser
aplicado se e quando houver uma lei restringindo o livre exercício de atividades” (em Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 8ª ed., São Paulo,
Dialética, 2001, p. 329).”
No caso em tela, depreende-se da análise da descrição
do objeto do Pregão Presencial n°02/2012, tratar-se de
serviço em tecnologia da informação, e neste ínterim,
observamos a necessidade de haver íntima correlação
entre a especialização exigida e a singularidade do objeto, o que não ocorreu no presente caso.
Ao exigir, em um processo licitatório, que visa selecionar
melhor proposta para aquisição e serviços de tecnologia
da informação, a necessidade de possuir em seu quadro
permanente profissional devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e que o mesmo, fosse detentor de atestado de responsabilidade técnica pela compilação de legislação, e ainda, a exigência de profissionais reconhecidos pelo Conselho Regional de Administração - CRA, detentores de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de compilação
de atos normativos ou de digitalização de documentos,
entendemos que tal exigência não guarda pertinência
com as características e objetos da licitação em comento, sendo exigência desarrazoada que vem tão somente a frustrar o caráter competitivo da licitação, infringindo frontalmente o previsto no art. 30, II da lei 8666/93.
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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Ante o exposto, opinamos pela manutenção da irregularidade em face de José Raimundo Dantas Presidente
da CMG), Marco Antônio Pereira Martins(Pregoeiro) e
Tiago Pimenta Moreira (assessor jurídico), na forma da
conduta descrita na ITI 39/2014.

sinado em 11 de abril de 2012 e com prazo de vigência
de 120 dias a contar desta data, tendo por objeto a realização de concurso público para o preenchimento de 17
(dezessete) cargos efetivos integrantes da estrutura administrativa.

zões que em que pese constar no relatório de auditoria toda descrição dos fatos com as devidas interrupções que motivaram o adiamento do concurso (objeto
do contrato), a equipe de auditoria relata que não houve
motivação para a assinatura do termo aditivo. Vejamos:

3.16 - CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO REESTABELECENDO O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO
CONTRATO SEM A DEVIDA EXPOSIÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS QUE O MOTIVARAM. (ITEM 2.16 DA ITI)

Após um escorço histórico do contrato, que inclui a explanação sobre a reabertura das inscrições para o concurso bem como demais alterações de prazo ocorridas, a
ITI conclui pelo seguinte entendimento:

Base legal: Artigo 65, caput, e inciso II, alínea “d”, da Lei
8.666/1993.

“A Administração deve ampliar a remuneração do particular proporcionalmente à majoração dos encargos verificados, restaurando a situação originalmente pactuada,
de modo que aquele não arque com encargos mais onerosos do que os estabelecidos inicialmente. Contudo, a
revisão dos preços deve se dar de forma fundamentada,
através de documentos que efetivamente comprovem o
aumento dos custos pela contratada. Entretanto, observou-se que o Presidente da CMG não exigiu qualquer documentação neste sentido, autorizando a majoração do
valor contratual visando ao reestabelecido do seu justo
equilíbrio “nos moldes requeridos pela contratada”, sem
expor adequadamente as justificativas que embasaram
tal alteração, o que resultou no Aditivo n. 002 ao Contrato 014/2012, aumentando seu valor em R$ 19.000,00
(dezenove mil reais), equivalentes a 25% do valor inicial
pactuado de R$ 76.000,00, em infringência ao artigo 65,
caput, e inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/1993.

“A toda evidência, 04 (quatro) dias antes da aplicação
das provas escritas, todos os procedimentos para a aplicação das provas já se encontravam realizados, tais como: seleção de pessoal que iria compor a fiscalização
das salas, corredores, reuniões para esclarecimentos e
orientações para os mesmos, escolha das 05 (cinco) escolas onde seriam aplicadas as provas, gabaritos das provas onde constam a data, o local e o horário da prova, listagem dos candidatos por sala, distribuição de salas, provas envelopadas e lacradas, etc. Com certeza a alteração
unilateral do contrato tornou-se onerosa para a contratada (IADI), em decorrência destes procedimentos, porque foram repetidos, o que amparou o pedido e adoção
do recurso de reequilíbrio financeiro, legalmente previsto. Porém, estes custos e demais gastos foram negligenciados pela Equipe de auditoria relatora.

Referência: Contrato 014/2012 (Processo 1.791/2011)
Responsáveis
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG).
Conduta/Nexo – Assinar termo aditivo reestabelecendo o equilíbrio econômico financeiro de contrato sem a
devida exposição das justificativas que motivaram o aumento dos custos originalmente acordados.
Identificação – Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI (contratada).
Conduta/Nexo – Receber pagamento decorrente de termo aditivo reestabelecendo o equilíbrio econômico financeiro de contrato sem a devida exposição das justificativas que motivaram o aumento dos custos originalmente acordados.
DA ITI
Segundo apontamentos da ITI, o Poder legislativo municipal celebrou com a empresa Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI o contrato 14/2012,
no valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), asDiário Oficial de Contas

Diante do exposto, entende-se passível de devolução o
valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), equivalentes
a 8.411,17 VRTE.”
JUSTIFICATIVAS
O defendente José Raimundo Dantas aduz em suas rawww.tce.es.gov.br

Para a formação de custos para a aplicação do concurso chegou-se aos valores contratados, com fundamento na previsão de até 1000 (um mil) candidatos inscritos, com a abertura do recebimento das inscrições por
um período de 15 (quinze) dias aproximadamente, dados estes normalmente utilizados, conforme constou do
texto do Edital n° 001/2012, no período de 30 de abril a
14 de maio de 2012.
Entretanto, o prazo de recebimento das inscrições foi
prorrogado até o dia 25 de maio de 2012, cuja alteração
unilateral do contrato tornou-se onerosa para uma das
partes decorrentes destes procedimentos.
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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Ressaltamos que a proposta apresentada pela contratada foi formalizada com base na previsão de cerca de
800(oitocentas) inscrições de candidatos, tomado por
base o número de inscritos até os últimos dias de inscrição havidas, quando houve extensão do referido prazo, conforme consta do Edital n° 002/2012, prorrogando o prazo de recebimento das inscrições até o dia 25 de
maio de 2012.”
Por fim, alega que visando manter a relação entre as
obrigações mútuas anteriormente ajustadas, a CMG acatou a solicitação da contratada, restabelecendo em 25%
(vinte e cinco por cento) do valor contratado, que, embora insuficientes para acobertar os custos onerados, teriam minimizado os prejuízos suportados pela contratada.
O defendente Instituto de Apoio e desenvolvimento intersetorial – IADI, aduz em sua defesa, em síntese que:
“Sem dar causa, ao alvedrio ou qualquer consulta à empresa, sem a sua participação nas decisões e de forma
totalmente imprevisível, prorrogou-se o prazo de recebimento das inscrições, até o dia 25 de maio, cuja alteração unilateral do contrato tornou-se onerosa para uma
das partes decorrente desses procedimentos.
Ressaltamos que o IAFI estava correto, pois, de conformidade com as previsões de custos que embasaram os
valores constantes da proposta, ter-se-ia recebidos cerca de 800(oitocentas) inscrições de candidatos, tomado
por base o número de inscritos até os últimos dias de inscrições havidas, quando houve extensão do referido prazo, conforme consta do Edital n° 002/2012, prorrogando o prazo de recebimento das inscrições até o dia 25 de
maio de 2012”
Diário Oficial de Contas

Por fim, requer a “manutenção da relação entre as obrigações mútuas anteriormente ajustadas” afim de minimizar os prejuízos suportados.
ANÁLISE
Trata-se de analise quanto à formalização de termo aditivo, que acresceu em 25% o valor originalmente contratado sob a alegação de reestabelecimento do reequilíbrio econômico financeiro, sustentado, em síntese no
fato do valor inicial ofertado pela empresa inicialmente
de R$ 76.000 (setenta e seis mil reais) ter sido formulado
com base na previsão de apenas 1.000(um mil) candidatos inscritos e ter-se após prorrogação de prazo, constatado o registro de 2.271 candidatos habilitados.
Da analise dos argumentos do defendente, bem como
dos documentos acostados aos autos, verifica-se que estamos frente a dois argumentos para a consolidação do
termo aditivo. O primeiro refere-se ao fato da reabertura
do prazo de inscrição que teria gerado um aumento do
número de inscritos, e o segundo, quanto à alteração na
data da realização das provas decorrente da suspensão
do andamento do concurso.
No que tange ao primeiro argumento, observamos da
leitura do Contrato 14/2012, que o prazo de vigência era
de 120 dias, tendo sido prorrogado por igual período,
através da celebração do Termo Aditivo 01, sendo mantidas inalteradas as demais clausulas do mesmo. Observa-se ainda que não há no contrato, no Edital de pregão
que o originou, tampouco na proposta apresentada pela
empresa vencedora, qualquer limitação ao período em
que ficariam abertas as inscrições ou limitação ao número máximo de inscrições recebidas, não sendo possível
portanto, pela ausência de qualquer previsão contratual neste sentido, ser utilizada como argumento balizador
www.tce.es.gov.br

para “reequilíbrio econômico financeiro do contrato.”
Além disso, as alterações contratuais, não previstas no
edital, feriram o princípio da isonomia entre os licitantes, visto que as concorrentes apresentaram propostas
de acordo com o previsto no instrumento convocatório,
isto é, sem considerar a possibilidade de reajuste.
Quanto ao segundo argumento, onde se aduz que houve
um aumento de custo tendo em vista a alteração na data da realização das provas decorrente da suspensão do
andamento do concurso, o problema está no fato de que
o valor dos prejuízos que se alegam terem sido suportados pela empresa contratada não foram comprovados,
sendo calculado o valor de 25% (vinte cinco por cento)
por uma estimativa da empresa contratada, que foi aceita sem questionamentos pela contratante.
Não se questiona a possibilidade do reequilíbrio econômico financeiro devido a alteração da data da realização
das provas, e esta alteração de datas na execução contratual encontra-se devidamente comprovada, mas o que
não se encontra comprovado é o quanto exatamente esta alteração majorou ou não os custos da contratada, e
isto não resta comprovado no processo, não sendo exigido pelo Presidente da CMG qualquer documentação
comprobatória que a empresa teria sido onerada em R$
19.000,00 (dezenove mil reais).
Verifica-se, assim, que a prorrogação do ajuste somente acarretará a revisão do valor contratual se, de fato,
ocorrer o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, o que deverá restar amplamente demonstrado nos autos do competente processo administrativo, o que não ocorreu no caso em tela, tendo sido o valor do ajuste calculado sob mera estimativa.
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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Ante o exposto, opinamos pela manutenção da irregularidade, em face de José Raimundo Dantas (Presidente da CMG) e do Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI (contratada), com a consequente
devolução ao erário da quantia de 19.000,00 (dezenove
mil reais), equivalentes a 8.411,17 VRTE.
4 CONCLUSÃO / PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1 Após a análise dos fatos constantes dos presentes
autos, que versam sobre a Prestação de Contas Anual
da Câmara Municipal de Guarapari, no exercício 2012,
cuja gestão esteve sob a responsabilidade do senhor José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara Municipal
de Guarapari chega-se às seguintes conclusões:
4.1.1 Quanto aos demonstrativos contábeis e financeiros, concluiu a 6ª SCE, através da Instrução Contábil Conclusiva ICC 111/2015 (fls.731/740), pela sua irregularidade. Entretanto, como as irregularidades apontadas na
ICC foram pautadas nos itens 2.1 e 2.2 da ITI (ambas tratadas na irregularidade 1.1 da ICC), tendo em vista a análise realizada nesta Instrução Técnica Conclusiva (itens
3.1 e 3.2 desta ITC), opinamos pelo afastamento das irregularidades apontadas na ICC.
4.1.2 Com relação ao Proc. TC 5.814/2013, apenso, que
trata do Relatório de Auditoria Ordinária RAO 3/2014,
levando em conta as análises aqui procedidas e as motivações adotadas, conclui-se pela manutenção das seguintes irregularidades:
4.1.2.2. Liquidação irregular de despesas (Item 3.4 desta ITC)
Base Legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964 c/c artigos
66 e 67 da Lei 8.666/1993
Responsável: José Raimundo Dantas (Presidente da
Diário Oficial de Contas

CMG), Sóter Fernandes Lyra (Fiscal do Contrato), Lília
Maria Santos Venturini (Subdiretora da CMG) e Fundação Educativa e Cultural de Guarapari (TV Guarapari)
Ressarcimento: R$ 94.823,98 equivalentes a 41.977,94
VRTE
4.1.2.3. Liquidação Irregular de despesa em inobservância ao princípio da economicidade e eficiência.
(Item 3.5 desta ITC)
Base Legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964; artigos 66
e 67 da Lei 8.666/1993; princípios da eficiência e da economicidade, previstos no artigo 37, caput, e 70, caput,
respectivamente, ambos da Constituição Federal.
Responsáveis e Ressarcimento conforme tabela:
Responsáveis Solidários

Ressarcimento
R$
VRTE
3.190,00 1.412,19

- José Raimundo Dantas (Presidente da CMG)
- Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar (Fiscal dos Contratos)
- Manoel Alves Ferreira – ME (Jornal Primeira
Página)
-José Raimundo Dantas(Presidente da CMG)
3.770,00 1.668,95
- Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar (Fiscal dos Contratos)
- Jornal Hora Aghá Ltda. – ME
José Raimundo Dantas (Presidente da CMG)
2.760,00 1.221,83
- Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar (Fiscal dos Contratos)
- WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal o Capixaba)
José Raimundo Dantas (Presidente da CMG)
2.600,00 1.151,00
- Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar – (Fiscal dos Contratos)
- Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal)

4.1.2.4. Ausência de liquidação da despesa com pagamento indevido em razão da ausência de comprovação
da execução contratual (Item 3.6 desta ITC)
Base Legal: Artigos 62 e 63, § 2º, III da Lei 4.320/1964.

www.tce.es.gov.br

Responsável: José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG), Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora da
CMG), Pública Administração e Planejamento Ltda. ME
(Empresa Contratada)
Ressarcimento: R$ 45.450,00 equivalentes a 20.120,4125
VRTE
4.1.2.5. Terceirização ilícita de atividade-fim da administração pública (Item 3.7 desta ITC)
Base Legal: Princípios da Legalidade, Impessoalidade e
do Concurso Público, artigo 37, caput e II12 da Constituição da República de 1988; princípios da Finalidade, Interesse Público e da Eficiência, artigo 32, caput13 da Constituição Estadual de 1989; e princípios da Motivação Suficiente e da Razoabilidade, artigo 45, § 2º14 da Carta
estadual.
Responsável: José Raimundo Dantas (presidente da
CMG) Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora Administrativa, Financeira e Contábil), Rita de Cássia Buback (Escriturária da CMG) e Thiago Pimenta Moreira (Assessor
Jurídico da CMG).
4.1.2.6. Ausência de clareza e detalhamento na descrição do objeto (Item 3.8 desta ITC)
Base Legal: Princípios da eficiência e economicidade, expressos, respectivamente, no art. 37, caput e no art. 70,
caput da CRFB/88; princípio da proposta mais vantajosa,
presente no art. 3º, caput da Lei 8.666/93; artigos 7º, §
4º, 14, 40, inciso I e 55, I, todos da Lei 8.666/93; e Súmula 177 do TCU
Responsável: - José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG), Cláudia Costa Calenti Suela, (Presidente da CPL),
Claudicéia de Souza Francisco (Secretária da CPL), Guilherme Flaminio da Maia Targueta (Membro da CPL), KeQuarta-feira, 4 de abril de 2018
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len Pompermayer Capistrano Martins (Membro da CPL),
Ruth Ramalhete Ferreira (Membro da CPL), Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar (Membro da CPL), Thiago
Pimenta Moreira (Assessor Jurídico da CMG)
4.1.2.7. Cotação de preço ineficiente (Item 3.9 desta
ITC)
Base Legal: Princípios da eficiência e da economicidade, previstos, respectivamente, no art. 37, caput e no
art. 70, caput da Constituição Federal; princípio da proposta mais vantajosa, presente no art. 3º, caput da Lei
8.666/93; e artigo 43, inciso IV, da Lei 8.666/93.
Responsável: José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG), Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico da
CMG), Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora), Rita de
Cássia Buback( Escriturária da CMG)
4.1.2.8. Investidura irregular da CPL (Item 3.13 desta
ITC)
Base Legal: Artigo 51, § 4.º da Lei 8.666/93
Responsável: José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG)
4.1.2.9. Recebimento indevido de gratificação (Item
3.14 desta ITC)
Base Legal: Artigo 9.º, Parágrafo 5.º, da Lei 2.128, de 26
de novembro de 2001
Responsável: José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG)
Ressarcimento: R$ 124.200,00 equivalentes a 54.982,51
VRTEs
4.1.2.10. Inclusão de cláusulas que frustraram o caráter
competitivo da licitação (Item 3.15 desta ITC)
Base Legal: Arts. 37, XXI “In fine” da Constituição FedeDiário Oficial de Contas

ral, art. 3º, § 1º, I, e art. 30 da Lei 8.666/93.
Responsável: José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG), Marco Antônio Pereira Martins (Pregoeiro da
CMG), Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico da
CMG)
4.1.2.11. Celebração de termo aditivo reestabelecimento o equilíbrio econômico financeiro do contrato sem
a devida exposição das justificativas que o motivaram
(Item 3.16 desta ITC)
Base Legal: Artigo 65, caput, e inciso II, alínea “d”, da Lei
8.666/1993.
Responsável: José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG), Instituto de Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI (contratada)
Ressarcimento: 19.000,00 equivalentes a 8.411,17 VRTE
4.2 Deste modo, e diante do preceituado no art. 319, §
1º, incisos I ao IV, da Res. TC 261/13, conclui-se opinando por:
4.2.1 Extinção do processo sem resolução de mérito por
ilegitimidade passiva em relação ao senhor Marco Antônio Nader Borges (Diretor geral da CNG), no item 3.4
desta ITC, com fulcro no art.485, VI do CPC art. 70 da LC
621/2012
4.2.2 Extinção do processo sem resolução de mérito por
ilegitimidade passiva em relação ao senhor Carlos Ailton Reis Sabadini (Diretor geral da CMG), no item 3.5
desta ITC, com fulcro no art.485, VI do CPC art. 70 da LC
621/2012
4.2.4 Rejeitar parcialmente as justificativas e julgar irregulares as contas do senhor José Raimundo Dantas –
www.tce.es.gov.br

Presidente da Câmara Municipal de Guarapari no exercício de 2012 pela prática de atos ilegais presentificados
nos itens 3.7; 3.8; 3.9; 3.13; e 3.15 desta ITC e pelo cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário disposto nos itens 3.2(sic); 3.4; 3.5; 3.6; 3.14
e 3.16, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”,
“d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, condenando-o
ao ressarcimento individual no valor de R$124.200,00
equivalentes a 54.982,51 VRTE e solidariamente no valor de R$ 171.593,98 equivalentes a 75.963,49 VRTE da
seguinte forma:
RESPONSÁVEIS
José Raimundo Dantas
Sóter Fernandes Lyra
Lília Maria Santos Venturini
Fundação Educativa e Cultural de
Guarapari
José Raimundo Dantas
Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar
Manoel Alves Ferreira – ME
José Raimundo Dantas Paulo Vinícius
Moreira Raposo de Aguiar Jornal Hora Aghá Ltda. – ME
José Raimundo Dantas Paulo Vinícius
Moreira Raposo de Aguiar WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal o Capixaba)
José Raimundo Dantas Paulo Vinícius
Moreira Raposo de Aguiar Nova Fase
Serviços em Comunicação
José Raimundo Dantas Lília Maria
Santos Venturini Pública Administração e Planejamento Ltda. ME
José Raimundo Dantas Instituto de
Apoio e Desenvolvimento Intersetorial – IADI

ITEM
3.4

VALOR R$ VRTE
94.823,98 41.977,94

3.5

3.190,00

1.412,9

3.5

3.770,00

1.668,95

3.5

2.760,00

1.221,83

3.5

2.600,00

1.151,00

3.6

45.450,00 20.120,41

3.16

19.000,00 8.411,17

4.2.5. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas da senhora Lília Maria Santos Venturini
– Subdiretora da CMG, no exercício de 2012 pela prátiQuarta-feira, 4 de abril de 2018
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ca de ato ilegal presentificado nos itens 3.7 e 3.9 desta
ITC e pelo cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário dispostas nos itens 3.4 e 3.6
desta Instrução Técnica Conclusiva, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, condenando-a ao ressarcimento no valor
de R$ 94.823,98, equivalentes a 41.977,94 em solidariedade com solidariamente com José Raimundo Dantas, Sóter Fernades Lyra e Fundação Educativa e Cultural
de Guarapari (TV Guarapari) e no valor de R$ 45.450,00,
equivalentes a 20.120,41 em solidariedade com José Raimundo Dantas e Pública Administração e Planejamento
Ltda. ME.
4.2.6. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Sóter Fernandes Lyra – Fiscal
do Contrato, em razão do cometimento de infração que
causou dano injustificado ao erário disposta no item 3.4
desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o, solidariamente José Raimundo Dantas e Lilia Maria Santos
Venturini e Fundação Educativa e Cultural de Guarapari
(TV Guarapari), cada qual na medida de sua culpabilidade, ao ressarcimento no valor de R$ 94.823,98 equivalente a 41.977,94 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.7. Rejeitar as razões de justificativas e condenar a
Fundação Educativa e Cultural de Guarapari (TV Guarapari), em razão do cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário disposta no item 3.4 desta
Instrução Técnica Conclusiva, ao ressarcimento no valor
de R$ 94.823,98 equivalente a 41.977,94 VRTE em solidariedade com José Raimundo Dantas, Sóter Fernandes
Lyra e Lilia Maria Santos Venturini, cada qual na medida
de sua culpabilidade;
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4.2.8. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar – Fiscal dos Contratos, no exercício de 2012
pela prática de ato ilegal presentificado no item 3.8 desta
ITC e pelo cometimento de infrações que causaram dano injustificado ao erário disposta no item 3.5 desta Instrução Técnica Conclusiva, condenando-o, solidariamente José Raimundo Dantas, Manoel Alves Ferreira – ME,
Jornal Hora Aghá Ltda. – ME, WR Comunicação Ltda. –
ME (Jornal o Capixaba), Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal), cada qual na medida de sua culpabilidade, ao ressarcimento no valor de R$ 12.320,00 equivalente a 5.453,97 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso
III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012;
4.2.9. Rejeitar as razões de justificativas e condenar a
empresa Manoel Alves Ferreira – ME (Jornal Primeira
Página), em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário disposta no item 3.5
desta Instrução Técnica Conclusiva, ao ressarcimento no
valor de R$ 3.190,00 equivalente a 1.412,19 VRTE em
solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar, cada qual na medida de
sua culpabilidade;
4.2.10. Rejeitar as razões de justificativas e condenar a
empresa Jornal Hora Aghá Ltda. – ME, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado
ao erário disposta no item 3.5 desta Instrução Técnica
Conclusiva, ao ressarcimento no valor de R$ 3.770,00
equivalente a 1.668,95 VRTE em solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar, cada qual na medida de sua culpabilidade;
4.2.11. Rejeitar as razões de justificativas e condenar a
empresa WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal o Capixawww.tce.es.gov.br

ba), em razão do cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário disposta no item 3.5 desta
Instrução Técnica Conclusiva, ao ressarcimento no valor
de R$ 2.760,00 equivalente a 1.221,83 VRTE em solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar, cada qual na medida de sua culpabilidade;
4.2.12. Rejeitar as razões de justificativas e condenar a
empresa Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal),em razão do cometimento de infração que causou
dano injustificado ao erário disposta no item 3.5 desta
Instrução Técnica Conclusiva, ao ressarcimento no valor
de R$ 2.600,00 equivalente a 1.151,00 VRTE em solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar, cada qual na medida de sua culpabilidade;
4.2.13. Rejeitar as razões de justificativas e condenar
a empresa Pública Administração e Planejamento Ltda. ME - Empresa Contratada, em razão do cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário
disposta no item 3.5 desta Instrução Técnica Conclusiva,
ao ressarcimento no valor de R$ 45.450,00 equivalente
a 20.120,41 VRTE em solidariedade com José Raimundo
Dantas, cada qual na medida de sua culpabilidade;
4.2.14. Rejeitar as razões de justificativas e julgar regulares com ressalva as contas da senhora Rita de Cássia
Buback (escriturária), pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 3.7 e 3.9 desta ITC;
4.2.15. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Thiago Pimenta Moreira
(Assessor jurídico), no exercício de 2012 pela prática de
ato ilegal presentificado nos itens 3.7, 3.8, 3.9 e 3.15 desta ITC e sugerindo a aplicação de multa, com amparo no
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artigo 135, II da Lei Complementar Estadual 621/2012;
4.2.16. Rejeitar as razões de justificativas e julgar regulares com ressalva as contas da senhora Kelen Pompermayer Capistrano Martins (Membro da CPL)– Membro da CPL, pela prática de ato ilegal presentificado nos
itens 3.8 desta ITC;
4.2.17. Rejeitar as razões de justificativas e julgar regulares com ressalva as contas da senhora Ruth Ramalhete Ferreira – Membro da CPL, pela prática de ato ilegal
presentificado nos itens 3.8 desta ITC;
4.2.18. Rejeitar as razões de justificativas e julgar regulares com ressalva as contas do senhor Guilherme Flaminio da Maia Targueta – Membro da CPL, pela prática
de ato ilegal presentificado nos itens 3.8 desta ITC;
4.2.19. Rejeitar as razões de justificativas e julgar regulares com ressalva as contas da senhora Claudicéia de
Souza Francisco – Membro da CPL, pela prática de ato
ilegal presentificado nos itens 3.8 desta ITC;
4.2.20. Rejeitar as razões de justificativas e julgar regulares com ressalva as contas da senhora Cláudia Costa
Calenti Suela – Membro da CPL, pela prática de ato ilegal presentificado nos itens 3.8 desta ITC;
4.2.21. Rejeitar as razões de justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Marco Antônio Pereira
Martins - Pregoeiro-, pela prática de ato ilegal presentificado no item 3.15, sugerindo a aplicação de multa,
com amparo no art. 135 II da LC 621/2012
4.2.22. Rejeitar as razões de justificativas e condenar
o Instituto de Apoio e Desenvolvimento Instersetorial
– IADI- Empresa Contratada, em razão do cometimento
de infração que causou dano injustificado ao erário disposta no item 3.16 desta Instrução Técnica Conclusiva,
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ao ressarcimento no valor de R$ 19.000,00 equivalente
a 8.411,17 VRTE em solidariedade com José Raimundo
Dantas, cada qual na medida de sua culpabilidade;
4.2.23. Acolher as razões de justificativas e julgar regulares as contas do senhor, Carlos Eurico Pereira Santos,
conforme fundamentação exposta no item 3.10, com
fulcro no art. 84, I da LC 621/2012.
4.2.24 Sugere-se recomendar ao atual Presidente da
Câmara Municipal de Guarapari que observe as diretrizes expostas neste feito no que tange ao provimento
de cargos em comissão, a fim de que sejam realizadas
as alterações pertinentes na legislação, de modo que,
observando-se a necessidade de tais cargos para a Administração, sejam esses transformados em efetivos e,
consequentemente, providos via concurso público, sob
pena de responsabilização futura.
Cumpre ressaltar que há PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO
ORAL por parte da Fundação Educativa e Cultural de
Guarapari (TV Guarapari), Jornal Hora Agha Ltda - ME.
Nova Fase Serviços em Comunicações Ltda. Ltda e Thiago Pimenta Moreira.
Em 18 de abril de 2017.
[...]”
Manifestação Técnica 1171/2017:
“[...]
2. ANÁLISE TÉCNICA

Responsáveis
Identificação – Sóter Fernandes Lyra (Fiscal do contrato).
Conduta/Nexo – Atestar prestação de serviços não autorizados em contrato.
Identificação – Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora da CMG).
Conduta/Nexo – Solicitar autorização de pagamentos
referentes à prestação de serviços não autorizados em
contrato.
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG)
Conduta/Nexo – Efetuar pagamentos referentes à prestação de serviços não autorizados em contrato.
Identificação – Fundação Educativa e Cultural de Guarapari – TV Guarapari (Empresa Contratada).
Conduta/Nexo – Receber pagamentos referentes à prestação de prestação de serviços não autorizados em contrato.
ITC
De acordo com a análise procedida na ITC 1601/2017,
a irregularidade deveria ser mantida, conforme segue:
Trata-se de análise quanto a irregularidades nos pagamentos durante a execução do contrato 005/2012, firmado entre a CMG e a Fundação Educativa e Cultural de
Guarapari – TV Guarapari.

Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964 c/c artigos
66 e 67 da Lei 8.666/1993

A irregularidade teria se dado em razão do pagamento
por minutos de transmissão televisiva não prevista no
contrato. Em defesa, os responsáveis alegam que “no
objeto do contrato não há nenhum item atinente à contratação por minuto.”

Referência: Contrato n. 05/2012 (Processo 77/2012)

Após análise do contrato (fls. 309 do Processo TC

2.1 – LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA (Item 3.4 da
ITC)

www.tce.es.gov.br
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5814/2013), é possível verificar que na clausula terceira
consta o seguinte:
CLAUSULA TERCEIRA – Valor e Forma de Pagamento
3.1 – O valor do presente contrato é de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) por minuto, totalizando a quantia de
R$ 393.120,00 (trezentos e noventa e três mil cento e
vinte reais), e será pago em 11 (onze) parcelas iguais e
sucessivas no valor de R$35.738,18 (trinta e cinco mil setecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos;”
No que tange ao objeto do contrato, estabelecido no
item 1.1, as sessões a serem transmitidas referem-se
aquelas ordinárias realizadas às terças-feiras e Sessões
Solenes referentes ao início dos trabalhos legislativos do
1º e 2º semestres, sessões de Entrega de Títulos Cidadão
Guarapariense e reprises das sessões. Vejamos:
INSERIR FIGURA
Com base na previsão contratual, e, portanto desconsiderando as transmissões que não se referiam ao contratado, à equipe de auditoria verificou a quantidade de minutos efetivamente transmitidos e o valor que deveria
ter sido pago a contratada conforme tabela abaixo:
INSERIR FIGURA
Neste ínterim, aduz a contratada em suas razões de defesa que:
“mesmo nos momentos em que não houve sessão pelo tempo disponibilizado, no restante do espaço reservado sempre houve transmissão de conteúdo de interesse
público voltado para obtenção do fim contratado.” (grifo nosso)
Entretanto, esta “transmissão de conteúdo de interesse
público voltado para obtenção do fim contratado” não
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consta no objeto do contrato e, portanto, encontra-se
em dissonância com previsto no art. 66 da Lei 8.666/93,
que faz previsão expressa “que o contrato deverá ser fielmente executado pelas partes.”
Por sua vez, o artigo 62, da Lei 4.320/64 estabelece que
o pagamento da despesa só deva ser efetuado quando
ordenado após sua regular liquidação, que, segundo o
artigo 63, caput e § 2º, da mesma lei, consiste na verificação do direito adquirido pelo credor e tem por base,
dentre outros elementos, o contrato. Entretanto, no presente caso, verificamos que houve uma “complementação” de minutos transmitidos, cujo conteúdo não se encontra contemplado no objeto do contrato, o que torna
a liquidação irregular.
Ante o exposto, considerando a previsão contratual do
Contrato 005/2012, opinamos pela manutenção da presente irregularidade, em face de Fundação Educativa
e Cultural de Guarapari – TV Guarapari (Empresa Contratada), José Raimundo Dantas (Presidente da CMG),
Sóter Fernandes Lyra (Fiscal do Contrato), e Lília Maria
Santos Venturini (Subdiretora da CMG), na forma das
condutas descritas na ITI 39/2014, sendo passível de
ressarcimento o valor de R$ 94.863,98 (noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e
oito centavos), equivalentes a 41.977,94 VRTE, passíveis de ressarcimento ao erário.
Em sustentação oral, a Fundação Educativa e Cultural de
Guarapari, por meio de seu advogado, alegou o seguinte:
[...]
A fundação apenas ficou restrita a um item, que não foi
destacado pelo nosso nobre conselheiro, que é o item
www.tce.es.gov.br

2.4, ou seja, uma suposta liquidação irregular de despesa. A matéria é singela. A Câmara Municipal de Guarapari contratou a fundação, tendo como objeto a transmissão da sessão da Câmara de Guarapari. Nesse contrato o objeto foi específico: transmissão de toda a sessão
- e colocou o horário de 90 minutos. Destacando que jamais foi mencionado, apesar da nobre auditora ter colocado em sua apuração, minutos. O contrato é específico,
90 minutos de transmissão. Sendo que aquele horário, a
fundação jamais poderia veicular qualquer outra matéria, ou transmitir qualquer assunto que não seja da câmara. A Câmara de Guarapari, quando não transmitia,
utilizava esses 90 minutos para transmitir outras matérias relacionadas à Câmara Municipal – balancetes, informativos e matéria educacional. Jamais houve prejuízo
ao erário público, até porque um minuto da TV Guarapari não representa um centésimo de um jornal de grande
circulação ou de uma TV, como “A Gazeta” e a “Record”.
Então, esse item 2.4, que a fundação foi mencionada, a
nobre auditora, mais uma vez, equivocou-se em computar minutos. Sendo que o objeto é claro e preciso: duração da sessão 90 minutos. Sendo que a TV Guarapari, a
fundação, nesse intervalo, não colocava e jamais deixou
de obedecer ao pactuado no contrato. Assim, mais uma
vez, demonstrando a boa-fé da justificante, demonstrando que em momento algum houve lesão ao erário público, demonstrando que a fundação cumpriu com todo o
seu contrato, a justificante requer a improcedência da
representação, tendo em vista que cumpriu com todos
os requisitos legais. No mais, agradeço pela atenção dos
conselheiros!
ANÁLISE
As alegações apresentadas são similares àquelas já anaQuarta-feira, 4 de abril de 2018
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lisadas na ITC 1601/2017, não subsistindo razões de ordem fática ou jurídica para que se proceda à reanálise
de alegações já examinadas conclusivamente, considerando-se que a fase de instrução do processo encontra-se ultimada nos termos do caput do art. 321 do Reg. Int.
(aprovado pela Res. TC 261/2013).
Portanto, haja vista que os argumentos apresentados na
sustentação oral não foram capazes de modificar as conclusões anteriormente expendidas, opina-se pela manutenção da irregularidade.
2.2 AUSÊNCIA DE CLAREZA E DE DETALHAMENTO NA
DESCRIÇÃO DO OBJETO (item 3.8 da ITC)
Base legal - Princípios da eficiência e economicidade, expressos, respectivamente, no art. 37, caput16 e no art.
70, caput17 da CRFB/88; princípio da proposta mais vantajosa, presente no art. 3º, caput18 da Lei 8.666/93; artigos 7º, § 4º19, 1420, 40, inciso I21 e 55, I22, todos da Lei
8.666/93; e Súmula 17723 do TCU.
Referência: Convite 01/2012 (Contrato 02/2012, Processo 2695/2011), Convite 02/2012 (Contrato 03/2012, Processo 2696/2011) e Convite 05/2012 (Contrato 13/2012,
Processo 0366/2012)
Responsáveis:
Identificação – Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente
da Comissão Permanente de Licitação).
Conduta/Nexo – Subscreveu os instrumentos convocatórios Carta Convite nº 01/2012, 02/2012 e 05/2012 com
as respectivas minutas do contrato, na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012, sem detalhar com
precisão o objeto do certame, deixando de indicar as tarefas a serem desempenhadas, a quantidade de dias na
Diário Oficial de Contas

semana em que os serviços deveriam ser prestados, a
carga horária diária e a quantidade de profissionais necessários para a execução dos serviços.
Identificação – Claudicéia de Souza Francisco (Secretária
da Comissão Permanente de Licitação).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como membro da Comissão Permanente
de Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012,
tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os
documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º,
XVI da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da
CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada
em ata.
Identificação – Guilherme Flaminio da Maia Targueta
(Membro da Comissão Permanente de Licitação).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizado porque, como membro da Comissão Permanente
de Licitação (CPL), nomeado pela Portaria nº 2.818/2012,
tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os
documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º,
XVI da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da
www.tce.es.gov.br

CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada
em ata.
Identificação – Kelen Pompermayer Capistrano Martins
(Membro da Comissão Permanente de Licitação).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como membro da Comissão Permanente
de Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012,
tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os
documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º,
XVI da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da
CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada
em ata.
Identificação – Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar
(Membro da CPL).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizado porque, como membro da Comissão Permanente
de Licitação (CPL), nomeado pela Portaria nº 2.818/2012,
tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os
documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º,
XVI da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, presQuarta-feira, 4 de abril de 2018
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creve o art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da
CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada
em ata.
Identificação – Ruth Ramalhete Ferreira (Membro da
CPL).
Conduta/Nexo – Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como membro da Comissão Permanente
de Licitação (CPL), nomeada pela Portaria nº 2.818/2012,
tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os
documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º,
XVI da Lei 8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da CPL, possuía a faculdade de promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º da Lei 8.666/93 que os membros da
CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo posição divergente registrada
em ata.
Identificação – Thiago Pimenta Moreira (Assessor Jurídico da CMG).
Conduta/Nexo – Emitir parecer jurídico prévio aprovando as minutas do instrumentos convocatórios Carta Convite nº 01/2012, 02/2012 e 05/2012 e dos respectivos
contratos, no sentido da legalidade do procedimento,
sem fazer qualquer referência à imprecisão do objeto do
certame.
Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG)
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Conduta/Nexo – Homologar o procedimento licitatório
e assinar contrato com a referida empresa, sem atentar
para a imprecisão do objeto do certame, previsto nos
instrumentos convocatórios Carta Convite nº 01/2012,
02/2012 e 05/2012 e nos Contratos Administrativos nº
02/2012, 03/2012 e 13/2012.
ITC
De acordo com a análise procedida na ITC 1601/2017,
a irregularidade deveria ser mantida, conforme segue:
Trata-se de análise quanto à descrição contida no objeto
dos Convites n°01/2012 e 002/2012 e 05/2012, se estes
teriam sido elaborados sem clareza e o devido detalhamento exigido em lei.
No mérito, aquiescemos com os argumentos da Equipe
de Auditoria que relata que nos instrumentos convocatórios Carta Convite nº 01/2012, 02/2012 e 05/2012, a
descrição de seus objetos foram insuficientes, pois a Administração Pública não detalhou com precisão as tarefas a serem desempenhadas, a quantidade de dias na semana em que os serviços deveriam ser prestados, a carga horária diária e a quantidade de profissionais para a
execução dos serviços.
Destarte, houve o descumprimento do previsto na Lei
8.666/93, que veda a inclusão, no objeto da licitação, de
serviços sem previsão de quantidade (art. 7º, § 4º); por
analogia, o que exige a adequada caracterização do objeto (art. 14), e da prescrição no instrumento convocatório da descrição do objeto de forma sucinta e clara (arts.
40,I e 55, I). Bem como o entendimento jurisprudencial
do TCU, em especial a súmula 177, que estabelece a necessidade de definição precisa e suficiente do objeto da
licitação.
www.tce.es.gov.br

Ressalta-se que a especificação do objeto da licitação é
imposição legal, da qual não pode descurar o administrador, e permite a verificação do atendimento ao interesse
público, na medida em que possibilita à Administração
cotejar o serviço que lhe foi entregue com aquele que
pretendeu ver satisfeito para atender sua necessidade. A
descrição importa também à contratada, que não é obrigada a fornecer nada a mais do que foi contratada nem
coisa diversa – o que só é possível aferir quando se está
diante de um objeto preciso.
Sobre o tema, ensina a doutrina:
2779 - Contratação pública – Planejamento – Identificação da necessidade – Definição da solução, do objeto e
do encargo – Relação de adequação e vinculação à própria necessidade – Renato Geraldo Mendes
A primeira providência que deve ser adotada no processo de contratação pública é dimensionar o problema, de
forma a fixar os contornos e as características da necessidade que a Administração tem de atender. Definida a
necessidade, ela passa a balizar a etapa seguinte da fase interna do processo, que é justamente a definição da
solução para resolver o problema identificado. Da definição da solução decorre a descrição do objeto. Há, então,
uma relação estreita entre necessidade e solução, bem
como entre solução e objeto. Com efeito, a partir do objeto é que se configura o encargo, que é a razão de ser
do próprio planejamento. Portanto, definir o encargo é o
objetivo precípuo do planejamento da contratação. Por
outro lado, a necessidade condiciona a definição da solução. É com base na necessidade que se fixará a solução
e se definirá o objeto. Nesse sentido, há uma relação de
causa e efeito e também de adequação entre uma coisa (necessidade) e outra (solução/objeto). Não se pode
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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pensar em definir a solução/o objeto sem antes identificar e precisar a necessidade. Daí a razão que motivou o
legislador a indicar no inc. I do art. 3º da Lei nº 10.520/02
que a primeira coisa a ser feita pela autoridade é justificar a necessidade da contratação e, somente após, partir
para a definição do objeto do certame.
2790 - Contratação pública – Planejamento – Objeto –
Definição no edital – Importância.
“A finalidade precípua da licitação será sempre a obtenção de seu objeto – uma obra, um serviço, uma compra,
uma alienação, uma locação, uma concessão ou uma
permissão – nas melhores condições para o Poder Público. Assim, o objeto da licitação é a própria razão de ser
do procedimento seletivo destinado à escolha de quem
irá firmar o contrato com a Administração; se ficar indefinido ou mal-caracterizado, passará para o contrato com
o mesmo vício, dificultando ou, até mesmo, impedindo
sua execução. Para que tal não ocorra, para que os licitantes possam atender fielmente ao desejo do Poder Público e para que as propostas sejam objetivamente julgadas, o objeto da licitação deve ser convenientemente definido no edital ou convite”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 64.) (Fonte: https://www.leianotada.com/main/application/application.jsp. Acesso em
11.04.2017)
No mesmo sentido do até aqui exposto, a jurisprudência do TCU:
“A definição dos objetos a serem licitados de forma precisa e completa, tanto nos projetos básicos quanto nos
instrumentos convocatórios, a fim de que seja fornecido aos licitantes e órgãos de controle todo o conjunto de
elementos necessários e suficientes, com nível de preDiário Oficial de Contas

cisão adequado para caracterizar o objeto da licitação,
conforme prevêem os arts. 6º, inc. IX, e 40, inc. I, ambos
da Lei nº 8.666/93, de modo a garantir a contratação do
objeto mais adequado às necessidades da Entidade, em
termos qualitativos e quantitativos, bem como a homogeneização, a objetividade e a igualdade de tratamento
às licitantes”. (TCU, Decisão nº 695/1996, Plenário, Rel.
Min. Lincoln Magalhães da Rocha, DOU de 11.11.1996.)

que estivessem com seus objetos adequadamente definidos, em obediência ao previsto no art. 55, inc. I, da Lei
nº 8.666/93, a fim de evitar a celebração de contratos
com objetos genéricos, do tipo “guarda-chuva”. No mesmo sentido, Acórdãos nºs 1.577/2012 e 717/2005, do
Plenário e 475/2010, da 2ª Câmara, todos do TCU. (TCU,
Acórdão nº 1.030/2008, Plenário, Rel. Min. Valmir Campelo, DOU de 06.06.2008.)

O TCU determinou a anulação de procedimento licitatório cujo edital não continha a descrição suficiente do objeto da licitação sem a indicação de qualidades e quantidades, não havendo os elementos necessários para a
apresentação de preço e um controle efetivo da execução do contrato, o que impossibilita a cotação de preços
pelos licitantes. (TCU, Acórdão nº 497/2004, Rel. Min.
Ubiratan Aguiar, DOU de 17.05.2004, veiculado na Revista Zênite de Licitações e Contratos - ILC, Curitiba: Zênite,
nº 135, p. 477, maio 2005, seção Tribunais de Contas.)

Demonstrada a vagueza do objeto do contrato, tem-se
que a verificação do cumprimento das obrigações pelas
partes torna-se manifestamente prejudicada.

O TCU determinou que a Administração, “nos editais
convocatórios, observe os termos do art. 40, inc. I, da
Lei nº 8.666/93, de forma que o objeto da licitação seja descrito de forma sucinta, objetiva e clara, evitando,
assim, interpretações equivocadas”. (TCU, Decisão nº
130/2002, Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer da Costa, DOU de 08.03.2002.)
O TCU, ao analisar contrato firmado por órgão público,
concluiu que “além de não especificar de forma adequada o objeto da contratação, o gestor ainda o descreveu de forma excessivamente ampla e genérica, configurando um verdadeiro contrato do tipo ‘guarda-chuva’, prática já censurada pelo Tribunal conforme Acórdão
nº 1.263/2007, do Plenário”. O citado Acórdão determinou que apenas fosse contratada a execução de serviços
www.tce.es.gov.br

Destarte, ante a ausência de especificação do objeto da
licitação, em afronta as decisões do TCU e aos dispositivos legais acima delineados, o que não foi elidido pelas
justificativas e documentos trazidos pelos Defendentes,
opina-se pela manutenção da irregularidade em face
de Jose Raimundo Dantas (Presidente da CMG), Cláudia Costa Calenti Suela (Presidente da Comissão Permanente de Licitação), Claudicéia de Souza Francisco (Secretária da Comissão Permanente de Licitação), Guilherme Flaminio da Maia Targueta (Membro da Comissão Permanente de Licitação), Kelen Pompermayer Capistrano Martins (Membro da Comissão Permanente
de Licitação), Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar
(Membro da CPL), Ruth Ramalhete Ferreira (Membro
da CPL), Tiago Pimenta Moreira (Assessor jurídico), na
forma das condutas descritas na ITI 39/2014.
Em sustentação oral, a senhora Ruth Ramalhete Ferreira, por meio de seu advogado alegou o seguinte:
[...]
Em resumida síntese, trata-se de análise da prestação de
contas anual, de 2012, da Câmara Municipal de GuaraQuarta-feira, 4 de abril de 2018
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pari, onde apurou uma série de irregularidades. E, em
especial, viemos falar aqui, na identificada, no item 3.8,
da ITC, que aponta, entre outros responsáveis, a senhora Rute Ramalhete Ferreira, que se faz representada nesta sustentação oral por este advogado. Ela foi apontada
como responsável por ter “na qualidade de membro da
comissão permanente de licitação” ter contribuído com
ausência de clareza e detalhamento na descrição do objeto. Alguns apontamentos merecem ser destacados em
relação à conduta da senhora Rute Ramalhete Ferreira,
em especial, quando destaca que pertencia à comissão
permanente de licitação e não contribuía; não colaborava, tão pouco, tinha alguma atuação contenciosa na elaboração de projetos básicos ou termos de referência a
serem futuramente licitados. É exatamente por isso, nessa linha, que entendemos que a mera condição de membro da comissão permanente de licitação não pode atrair
para si a responsabilização sobre vícios encontrados no
bojo do procedimento licitatório. Isso se dá, porquê? A
linha de entendimento do próprio Tribunal de Contas da
União, já sedimentado em jurisprudência, a elaboração
do projeto básico de termo de referências se dá na fase interna da licitação, o que foge da competência fiscalizatória dos membros da comissão permanente de licitação. Dessa forma, deixou sedimentado o Tribunal de
Contas da União, no Acórdão 687/2007, o seguinte: “As
atribuições do membro da CPL, segundo a lei e a doutrina, estariam mais intrinsicamente ligadas à fase externa
do procedimento licitatório. Por essa razão, concluímos
que para ocorrer a punição de qualquer de seus membros, pela definição do objeto a ser licitado, ato vinculado à fase interna da licitação, há que se comprovar que
o membro da comissão participou, efetivamente, dessa
Diário Oficial de Contas

definição, ou verificar que a ordem para licitar objeto era
manifestamente legal. Cabe destacar que o caput do referido artigo 51 traz as atribuições da comissão permanente de licitação, dentre as quais não se encontra definição do objeto. Ademais, o § 3º transcrito estipula a responsabilidade pelos atos praticados pela comissão. Ora,
se o ato de definição do objeto da licitação não foi praticado pela comissão, esse não pode ser responsabilizado sobre tal fundamento. Não ocorrendo, no caso, a subsunção do fato à norma. Como bem destaca, o Tribunal
de Contas da União, o caso em análise, muito se assemelha ao qual a defesa apresenta os esclarecimentos em
relação à justificante, senhora Rute Ramalhete Ferreira. É que o membro da comissão permanente, além de
não participar da elaboração do projeto básico do termo
de referência, tão pouco, pode ter competência para conhecer as minúcias da elaboração do mesmo. Exatamente por isso, sem a necessidade de adentrarmos no mérito se houve ou não algum problema no detalhamento do
objeto. Entendemos que, mesmo que tenha havido, não
há responsabilidade dos membros da comissão permanente de licitação. E mais uma vez, trago uma mais recente decisão do Tribunal de Contas da União, que diz:
“Irregularidades inerentes à etapa de planejamento da
contratação não podem ser imputadas aos integrantes
da comissão de licitação designados para a fase de condução do certame”. Portanto, excelências, muito embora a área técnica tenha pugnado pela aprovação das contas, entretanto, com as devidas ressalvas da senhora Rute Ramalhete Ferreira, o que pedimos é que essas aprovações se deem sem o reconhecimento de qualquer ilicitude ou irregularidade por ela praticado, exatamente
pelas razões mencionadas. Outro sim, se vossas excelênwww.tce.es.gov.br

cias entenderem que há, ainda prática de algum equívoco, alguma irregularidade, que se acompanhe o posicionamento da área técnica deste egrégio Tribunal, pugnado pela aprovação com as devidas ressalvas, sem a cominação de qualquer pena.
ANÁLISE
Conforme se verifica da ITI, a conduta imputada à senhora Ruth Ramalhete Ferreira foi a seguinte:
Entende-se que deve ser responsabilizada porque, como
membro da Comissão Permanente de Licitação (CPL),
nomeada pela Portaria nº 2.818/2012, tinha por atribuição receber, examinar e julgar todos os documentos relativos à licitação, nos termos do art. 6º, XVI da Lei
8.666/93. Além disso, na qualidade de membro da CPL,
possuía a faculdade de promover diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
em qualquer fase da licitação, conforme dispõe o art. 43,
§ 3º da Lei 8.666/93. Por fim, prescreve o art. 51, § 3º da
Lei 8.666/93 que os membros da CPL responderão solidariamente por todos os atos praticados (inclusive aqueles que deixaram de ser praticados) pela Comissão, salvo
posição divergente registrada em ata.
Compulsando os autos constata-se às fls. 889-899, 986995 e 799-808 que quem elaborou as Cartas Convite
001/2012, 002/2012 e 005/2012 foi a senhora Cláudia
Costa Calenti Suela.
Nos termos do inciso XVI do art. 6º e do art. 51, ambos
da Lei 8666/93, a comissão de licitação é responsável
por receber, examinar e julgar todos os documentos e
procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.
Desta forma, as atribuições dos membros de CPL – seQuarta-feira, 4 de abril de 2018
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gundo a Lei e a doutrina – estariam mais intrinsecamente ligadas à fase externa do procedimento licitatório. Assim, entende-se que para ocorrer a punição de qualquer
de seus membros, pela definição imprecisa do objeto a
ser licitado (ato vinculado à fase interna da licitação), deveria estar demonstrado nos autos que o membro da comissão participou efetivamente da definição do objeto,
o que não pode ser constatado no presente processo.
Conforme acima demonstrado, as cartas convites foram
assinadas apenas pela senhora Cláudia Costa Calenti
Suela, presidente da Comissão permanente de Licitação.
E, ainda, às fls. 820, 912 e 1009 verifica-se que as Cartas
Convite 001/2012, 002/2012 e 005/2012 foram submetidas à assessoria jurídica da Câmara Municipal de Guarapari, que atestou os referidos instrumentos estavam em
conformidade com a Lei 8.666/93.
Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado do TCU:
Acórdão nº 687/2007 – Plenário
Trechos do Relatório:
“24. Com relação à irregular contratação indireta de
mão-de-obra [sem concurso público], nos parece que assiste razão aos recorrentes, uma vez que a definição do
objeto a ser licitado não é atribuição legal dos membros
de comissão permanente de licitação.
25. De fato, o caput do art. 51 da Lei 8.666/93 estabelece que são atribuições da comissão permanente de licitação: a habilitação preliminar, a inscrição em registro
cadastral, a sua alteração ou cancelamento, o julgamento e processamento das propostas. (...)
28. Examinando o volume 1 (...) onde se encontram a solicitação de abertura do processo de licitação, a requisição de compra e serviço (com seus devidos encaminhaDiário Oficial de Contas

mentos pelas autoridades competentes), bem como o
edital da referida licitação, verificamos que em nenhum
momento houve participação dos membros da comissão permanente de licitação na definição do objeto a
ser licitado.
29. Encontra-se à fl. 2 do referido volume 1, solicitação
de abertura de processo para contratação de serviços de
produção televisiva, requerida pela Coordenação Geral
de Recursos Humanos. À fl. 3, seguinte, está presente requisição de compra e serviço especificando o objeto a
ser licitado. Tal requisição encontra-se assinada pelo Presidente do órgão, pelo Diretor de Administração e Finanças e pelo Coordenador Geral de Recursos Humanos. No
verso da folha constata-se, ainda, as assinaturas do chefe do Núcleo de Execução Orçamentária, do Coordenador Geral de Contabilidade, Orçamento e Finanças. Posteriormente a requisição de contratação do serviço foi
submetida à Consultoria Jurídica do órgão.
30. (...) verificamos nos autos a participação dos membros da comissão permanente de licitação apenas nos
procedimentos afetos à fase externa da licitação. (...)
31. A ordem para licitar o objeto também não nos parece
manifestamente ilegal, posto que consubstancia apenas
a contratação de prestação de serviço em áreas ligadas à
atividade fim daquela Fundação, que contava com o aval
de todas as autoridades superiores que haviam se manifestado até o momento, inclusive da assessoria jurídica, sendo razoável supor que a comissão tomou como
adequado o objeto. Caso contrário, estar-se-ia exigindo
deles proficiência em matérias que não lhe são obrigatoriamente comuns, como direito constitucional, administração pública, além de conhecimentos jurídicos específicos.
www.tce.es.gov.br

32. Não entendemos que uma comissão permanente de licitação – que normalmente licita desde parafusos até computadores de última geração – tenha a obrigação de conhecer, a fundo, cada item licitado. Por esse motivo, concluímos que os membros da CPL não podem ser apenados (neste particular) por confiar na especificação do objeto, realizado pelas autoridades superiores da Fundação, e que contava com o aval da assessoria jurídica”. (g.n.)
[...]
Assim, diante do exposto, opina-se por afastar a responsabilidade da senhora Ruth Ramalhete Ferreira.
Em que pese as senhoras Claudicéia de Souza Francisco
(Secretária da Comissão Permanente de Licitação) e Kelen Pompermayer Capistrano Martins (Membro da Comissão Permanente de Licitação) e os senhores Guilherme Flaminio da Maia Targueta (Membro da Comissão
Permanente de Licitação) e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar (Membro da CPL) não terem apresentado sustentação oral, considerando que se encontram na
mesma situação que a senhora Ruth Ramalhete Ferreira,
opina-se por também afastar as suas responsabilidades
na irregularidade ora analisada.
Assim, opina-se pela manutenção da presente irregularidade somente em relação aos senhores Jose Raimundo
Dantas (Presidente da CMG), Cláudia Costa Calenti Suela
(Presidente da Comissão Permanente de Licitação) e Tiago Pimenta Moreira (Assessor jurídico).
3. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
3.1
Considerando, portanto, a presente análise, sugere-se a manutenção da irregularidade descrita no item
3.8 da ITC 1601/2017 apenas em relação aos senhores
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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Jose Raimundo Dantas (Presidente da CMG), Cláudia
Costa Calenti Suela (Presidente da Comissão Permanente de Licitação) e Tiago Pimenta Moreira (Assessor jurídico), devendo as contas das senhoras Ruth Ramalhete Ferreira, Claudicéia de Souza Francisco (Secretária
da Comissão Permanente de Licitação) e Kelen Pompermayer Capistrano Martins (Membro da Comissão Permanente de Licitação) e do senhor Guilherme Flaminio
da Maia Targueta (Membro da Comissão Permanente de
Licitação) serem julgadas regulares, com fulcro no art.
84, I da LC 621/2012.,
3.2 Quanto aos demais termos do ITC 1601/2017, verifica-se que os elementos trazidos nas sustentações orais
não alteraram as suas conclusões, as quais corroboramos. Sendo assim, sugere-se o prosseguimento do julgamento do feito, na forma do artigo 329, da Res. TC
261/2013.
Em 29 de agosto de 2017.
[...]”
Percebo que na proposta de encaminhamento da área
técnica na Manifestação Técnica 1171/2017, a autora da
peça de análise omitiu o nome do senhor Paulo Vinícius
Moreira Raposo de Aguiar (Membro da CPL) no rol dos
responsáveis afastados pela irregularidade descrita no
item 3.8 da ITC e 2.2 da Manifestação Técnica (Ausência
de Clareza e de Detalhamento na Descrição do Objeto),
em contraponto a sua fundamentação. Por essa razão,
entendo que deva ser afastada a responsabilidade também do senhor Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar
pela irregularidade aqui tratada.
Assim, ante todo o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, e tendo em conta a fundamenDiário Oficial de Contas

tação até aqui expendida, corroborando em parte com
o entendimento da Área Técnica e do Ministério Público
de Contas, em manifestação da lavra do Excelentíssimo
Procurador de Contas Luis Henrique Anastácio da Silva,
VOTO no sentido de que o Colegiado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua consideração.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Relator
VOTO VISTA
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER:
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual
da Câmara Municipal de Guarapari, referente ao exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade do senhor
José Raimundo Dantas e outros.
Na 45ª Sessão Ordinária do Plenário desta Corte de Contas, ocorrida no dia 19 de dezembro de 2017, solicitei
vista dos autos, após a apresentação do respeitável voto
proferido pelo Conselheiro Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo.
Acompanhando o entendimento da Área Técnica e do
Ministério Público de Contas, o Exmo. Conselheiro Relator apresentou voto, nos seguintes termos:

Venturini, José Raimundo Dantas e Fundação Educativa e
Cultural de Guarapari – TV Guarapari.
Ressarcimento: 41.977,94 VRTE
3.1.2 LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA.
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964; artigos 66
e 67 da Lei 8.666/1993; princípios da eficiência e da economicidade, previstos no artigo 37, caput, e 70,caput,
respectivamente, ambos da Constituição Federal.
Responsáveis: Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar
e José Raimundo Dantas (ressarcimento de 5.453,97 VRTE, solidário); Manoel Alves Ferreira – ME (ressarcimento de 1.412,19 VRTE); Jornal Hora Aghá Ltda. – ME (ressarcimento de 1.668,95 VRTE); WR Comunicação Ltda. –
ME (Jornal O Capixaba) (ressarcimento de 1.221,83 VRTE) e Nova Fase Serviços em Comunicações Ltda. (O Jornal) (ressarcimento de 1.151,00 VRTE).
3.1.3 AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM
PAGAMENTO INDEVIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
Base legal: Artigos 62 e 63, § 2º, III da Lei 4.320/1964.
Referência: Contrato 13/2012 (Processo 0366/2012)

“3.1 pela manutenção das seguintes irregularidades
apontadas na Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017,
modificada pela Manifestação Técnica 1171/2017:

Responsáveis: Pública Administração e Planejamento Ltda. ME (Empresa Contratada), Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora Administrativa, Financeira e Contábil), José Raimundo Dantas (Presidente da Câmara Municipal).

3.1.1 LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA

Ressarcimento: 20.120,41 VRTE

Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964 c/c artigos
66 e 67 da Lei 8.666/1993

3.1.4 TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA DE ATIVIDADE-FIM DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Responsáveis: Sóter Fernandes Lyra, Lília Maria Santos

Base legal: Princípios da Legalidade, Impessoalidade e do

www.tce.es.gov.br
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Concurso Público, artigo 37, caput e II da Constituição
da República de 1988; princípios da Finalidade, Interesse
Público e da Eficiência, artigo 32, caput da Constituição
Estadual de 1989; e princípios da Motivação Suficiente e
da Razoabilidade, artigo 45, § 2º da Carta estadual.
Referência: Contrato 13/2012 (Processo 0366/2012);
Contrato 02/2012 (Processo 2695/2011); Contrato
03/2012 (Processo 2696/2011)
Responsáveis: Lília Maria Santos Venturini, Rita de Cássia
Buback, Thiago Pimenta Moreira, José Raimundo Dantas

so 2695/2011), Convite 02/2012 (Contrato 03/2012, Processo 2696/2011) e Convite 05/2012 (Contrato 13/2012,
Processo 0366/2012)
Responsáveis: Lília Maria Santos Venturini, Rita de Cássia
Buback, Cláudia Costa Calenti Suela, Claudicéia de Souza
Francisco, Guilherme Flaminio da Maia Targueta, Kelen
Pompermayer Capistrano Martins, Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar, Ruth Ramalhete Ferreira, Thiago Pimenta Moreira, José Raimundo Dantas
3.1.7 INVESTIDURA IRREGULAR DA CPL

3.1.5 AUSÊNCIA DE CLAREZA E DE DETALHAMENTO NA
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Base legal: Artigo 51, § 4.º da Lei 8.666/93.

Base legal - Princípios da eficiência e economicidade, expressos, respectivamente, no art. 37, caput e no art. 70,
caput da CRFB/88; princípio da proposta mais vantajosa,
presente no art. 3º, caput da Lei 8.666/93; artigos 7º, §
4º, 14, 40, inciso I e 55, todos da Lei 8.666/93; e Súmula 177 do TCU.

3.1.8 RECEBIMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO

Responsável: José Raimundo Dantas

8.666/1993.
Referência: Contrato 014/2012 (Processo 1.791/2011)
Responsáveis: José Raimundo Dantas e Instituto de
Apoio e Desenvolvimento InstersetorialRessarcimento:
8.411,17 VRTE
3.2 Por rejeitar parcialmente as alegações de defesa do
senhor José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara
Municipal em 2012, em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de
elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência
ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRA-

Base legal: Artigo 9.º, Parágrafo 5.º, da Lei 2.128, de 26
de novembro de 2001.

ZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no

Responsável: José Raimundo Dantas

item 3.14 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017, e

Ressarcimento: 54.982,51 VRTE

solidariamente no valor de 75.963,49 VRTE na forma da

Referência: Convite 01/2012 (Contrato 02/2012, Processo 2695/2011), Convite 02/2012 (Contrato 03/2012, Processo 2696/2011) e Convite 05/2012 (Contrato 13/2012,
Processo 0366/2012)

3.1.9 INCLUSÃO DE CLÁUSULAS QUE FRUSTRARAM O
CARATER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO

tabela abaixo, referente aos itens 3.4; 3.5; 3.6 e 3.16 da

Responsáveis: Cláudia Costa Calenti Suela, Thiago Pimenta Moreira e José Raimundo Dantas

Referência: Pregão Presencial 02/2012 (Contrato
16/2012 e Termo aditivo 01/2012, Processo 326/2012)

3.1.6 COTAÇÃO DE PREÇO INEFICIENTE

Responsável: José Raimundo Dantas, Marco Antônio Pereira Martins, Thiago Pimenta Moreira

Base legal - Princípios da eficiência e da economicidade, previstos, respectivamente, no art. 37, caput e no
art. 70, caput da Constituição Federal; princípio da proposta mais vantajosa, presente no art. 3º, caput da Lei
8.666/93; e artigo 43, inciso IV, da Lei 8.666/93.
Referência: Convite 01/2012 (Contrato 02/2012, ProcesDiário Oficial de Contas

Base legal: Arts. 37, XXI da Constituição Federal, art. 3º,
§ 1º, I, e art. 30 da Lei 8.666/93.

3.1.10 CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO REESTABELECENDO O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO
CONTRATO SEM A DEVIDA EXPOSIÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS QUE O MOTIVARAM.
Base legal: Artigo 65, caput, e inciso II, alínea “d”, da Lei
www.tce.es.gov.br

valor individual no valor de 54.982,51 VRTE referente ao

Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
RESPONSÁVEIS
ITEM VALOR R$ VRTE
José Raimundo Dantas
3.4
94.823,98 41.977,94
Sóter Fernandes Lyra
Lília Maria Santos Venturini
Fundação Educativa e Cultural de Guarapari
José Raimundo Dantas
Paulo Vinícius Moreira Raposo de 3.5
Aguiar
Manoel Alves Ferreira – ME
José Raimundo Dantas Paulo Vinícius
Moreira Raposo de Aguiar Jornal Hora 3.5
Aghá Ltda. – ME
José Raimundo Dantas Paulo Vinícius
Moreira Raposo de Aguiar WR Comu- 3.5
nicação Ltda. – ME (Jornal o Capixaba)
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3.190,00

1.412,9

3.770,00

1.668,95

2.760,00

1.221,83
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José Raimundo Dantas Paulo Vinícius
Moreira Raposo de Aguiar Nova Fase 3.5
Serviços em Comunicação
José Raimundo Dantas Lília Maria Santos Venturini Pública Administração e 3.6
Planejamento Ltda. ME
José Raimundo Dantas Instituto de
Apoio e Desenvolvimento Interseto- 3.16
rial – IADI

2.600,00

1.151,00

45.450,00 20.120,41
19.000,00 8.411,17

3.3 Por rejeitar as alegações de defesa da sra. Lília Maria Santos Venturini – Subdiretora da CMG no exercício
de 2012, em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos
que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os
arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 41.977,94 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas, Sóter Fernades Lyra e Fundação Educativa e Cultural de Guarapari), e solidariamente no valor
de 20.120,41 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas e Pública Administração e Planejamento Ltda.
ME), referente aos itens 3.4 e 3.6 da Instrução Técnica
Conclusiva 1601/2017 respectivamente;
3.4 Por rejeitar as alegações de defesa do Sr. Sóter Fernandes Lyra – Fiscal do Contrato, em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista
a ausência de elementos que indiquem a existência de
má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art.
157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a
importância devida no valor de 41.977,94 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas, Lilia Maria SanDiário Oficial de Contas

tos Venturini e Fundação Educativa e Cultural de Guarapari), referente ao item 3.4 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.5 Por rejeitar as alegações de defesa da Fundação
Educativa e Cultural de Guarapari (TV Guarapari), em
razão do cometimento de injustificado dano ao erário e,
tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a
existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC
621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 41.977,94 VRTE
(em solidariedade com José Raimundo Dantas, Lilia Maria Santos Venturini e Sóter Fernandes Lyra), referente
ao item 3.4 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.6 Por rejeitar as alegações de defesa do Sr. Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar – Fiscal dos Contratos,
no exercício de 2012, em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de
elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência
ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no
valor de 5.453,97 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas, Manoel Alves Ferreira – ME, Jornal Hora
Aghá Ltda. – ME, WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal o
Capixaba), Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal), na forma da tabela acima), referente ao item 3.5 da
Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.7 Por rejeitar as alegações de defesa da empresa Manoel Alves Ferreira – ME (Jornal Primeira Página), em
razão do cometimento de injustificado dano ao erário e,
www.tce.es.gov.br

tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a
existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC
621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.412,19 VRTE (em
solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar), referente ao item 3.5 da
Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.8 Por rejeitar as alegações de defesa da empresa Jornal Hora Aghá Ltda. – ME, em razão do cometimento de
injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de
acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e o art. 157, §3º
do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.668,95 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar), referente ao item 3.5 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.9 Por rejeitar as alegações de defesa da empresa WR
Comunicação Ltda. – ME (Jornal o Capixaba), em razão
do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a
existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC
621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.221,83 VRTE (em
solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar), referente ao item 3.5 da
Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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3.10 Por rejeitar as alegações de defesa da empresa Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal), em razão
do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a
existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC
621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.151,00 VRTE (em
solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar), referente ao item 3.5 da
Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.11 Por rejeitar as alegações de defesa da empresa Pública Administração e Planejamento Ltda. ME - empresa contratada, em razão do cometimento de injustificado
dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com
os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de
20.120,41 VRTE (em solidariedade com José Raimundo
Dantas e Lília Maria Santos Venturini), referente ao item
3.6 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
3.12 Por rejeitar as alegações de defesa do Instituto de
Apoio e Desenvolvimento Instersetorial – IADI - empresa contratada, em razão do cometimento de injustificado
dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com
os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor
Diário Oficial de Contas

de 8.411,17 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas), referente ao item 3.16 da Instrução Técnica
Conclusiva 1601/2017;

Conduta/Nexo – Solicitar autorização de pagamentos
referentes à prestação de serviços não autorizados em
contrato.

3.13 Por alertar os responsáveis 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 ressalva e dará quitação ao responsável,
desde que o pagamento seja devidamente comprovado
junto a esta Egrégia Corte de Contas.”

Identificação – José Raimundo Dantas (Presidente da
CMG)

Visando analisar com maior profundidade o caso concreto, pedi vistas dos autos e assim passo a me manifestar.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
No que tange às irregularidades mantidas pela equipe
técnica e corpo ministerial, bem como pelo Ilmo. Relator, peço vênias para divergir do entendimento alcançado em relação ao item 3.4 da Instrução Técnica Conclusiva, intitulado “Liquidação Irregular de Despesa”, que ora
passo a me manifestar:
3.4 – LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE DESPESA (Item 2.4 da
ITI)
Base legal: Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964 c/c artigos
66 e 67 da Lei 8.666/1993
Referência: Contrato n. 05/2012 (Processo 77/2012)
Responsáveis:
Identificação – Sóter Fernandes Lyra (Fiscal do contrato).
Conduta/Nexo – Atestar prestação de serviços não autorizados em contrato.
Identificação – Lília Maria Santos Venturini (Subdiretora da CMG).
www.tce.es.gov.br

Conduta/Nexo – Efetuar pagamentos referentes à prestação de serviços não autorizados em contrato.
Identificação – Fundação Educativa e Cultural de Guarapari – TV Guarapari (Empresa Contratada).
Conduta/Nexo – Receber pagamentos referentes à prestação de prestação de serviços não autorizados em contrato.
Em sede de fiscalização a equipe técnica constatou irregularidade nos processos de pagamentos do contrato nº
05/2012, celebrado entre a Câmara Municipal de Guarapari e a empresa Fundação Educativa e Cultural de Guarapari - TV Guarapari no valor total de R$ 393.120,00
(trezentos e noventa e três mil e cento e vinte reais), no
período de 15/02/2012 à 31/12/2012, cujo objeto estabelecido foi a transmissão das sessões ordinárias, realizadas às terças- feiras e sessões solenes referentes ao início dos trabalhos legislativos do 1º e 2º semestres e de
entrega de Títulos de Cidadão Guarapariense.
O referido contrato foi pactuado no valor de R$ 56,00
(cinquenta e seis reais) por minuto de transmissão, relativos a 7.020 (sete mil e vinte) minutos, pagos em
11 parcelas mensais iguais e sucessivas no valor de R$
35.758,00 (trinta e cinco mil setecentos e cinquenta e oito reais).
Argumenta a equipe técnica que em todos os meses os
serviços foram pagos pelo valor integral da prestação,
apesar da transmissão do total de horas/minutos contraQuarta-feira, 4 de abril de 2018
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tados não terem sido realizadas. Desta forma, entendeu
pela configuração de dano ao erário, sendo passível de
devolução a quantia de R$ 94.863,98 (noventa e quatro
mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito
centavos), equivalentes a 41.977,94 VRTE, por ter constatado que dos 7.020 minutos contratados pela Administração Pública, apenas 5.326 minutos tiveram a prestação comprovada.
Avaliou ainda, que houve liquidação irregular de despesa, pois entendeu que houve “complementação” de minutos transmitidos, cujo conteúdo não se encontra contemplado no objeto contratual em relação à alegação da
contratada de que no restante do espaço reservado sempre houve transmissão de conteúdo de interesse público
voltado para obtenção do fim contratado.
Em justificativas, a TV Guarapari argumentou em síntese:
“Diversamente do que constou na ITI 39/2014, o objeto
do contrato 05/2012 não era tão somente as sessões ordinárias a serem transmitidas às terças feiras e sessões
solenes referentes ao início dos trabalhos do l° e 2º semestre e de entrega de títulos de cidadão guarapariense.
A Auditora subscritora da ITI 39/2014, equivocadamente
entendeu ter havido contratação por minuto transmitido por sessão, além de não ter feito a contabilização das
transmissões de reprises das sessões.
O contrato firmado entre as partes é cristalino e obriga
a justificante a previamente reservar em sua grade de
transmissão o tempo ajustado para a transmissão das
sessões da Câmara Municipal de Guarapari/ES, fixando,
inclusive, o início do horário de disponibilidade.
A erronia da ITI 39/2014 decorre claramente do equivocado entendimento sobre uma inexistente contratação
Diário Oficial de Contas

por minuto. No objeto do contrato não há nenhum item
atinente à contratação por minuto.”
(...) Não é plausível se cogitar pelo pagamento apenas do
tempo em que efetivamente houve sessão, posto que todo o espaço reservado na grade de transmissão foi efetivamente disponibilizado para a Câmara Municipal de
Guarapari/ES. E mesmo nos momentos em que não houve sessão pelo tempo disponibilizado, no restante do espaço reservado sempre houve transmissão de conteúdo
de interesse público voltado para obtenção do fim contratado.
(...) houve o devido acompanhamento e fiscalização pela
Câmara Municipal de Guarapari, não havendo, por conseguinte, em que se cogitar em qualquer vício contratual.”
O demais defendentes, senhor José Raimundo Dantas,
senhora Lilia Maria Santos Venturini e senhor Sóter Fernandes Lyra apresentaram suas razões em conjunto, ratificando as manifestações de defesa da Fundação Educativa e Cultural de Guarapari.

Diante das constatações da equipe técnica, vê-se que as
argumentações de defesa são rasas e, portanto, insuficientes para esclarecer a suposta diferença encontrada
pelos auditores, que ensejou o opinamento do dever de
ressarcimento ao erário.
Considerando o objeto pactuado, a equipe de auditagem
organizou em tabela a quantidade de minutos efetivamente transmitidos e o valor que deveria ter sido pago
a contratada:
INSERIR FIGURA
Conforme esquematizado, a área técnica afirma que o
Poder Legislativo Municipal de Guarapari não cumpriu
com fidelidade o objeto avençado em contrato, desrespeitando a norma contida no art. 66 da Lei nº 8.666/93.
Ante a controvérsia posta, constatei que para a aferição
da diferença da quantidade de minutos efetivamente
transmitidos e o valor que deveria ter sido pago a contratada foram consideradas apenas as sessões previamente anotadas na cláusula primeira do contrato, conforme se denota:

Diferentemente das alegações de defesa, a equipe de
auditoria verificou na cláusula terceira do contrato, fls.
309 do processo em apenso (TC-5814/2013) que consta a vinculação do valor contratado por minuto de transmissão, conforme segue:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

“CLAUSULA TERCEIRA – Valor e Forma de Pagamento

(a) Transmissão “ao vivo” das Sessões Ordinárias que se
realizam todas às terças-feiras, com início às 19:00 horas, salientando-se que a transmissão terá duração de
90 (noventa) minutos.

3.1 – O valor do presente contrato é de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) por minuto, totalizando a quantia de
R$ 393.120,00 (trezentos e noventa e três mil cento e
vinte reais), e será pago em 11 (onze) parcelas iguais e
sucessivas no valor de R$ 35.738,18 (trinta e cinco mil setecentos e oito reais e dezoito centavos.”
www.tce.es.gov.br

1. Constitui objeto do presente instrumento a contratação de emissora de canal aberto de televisão para transmitir as Sessões ordinárias e Solenes desta Casa de Leis,
conforme especificações abaixo:

(b) Transmissão da Sessão Solene que marca o início dos
Trabalhos Legislativos do ano de 2012, que será realizada
no dia 16 de fevereiro de 2012, com duração de 90 (noQuarta-feira, 4 de abril de 2018
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venta) minutos;
(c) Transmissão da Sessão Solene que marca o início dos
Trabalhos Legislativos do 2º Semestre do ano de 2012,
que será realizada no dia 02 de agosto de 2012, com duração de 90 (noventa) minutos;
(d) Transmissão da Sessão Solene Itinerante de Entrega
de Títulos Cidadão Guarapariense, que será realizada no
mês de setembro deste ano de 2012, com duração de
180 (cento e oitenta) minutos.
(e) Reprise das Sessões citadas nas alíneas anteriores
aos domingos.”
Todavia, nos comprovantes de exibição da transmissão
das sessões apresentados pela Fundação Educativa e
Cultura de Guarapari - TV Guarapari é possível constatar
que além das sessões previstas contratualmente, a contratada também transmitiu as sessões ordinárias ocorridas às quintas-feiras, com reprise aos domingos.
Em pesquisa ao sítio da Câmara Municipal de Guarapari
confirmei que os dados informados pela contratada nos
comprovantes de exibição da transmissão das sessões
correspondem com as informações apresentadas pela
Câmara Municipal de Guarapari, o que me permite inferir que as sessões ordinárias realmente ocorriam às terças-feiras e às quintas-feiras.
Assim sendo, constato que a diferença apurada e supostamente paga a maior pela Câmara Municipal de Guarapari refere-se às transmissões das sessões ocorridas às
quintas-feiras, não cobertas expressamente pelo contrato.
Diante disso, elucido que a questão nodal da presente
demanda está na ausência de cobertura contratual da
transmissão das sessões ordinárias ocorridas às quintasDiário Oficial de Contas

-feiras, que teria gerado o suposto pagamento a maior
indicado pela equipe técnica no valor de R$ 94.863,98
(noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), equivalentes a 41.977,94
VRTE.
Em conformidade com o entendimento da r.equipe técnica desta Casa, saliento que os contratos administrativos devem obedecer a uma série de formalidades, estabelecidas em lei, visando ao atendimento imparcial do
interesse público.
É incontroverso que as previsões contratuais necessitam
ser observadas para que os contratos sejam executados
com a máxima correção possível, todavia, vênia máxima
ao trabalho realizado pelos técnicos deste Tribunal, não
verifico a ocorrência de dano ao erário diante da irregularidade posta.
Na mesma linha de raciocínio, explico: O contrato administrativo em análise está amplamente amparado pelas
cláusulas e pelos preceitos administrativos e constitucionais que regem o direito público, pois é possível observar por meio da documentação que constitui os autos a
boa e regular aplicação do recurso empenhado para a finalidade almejada, qual seja a publicidade dos atos administrativos.
Neste sentido lecionou o renomado administrativista
Alexandre Mazza:
“O princípio da publicidade vem do dever de divulgação
oficial dos atos administrativos. Encarta-se, pois, no livre acesso dos indivíduos a informações de seu interesse e de transparência na atuação administrativa. Como
os agentes públicos atuam na defesa dos interesses da
coletividade, a proibição de condutas sigilosas e atos sewww.tce.es.gov.br

cretos é um corolário da natureza funcional de suas atividades. Portanto, a publicidade dos atos administrativos constitui medida voltada a exteriorizar a vontade da
Administração Pública divulgando seu conteúdo para conhecimento público; tornar exigível o conteúdo do ato;
desencadear a produção de efeitos do ato administrativo; e permitir o controle de legalidade do comportamento.”
Enfatizo ainda, que o Administrador Público no exercício
das suas funções, em atenção aos princípios norteadores
da Administração Pública, deve agir em conformidade
com lei, sujeitando-se à fiscalização dos órgãos de controle, com vistas a garantir que os gastos públicos sejam
utilizados segundo a sua adequada e proba destinação.
Deste modo, a falha detectada no objeto do contrato em
questão, qual seja a falta de previsão contratual no que
se refere à cobertura da transmissão das sessões ordinárias que ocorreram às quintas-feiras, não pode configurar conduta errônea, capaz de ensejar, por si só, a devolução da referida quantia indicada.
Nesta linha de entendimento, cito jurisprudência do
TCU, que, no caso concreto, entendeu que a ausência de
cobertura contratual não macula o contrato, in verbis:
Execução do objeto – sem cobertura contratual
TCU verificou: ‘[...] sem que houvesse expressa previsão
contratual, foi construído reservatório de água e casa de
bombas para o sistema de combate a incêndio” “Não
obstante a irregularidade, salienta a equipe de auditoria
que não houve dano ao erário, pois os preços praticados
estavam previstos na planilha do contrato [...].”
Nota-se, outrossim, que a única falha apontada constitui mera irregularidade formal incapaz de macular a reQuarta-feira, 4 de abril de 2018
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lação contratual em análise, pois não se pode privilegiar
o formalismo exacerbado e a instrumentalidade das formas em detrimento de princípios constitucionais.
Por todo o exposto, pondero que não é razoável a imputação de devolução de tais valores apenas por ter havido
desvio no objeto do contrato, caso contrário estar-se-ia
diante de enriquecimento ilícito da Câmara Municipal,
já que o serviço foi prontamente realizado pela empresa
contratada, atendendo o objetivo cobiçado em respeito
ao Princípio da Primazia do Interesse Público.

Conselheiro
1. DELIBERAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo
TC3237/13, DECIDEM os Srs. Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária, nos termos do voto-vista do Conselheiro
Domingos Augusto Taufner, por:
1.1. Rejeitar parcialmente as alegações de defesa do
senhor José Raimundo Dantas – Presidente da Câmara

Assim, neste ponto, divergindo parcialmente do voto apresentado pelo eminente Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que acompanhou integralmente
a área técnica e o corpo ministerial, afasto a presente
irregularidade, em face de Fundação Educativa e Cultural de Guarapari – TV Guarapari (Empresa Contratada), José Raimundo Dantas (Presidente da CMG), Sóter
Fernandes Lyra (Fiscal do Contrato), e Lília Maria Santos
Venturini (Subdiretora da CMG), afastando por consequência o ressarcimento de a 41.977,94 VRTE.

Municipal em 2012, em razão do cometimento de injus-

Assim, afasto a presente irregularidade, ressalvando
que o gestor deve observar com mais rigor a execução
dos atos e contratos administrativos, tomando providências no sentido de que não reincida no cometimento da
falha apontada neste item.

da tabela abaixo, referente aos itens 3.5; 3.6 e 3.16 da

Ante todo o exposto, divergindo parcialmente do entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, bem como do voto apresentado pelo Conselheiro
Relator Sebastião Carlos Ranna de Macedo VOTO para
que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Diário Oficial de Contas

tificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de
elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, § 3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência
ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no
valor individual no valor de 32.836,411 VRTE referente
ao item 3.14 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017,
e solidariamente no valor de 75.963,49 VRTE na forma
Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
RESPONSÁVEIS
José Raimundo Dantas
Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar
Manoel Alves Ferreira – ME
José Raimundo Dantas Paulo Vinícius
Moreira Raposo de Aguiar Jornal Hora
Aghá Ltda. – ME
José Raimundo Dantas Paulo Vinícius
Moreira Raposo de Aguiar WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal o Capixaba)
José Raimundo Dantas Paulo Vinícius
Moreira Raposo de Aguiar Nova Fase
Serviços em Comunicação

ITEM VALOR R$ VRTE
3.5

3.190,00

1.412,9

3.5

3.770,00

1.668,95

3.5

2.760,00

1.221,83

3.5

2.600,00

1.151,00

www.tce.es.gov.br

José Raimundo Dantas Lília Maria Santos Venturini Pública Administração e 3.6 45.450,00 20.120,41
Planejamento Ltda. ME
José Raimundo Dantas Instituto de
Apoio e Desenvolvimento Interseto- 3.16 19.000,00 8.411,17
rial – IADI

1.2. Rejeitar as alegações de defesa da sra. Lília Maria Santos Venturini – Subdiretora da CMG no exercício
de 2012, em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos
que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os
arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor
de 20.120,41 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas e Pública Administração e Planejamento Ltda.
ME), referente ao item 3.6 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017 respectivamente;
1.3. Acolher as alegações de defesa do Sr. Sóter Fernandes Lyra – Fiscal do Contrato, referente ao item 3.4 da
Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
1.4. Acolher as alegações de defesa da Fundação Educativa e Cultural de Guarapari (TV Guarapari), referente
ao item 3.4 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
1.5. Rejeitar as alegações de defesa do Sr. Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar – Fiscal dos Contratos,
no exercício de 2012, em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de
elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência
ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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valor de 5.453,97 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas, Manoel Alves Ferreira – ME, Jornal Hora
Aghá Ltda. – ME, WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal o
Capixaba), Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal), na forma da tabela acima), referente ao item 3.5 da
Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
1.6. Rejeitar as alegações de defesa da empresa Manoel Alves Ferreira – ME (Jornal Primeira Página), em razão do cometimento de injustificado dano ao erário e,
tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a
existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC
621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.412,19 VRTE (em
solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar), referente ao item 3.5 da
Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
1.7. Rejeitar as alegações de defesa da empresa Jornal Hora Aghá Ltda. – ME, em razão do cometimento de
injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de
acordo com os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e o art. 157, §3º
do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.668,95 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de
Aguiar), referente ao item 3.5 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
1.8. Rejeitar as alegações de defesa da empresa WR Comunicação Ltda. – ME (Jornal o Capixaba), em razão
do cometimento de injustificado dano ao erário e, tenDiário Oficial de Contas

do em vista a ausência de elementos que indiquem a
existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC
621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.221,83 VRTE (em
solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar), referente ao item 3.5 da
Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
1.9. Rejeitar as alegações de defesa da empresa Nova Fase Serviços em Comunicação (O Jornal), em razão
do cometimento de injustificado dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a
existência de má-fé, de acordo com os arts. 87, § 2º, LC
621/12 e art. 157, §3º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de 1.151,00 VRTE (em
solidariedade com José Raimundo Dantas e Paulo Vinícius Moreira Raposo de Aguiar), referente ao item 3.5 da
Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
1.10. Rejeitar as alegações de defesa da empresa Pública Administração e Planejamento Ltda. ME - empresa contratada, em razão do cometimento de injustificado
dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com
os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor de
20.120,41 VRTE (em solidariedade com José Raimundo
Dantas e Lília Maria Santos Venturini), referente ao item
3.6 da Instrução Técnica Conclusiva 1601/2017;
www.tce.es.gov.br

1.11. Rejeitar as alegações de defesa do Instituto de
Apoio e Desenvolvimento Instersetorial – IADI - empresa contratada, em razão do cometimento de injustificado
dano ao erário e, tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a existência de má-fé, de acordo com
os arts. 87, § 2º, LC 621/12 e art. 157, §3º do Regimento
Interno deste Tribunal de Contas, dê-se ciência ao mesmo para que, em novo e IMPRORROGÁVEL PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS recolha a importância devida no valor
de 8.411,17 VRTE (em solidariedade com José Raimundo Dantas), referente ao item 3.16 da Instrução Técnica
Conclusiva 1601/2017;
1.12. Alertar os responsáveis 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 ressalva e dará quitação ao responsável, desde
que o pagamento seja devidamente comprovado junto a
esta Egrégia Corte de Contas.
2. Por maioria, nos termos do voto-vista do Conselheiro
Domingos Augusto Taufner. Vencido parcialmente o relator, que manteve seu voto, com ressarcimento para Soter e Fundação Educativa e Cultura, com concessão de
prazo para saneamento e pela manutenção da irregularidade referente à liquidação irregular de despesa (item
2.4 da ITI) também em relação a José Raimundo Dantas
e Lilia Maria Santos Venturini.
3. Data da Sessão: 13/03/2018 – 6ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), DoQuarta-feira, 4 de abril de 2018
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mingos Augusto Taufner;

ACÓRDÃO

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição)
e Márcia Jaccoud Freitas (convocada).

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC5770/2012, ACORDAM os Srs. conselheiros da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia nove de agosto de dois mil
e dezessete, por maioria, nos termos do voto do relator,
conselheiro Sérgio Manoel Nader Borges:

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Decisão 00621/2018-2
Processos: 08814/2017-1, 05770/2012-4
Classificação: Pedido de Reexame
UG:PMI - Prefeitura Municipal de Ibatiba

1. Manter as seguintes irregularidades:
1.1 Restrição ao caráter competitivo na licitação para
contratar transporte escolar (Item 2.1 da Instrução Técnica Conclusiva 2106/2016);
1.2 Ausência de contrato formal (Item 2.2 da Instrução
Técnica Conclusiva 2106/2016);

Partes:, Fabio Ambrozio Nascimento Trindade, Lindon
Jonhson Arruda Pereira, Marco Antonio de Moraes, Coope Serrana - Cooperativa De Transporte Sul Serrana Capixaba

1.3 Terceirização de atividade típica da administração
pública – Controle Interno (Item 2.3.1 da Instrução Técnica Conclusiva 2106/2016);

Procuradores: Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (OAB:
15786-ES), Gregorio Ribeiro da Silva (OAB: 16046-ES),

2.1 Terceirização de atividade típica da Administração
Pública – Contabilidade (Item 2.3.2 da Instrução Técnica
Conclusiva 2106/2016).

PEDIDO DE REEXAME EM FACE DO ACÓRDÃO TC
1022/2017 – SEGUNDA CÂMARA – PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA – CONHECER – CONCEDER EFEITO
SUSPENSIVO – ESTENDER – À ÁREA TÉCNICA PARA INSTRUIR.
O CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO JOÃO LUIZ COTTA
LOVATTI:
I – RELATÓRIO:
Tratam os autos de Pedido de Reexame interposto pelo
Sr. Lindon Jonhson Arruda Pereira, em face do Acórdão
TC 1022/2017 - Segunda Câmara, proferido nos autos do
processo TC nº 5770/2012-4, nos seguintes termos:
Diário Oficial de Contas

2. Afastar a seguinte irregularidade:

3. Rejeitar razões de justificativas do senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira em razão das irregularidades dispostas nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 do voto do relator;
4. Rejeitar razões de justificativas do senhor Marco Antônio de Moraes em razão das irregularidades dispostas
no item 2.1 do voto do relator;
5. Acolher razões de justificativas do senhor Fabio Ambrózio do Nascimento Trindade afastando a sua responsabilidade perante a irregularidade descrita no item 2.1
do voto do relator;
6. Acolher razões de justificativas apresentadas pela Cowww.tce.es.gov.br

operativa de Transporte Sul Serrana Capixaba na forma
do Relatório de Auditoria 89/2012 e da Instrução Técnica Conclusiva 2106/2016, cujos fundamentos integram o
voto do relator independente de transcrição;
7. Tendo em vista a manutenção das irregularidades já
fundamentadas e com finalidade de cunho pedagógico,
aplicar multa, nos termos do art. 96, inciso II, da Lei Orgânica 32/1993 (legislação aplicável à época dos fatos),
aos seguintes responsáveis:
7.1 1.000 VRTE ao senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira;
7.2 500 VRTE ao senhor Marco Antônio de Moraes;
8. Recomendar a atual gestão que se atente para o regramento descrito no art. 23, §1º da Lei 8.666/1993,
procedendo com a licitação de transporte escolar por lotes, de forma a ampliar a competitividade do certame e
ao mesmo tempo propiciar que concorram licitantes para todas as linhas necessárias ao cumprimento do transporte escolar daquele município;
9. Recomendar a atual gestão que se atente para o regramento descrito no artigo 62 da Lei 8.666/93, que,
prevê a obrigatoriedade na formalização termo de contrato (instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil);
10. Recomendar a atual gestão que se atente ao fato de
que as atividades inerentes à atividade publica deverão
ser executadas por servidores efetivos da administração
publica e com isso atenda ao inciso 37 da Constituição
Federal de 1988;
11. Arquivar os autos pós o trânsito em julgado.
Em síntese, requer o recorrente:
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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(A) A autuação do presente pedido de reexame em apenso aos autos do processo TC n. 5770/2012;
(B) A atribuição de efeito suspensivo ao pedido de reexame, até a tramitação e julgamento final do recurso;
(C) A concessão do direito de defesa oral no momento
que anteceda ao julgamento do presente recurso, devendo os advogados serem previamente intimados pelo
Diário Oficial quando da designação da referida pauta de
julgamento, sob pena de nulidade;
(D) O acolhimento das razões recursais para dar provimento ao recurso interposto para reformar o acórdão recorrido, afastando-se as irregularidades constantes dos
itens 2.1, 2.2 e 2.3 do voto do Relator;
(E) Por fim, reitera o Recorrente e pede que as intimações de todos os atos processuais sejam publicadas no
Diário Oficial em nome dos advogados ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO, OAB/ES 15.786 e GREGÓRIO
RIBEIRO DA SILVA, OAB/ES 16.046, sob pena de nulidade.
Recebidos os autos no Gabinete deste Relator, foi proferido despacho encaminhando o processo à Secretaria Geral das Sessões/Recursos para certificação quanto ao prazo para interposição de recurso (Despacho
66876/2017-7).
Informou aquela secretaria tendo que o Pedido de Reexame ora interposto foi protocolizado em 09/11/2017, e
que a notificação do Acórdão TC 1022/2017, prolatado
no processo TC 5770/2012, foi disponibilizada no Diário
Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 09/10/2017, considerando-se publicada no dia 10/10/2017, nos termos
dos artigos 62 e 66, parágrafo único, da LC n° 621/2012
c/c o art. 5º da Resolução TC nº 262/2013 (Despacho
68796/2017-5).
Diário Oficial de Contas

Informou ainda que segundo o artigo 408, § 5º, do Regimento Interno do TCEES, o prazo para interposição do
Pedido de Reexame pelo responsável em face do mencionado Acórdão venceu em 09/11/2017.
Instado a manifestar-se, a SecexRecursos (atual Núcleo
de Controle Externo de Recursos e Consultas) asseverou
o seguinte:
Em sede de admissibilidade, verifica-se que a parte é
capaz e possui interesse e legitimidades processuais. A
proposição, protocolizada em 09/11/2017, encontra-se
tempestiva. Isso porque a notificação do Acórdão TC nº
1022/2017 – Segunda Câmara (prolatado no Processo TC
n. 5770/2012) foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal no dia 09/10/2017, considerando-se
publicada no dia 10/10/2017.
Embora estejam os autos maduros para para análise e
emissão de instrução técnica, verifica-se ausente a observância do 408, § 1º do Regimento Interno desta Corte
de Contas, que trata da análise do efeito suspensivo requerido pelo Recorrente.
Assim, devido à relevância da questão, por conta da possibilidade de suspensão da produção dos efeitos da decisão ora recorrida, remetemos os autos a esta relatoria
para apreciação do pleito.
Após, os autos devem retornar a esta Secretaria para
análise do mérito.
Em razão disso, vieram-me os autos para análise.
É o relatório.
O recorrente se insurgiu em face do Acórdão TC
1022/2017 – prolatado pela Segunda Câmara desta Corte nos autos do Processo TC nº 5770/2012-4, interpondo
o presente Pedido de Reexame, razão pela qual se faz newww.tce.es.gov.br

cessário apreciar e analisar, conforme evocado pela área
técnica, o pedido quanto à atribuição do efeito suspensivo pretendido.
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
INTENTADO:
Compulsando o feito, inicialmente verifico que à luz das
disposições contidas na Resolução TC nº 261/2013 (Regimento Interno do TCEES), a análise acerca dos pressupostos recursais, especialmente, em relação às condições de admissibilidade, foi efetivamente realizada pela
Área Técnica, tornando-se despiciendas acrescentar outras fundamentações doutrinárias e jurisprudências para
formação de juízo, razão pela qual conheço do recurso,
por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.
DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO:
Verifico ainda que o Sr. Lindon Jonhson Arruda Pereira
formulou pedido para que seja atribuído efeito suspensivo ao Pedido de Reexame ora interposto com lastro no
artigo 166, § 1º da Lei Complementar nº 621/2012 e em
precedente deste TCEES.
Isso porque, segundo o recorrente, no que tange à constatação de grave lesão, o acórdão recorrido está a impor-lhe “uma penalidade de multa, em relação à qual a interposição do recurso por si só não impedirá a sua execução.”
Desta maneira, requer a atribuição de efeito suspensivo
ao pedido de reexame até a tramitação e julgamento final do recurso, para tanto, argui a ocorrência de grave lesão ou lesão de difícil reparação.
Com efeito, o Pedido de Reexame (recurso sem efeito
suspensivo) que, em sua essência, admite a atribuição
de efeito suspensivo, excepcionalmente, no caso em que
Quarta-feira, 4 de abril de 2018

64

ATOS DO PLENÁRIO

da decisão resulte grave lesão ou lesão de difícil reparação, possui regramento no art. 166, da Lei Complementar Estadual n º 621/2012, verbis:

* Terceirização de atividade típica da administração pública – Controle Interno (Item 2.3.1 da Instrução Técnica
Conclusiva 2106/2016).

(aplicação da excepcionalidade da hipótese prevista no §
1º do artigo 166 da LC 621/2012), conforme procura demonstrar o recorrente no pedido em tela.

Art. 166. Cabe pedido de reexame, sem efeito suspensivo, da decisão de mérito proferida em processos de fiscalização e de consulta.

Nesse sentido, considerando a manutenção das referidas irregularidades, decidiu este Tribunal em aplicar
multa ao Sr. Lindon Jonhson Arruda Pereira, nos termos
do art. 96, inciso II, da Lei Orgânica 32/1993 (legislação
aplicável à época dos fatos) no valor de 1.000 VRTE .

Nesse aspecto, considerando uma análise perfunctória
dos elementos constantes destes autos, observo que há
possibilidade de ocorrência de dano efetivo ao recorrente face o imediato cumprimento das determinações expedidas, razão pela qual vislumbro a presença dos requisitos dispostos no § 1º do art. 166, da Lei Complementar
Estadual n º 621/2012 (também previstos no artigo 408,
§ 1º do RITCEES).

§ 1º Nas hipóteses em que a decisão possa resultar grave lesão ou lesão de difícil reparação, o Tribunal poderá, excepcionalmente, por maioria absoluta de seus
membros, a pedido do interessado, do sucessor ou do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, atribuir
efeito suspensivo ao pedido de reexame. – (g. n.).
Nos termos do dispositivo legal retrocitado, o pedido de
reexame, em regra, não possui efeito suspensivo.
O artigo 408, § 1º do RITCEES apresenta a mesma previsão legal.
Todavia, o texto legal também revela que à luz de situações excepcionais, com destaque para situações em que
a decisão possa resultar grave lesão ou lesão de difícil
reparação, esta Corte de Contas poderá, em caráter excepcional, desde que por maioria absoluta de seus membros, atribuir efeito suspensivo ao pedido de reexame,
quando demonstrado, no caso, a prejudicialidade pela
não concessão de efeito suspensivo.
No caso em análise, foram mantidas as seguintes irregularidades (conforme consta dos autos TC 5770/2012):
* Restrição ao caráter competitivo na licitação para contratar transporte escolar (Item 2.1 da Instrução Técnica
Conclusiva 2106/2016 );
* Ausência de contrato formal (Item 2.2 da Instrução Técnica Conclusiva 2106/2016);
Diário Oficial de Contas

E mais, além das determinações expedidas, destaca-se
aquela que obriga os responsáveis a comprovar perante este Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, contados a partir da
publicação do Acórdão ora recorrido, nos termos do art.
454, inciso I, do Regimento Interno desta Corte.
Nesse caminhar, vislumbra-se a presença dos requisitos
autorizadores acima descritos para a concessão de efeito suspensivo, sobretudo ante o fundado receio do recorrente no que diz respeito a possibilidade de que uma
eventual reforma do Acórdão recorrido possa resultar
em dificuldades no ressarcimento dos valores serem recolhidos aos cofres públicos.
Em outras palavras, ocorrendo no caso em análise a imediata adoção das determinações contidas no Acórdão TC
1022/2017, poderá resultar em prejuízo ao recorrente
caso ocorra futuramente a reversibilidade da condenação que lhe foi imposta em tal julgado.
Nesse sentido, os argumentos ora formulados se mostram plausíveis diante dos elementos constantes dos
autos; valendo ressaltar que nas razões recursais suscitadas como fundamento para atribuição de efeito suspensivo ao pedido de reexame, o fato que esta Corte teria concedido em outros casos a medida ora requerida
www.tce.es.gov.br

Diante disso, em face da possibilidade real e efetiva de
ocorrência de grave lesão ou difícil reparação do dano,
entendo que deve ser concedido, excepcionalmente, o
efeito suspensivo ao recurso em apreço, estendendo-o
ao Sr. Marco Antonio de Moraes, por força do art. 158 da
Lei Complementar 621/2012 (item 2.1 da ITC 2106/2016
– Proc. TC 5770/2012-4).
1.DO DISPOSITIVO:
Diante do exposto, 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 os autos do Processo TC
08814/2017-1, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão
plenária, ante as razões expostas pelo relator, em:
1.1. Conhecer o presente Pedido de Reexame, interposto pelo senhor Lindon Jonhson Arruda Pereira, em face
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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do Acórdão TC 1022/2017 - Segunda Câmara – Proc. TC
5770/2012-4, atribuindo-lhe EFEITO SUSPENSIVO, em
caráter excepcional, a fim de evitar grave lesão ou difícil
reparação do dano, nos termos do disposto no art. 166,
1º da Lei Complementar 621/2012, estendendo-o ao Sr.
Marco Antonio de Moraes.
1.2. Remeter os presentes autos ao Núcleo de Controle Externo de Recursos e Consultas - NRC para análise e
instrução.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/03/2018 – 7ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire
Farias Chamoun e Sergio Manoel Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (relator) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

Decisão 00622/2018-7
Processo: 03474/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Bimestral
Exercício: 2017
UG: PMG - Prefeitura Municipal de Guarapari
Parte: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI - JANEIRO, FEVEREIRO E MARDiário Oficial de Contas

ÇO DO EXERCÍCIO DE 2017 – 1 SANEAMENTO DA OMISSÃO – 2 ARQUIVAR.
O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

doc. 22 pelo Ilmo. Procurador Luciano Vieira opinou consoante a área técnica, manifestando-se assim pelo arquivamento do feito.
É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

RELATÓRIO

FUNDAMENTAÇÃO

Os presentes autos versam acerca de omissão no encaminhamento da Prestação de Contas Bimestral da Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio do sistema informatizado – Cidades Web, referente ao cadastro de abertura e aos meses de janeiro, fevereiro e março do exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Edson Figueiredo Magalhães.

Com alicerce no artigo 330 do Regimento Interno desta
Corte de Contas, o processo será arquivado quando tenha exaurido o objetivo para o qual foi constituído:

Conforme o documento 02, a Secretaria de Controle Externo de Contas- SecexContas, por meio da Instrução
Técnica Inicial – ITI nº 609/2017-3, sugeriu a notificação
do responsável para apresentar em 15 (quinze) dias improrrogáveis a Prestação de Contas Bimestral, relativa à
abertura e aos meses de janeiro, fevereiro e março do
exercício de 2017.
Foi proferida a Decisão Monocrática – DECM nº
814/2017-1 (doc.05), na qual determinou a citação e notificação do responsável, para o envio dos dados no prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, da referida prestação de contas, sendo devidamente citado e notificado,
de acordo com o Termo de Citação nº 879/2017-4 e Termo de Notificação nº 1321/2017-8.
Ato contínuo, foi emitida a Instrução Técnica nº 75/20177 pela SecexContas (doc.18), na qual confirma o envio do
período demandado da Prefeitura Municipal de Guarapari e por conseguinte, sugerido o arquivamento dos autos virtuais.
O Ministério Público de Contas, em Parecer exarado no
www.tce.es.gov.br

Art. 330. O processo será arquivado nos seguintes casos:
[...]
IV - quando tenha o processo exaurido o objetivo para o
qual foi constituído;
Assim, considerando que o responsável apresentou o
período demandado da prestação de contas em comento e tendo este sido encaminhando e homologado em
01/11/2017, resta exaurido o objetivo dos presentes autos e por conseguinte, deve ser promovido o seu arquivamento.
Ante o exposto, acompanhando o entendimento da Área
Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que
seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.
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, em:
1.1. Arquivar os presentes autos, com base no inciso IV
do artigo 330 do Regimento Interno, aprovado pela ReQuarta-feira, 4 de abril de 2018
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solução nº 261/2013, ante o saneamento da omissão.

FNER:

2. Unânime.

RELATÓRIO

3. Data da Sessão: 20/03/2018 – 7ª Sessão Ordinária do
Plenário.

Trata o presente processo de representação com pedida
de medida cautelar encaminhada pela Empresa Polipavi Saneamento e Pisos Ltda. em face da Prefeitura Municipal de Vila Velha, noticiando a ocorrência de possíveis ilegalidades contidas no Edital de Concorrência Pública nº 008/2017, que tem como objeto a contratação
de empresa para execução de serviços de manutenção
corretiva de pavimentação asfáltica das vias urbanas de
Vila Velha.

4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente) e Domingos Augusto Taufner (relator);
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição), Marco Antonio da Silva (em substituição) e
Márcia Jaccoud Freitas (convocada).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.

Contas através do Procurador Heron Carlos Gomes de
Oliveira opinando por acompanhar o entendimento da
equipe técnica.
Ocorre que, o representante trouxe aos autos nova petição (petição inicial 00379/2017-1) informando que a administração municipal teria publicado o Edital 013/2017,
que teria o mesmo conteúdo do edital 008/2017. Diante
disso requer a suspensão liminar deste novo edital e que
sejam tomadas providências para anulação ou retirada
dos seguintes itens:
- Capital Circulante Liquido;

Inicialmente alegou o representante:

- Capacidade Operacional da empresa;

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

- Ilegalidade em relação à exigência de Capital Circulante Líquido;

- Contrato de Garantia de fornecimento de CBUQ.

Decisão 00623/2018-1

- Possibilidade de corrupção e fraude nos processos licitatórios das regionais 1 a 5 do município de Vila Velha.

Processo: 07450/2017-3
Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Representação
UGs: PMVV - Prefeitura Municipal de Vila Velha, SEMIPRO - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e
Obras
Partes: Luiz Otavio Machado de Carvalho, Alberto Jorge
de Matos, Polipavi - Saneamento E Pisos LTDA - EPP

Foi elaborada a Decisão monocrática nº 01487/2017-1
notificando os responsáveis para que no prazo de cinco
dias apresentassem as suas justificativas.
Após, foi juntado pelo representante aos autos três novas petições (petição inicial nº 00351/2017-7 e petições
intercorrentes 01757/2017-7 e 01767/2017-1) complementando a primeira e solicitando a juntada de novos
documentos.

Ante a juntada da nova petição, os autos foram encaminhados para a SecexEngenharia que elaborou a Manifestação Técnica nº 00101/2018-1 opinando por conhecer a
representação, não conceder a medida cautelar pleiteada, rito ordinário e citação do responsável.
Após, temos a elaboração da Instrução Técnica Inicial nº
00042/2018-8 opinando pela citação do Sr. Alberto Jorge
Matos – Presidente da CPL, tendo em vista o seguinte indicativo de irregularidade:
- Exigência de Capital Circulante Liquido.
FUNDAMENTAÇÃO

REPRESENTAÇÃO EM FACE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PROJETOS E OBRAS DE VILA VELHA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 13/2017 – INDEFERIR MEDIDA
CAUTELAR – RITO ORDINÁRIO - CITAÇÃO

Os autos foram encaminhados a Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia – SecexEngenharia que elaborou a Manifestação Técnica nº
01474/2017-2 opinando pelo perda superveniente do
objeto tendo em vista a comprovação do cancelamento do edital.

Verifico que estão presentes os requisitos/pressupostos
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:

O EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAU-

Após, temos a Manifestação do Ministério Público de

I – ser redigida com clareza;

Procuradores: Montalvani de Sousa Lima (OAB: 14499ES)

Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

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

Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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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.
Assim, diante da presença dos requisitos e pressupostos
de admissibilidade, decido pelo recebimento da presente
representação.
Passarei agora a análise dos indicativos de irregularidades:
Capital Circulante líquido
Alegou o representante que a exigência de a licitante disDiário Oficial de Contas

por de capital de giro equivalente a duas vezes o valor
mensal orçado pela administração seria ilegal, haja vista
que o Acórdão nº 1214/2013 do Tribunal de Contas da
União fundamenta que a referida exigência não seria aplicada no caso em tela.
A suposta irregularidade que o representante apresenta
esta contida no item 3.6.1.3 alínea “e” do edital, sendo
ela:
Capital Circulante Liquido – CCL (Capital de Giro);
Capital Circulante Liquido – (CCL) (Capital de Giro) = (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, o valor
correspondente a 2 (duas) vezes o valor mensal orçado
deste edital, conforme Anexo XIII – Planilha com estimativa de preços elaborada pela PMVV.
A exigência de Capital Circulante Liquido (CCL) se baseia
no Acórdão 1214/2013 do TCU – Tribunal de Contas da
União e está devidamente justificada no processo que trata desta licitação.
Os cálculos dos itens acima descritos deverão ser entregues, conforme modelo constante no ANEXO XVI deste
documento.
Importante destacar que o Tribunal de Contas da União
já proferiu nova decisão mais aprofundada sobre o referido assunto. Em discussão mais recente que culminou no
Acórdão 592/2016, o entendimento seria de que apesar
de a área técnica ter se manifestado contrário à possibilidade de exigência do CCL de 16,66%, o Plenário do TCU
acompanhou o entendimento divergente do Ministro Relator quanto à possibilidade de utilização de serviços de
natureza contínua com cessão de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, tais como serviços de limpeza,
conservação, copeiragem e segurança (para os quais estavam direcionados as proposições do grupo de trabalho do
www.tce.es.gov.br

TCU), mas não a serviços em geral.
Concluiu também o Ministro Relator que o valor de
16,66% é muito alto para a contratação em análise (obra
de engenharia), tendo em vista que engloba serviços de
terraplanagem, os quais são predominantemente mecanizados, cujos custos têm uma parcela relevante com impacto financeiro ao contratado diferido, tais como depreciação dos equipamentos e outros custos de propriedade,
o que, coincidentemente, se assemelha ao objeto do presente edital.
Com isso, de acordo com o novo Acórdão do TCU não seria razoável aceitar que o valor de 16,66% de CCL mínimo
seja razoável, deveria a administração municipal fundamentar eventual índice com base em estudo que avaliasse as características específicas dos serviços de pavimentação asfáltica, bem como o prazo de duração do contrato, motivo pelo qual acompanho o entendimento técnico
e entendo que o referido item deve ser mais bem analisado no rito ordinário.
Capacidade operacional da empresa
Alegou o representante que a exigência de capacidade
operacional da empresa é irregular, em razão da simplicidade que é a execução dos serviços licitados.
Dispõe o item 3.6.1.4 do referido edital:
b) Capacidade Técnica Operacional: Comprovação de aptidão do licitante, através de Atestados ou Certidões fornecidas por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou os serviços
abaixo listados, em consonância com a Planilha integrante do presente.
b.1) Execução de obturação de buracos com Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ - 22.464.,00m²
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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b.2) Execução de remendo em vias com massa asfáltica
quente - 7.440,00m²
b.3) Execução de recuperação de vias em Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ (camada pronta) 912,00t
Segundo informações da equipe técnica os itens de Execução de obturação de buracos com Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ, Execução de remendo em
vias com massa asfáltica quente e Execução de recuperação de vias em Concreto Betuminoso Usinado à Quente –
CBUQ (camada pronta) representam 58,8%, 8,5% e 9,1%
do valor total orçado, sendo razoável sua adequação, ao
menos, no critério de “valor significativo”.
Possibilitar a exigência de atestado comprovando execução anterior, esses atestados devem observar além do valor significativo, o critério relevância técnica. No presente caso, entendo que mesmo diante de ausência de complexidade na execução do serviço, estamos diante de 40%
das quantidades exigidas na planilha orçamentária e seria razoável admitir que os itens atendam também a esse critério.
Contrato de garantia de fornecimento de CBQU

CF/88, o Tribunal de Contas tem o poder de sustar a execução de atos. Assim também estabelece o inciso XI da
CE/89.
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.
Observo que apesar do potencial restritivo da irregularidade observada na licitação, em uma análise preliminar
não houve indício de prejuízo à competitividade ou à obtenção da proposta mais vantajosa para Administração, já
que observa um desconto superior à 30%, ausente assim
o fumus boni iuris.
Destaco também que a licitação já esta homologada com
seu objeto adjudicado à Empresa Ideal Engenharia Ltda.,
ausente assim o periculum in mora. Com isso, entendo
pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada.
Acompanho o entendimento da equipe técnica contido
na ITI 00042/2018-8 citando o Sr. Alberto Jorge de Matos – Presidente da CPL para apresentar suas alegações
de defesa em relação à Exigência de Capital Circulante Líquido.

Alega o representante que as exigências de apresentação
do contrato de garantia de fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ insculpido na cláusula 12 do Termo de Referência é irregular.

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

Entendo que mesmo que conste no Termo de Referência
à exigência não consta no corpo do edital, razão pela qual
não possibilitaria inabilitação de potencial concorrentes,
não existindo assim restrição à competição.

Relator

Da medida cautelar
Em acordo com o que estabelece o inciso X, do art. 71 da
Diário Oficial de Contas

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
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

1.1. CONHECER a presente representação, tendo em vista tendo em vista que estão presentes os 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 a ausência dos requisitos autorizadores;
1.3. DETERMINAR o prosseguimento do feito no rito ordinário;
1.4. CITAR o Sr. Alberto Jorge de Matos – Presidente da
CPL, de acordo com o artigo 56, III da Lei Complementar
Estadual 621/2012 e do art. 157, II do Regimento Interno
desta Corte de Contas, para que no prazo de 30 dias, apresente razões de justificativas, bem como documentos que
entenderem necessário, em razão do seguinte indício de
irregularidade:
1.4.1. Exigência de Capital Circulante Liquido.
1.5. ENCAMINHAR cópia integral dessa decisão, da Manifestação Técnica nº 00101/2018-1, para remessa ao interessado, juntamente com o Termo de Citação.
1.6. ADVERTÊNCIAS:
1.6.1. Não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012;
1.6.2. 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 EspíQuarta-feira, 4 de abril de 2018
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rito 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 Técnica Inicial.
2. Unânime.
3. Data da Sessão: 20/03/2018 – 7ª Sessão Ordinária do
Plenário.
4. Especificação do quórum:
4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Domingos Augusto Taufner (relator), Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, e Sergio Manoel Nader Borges;
4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em
substituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).
5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Vieira.
CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente
Diário Oficial de Contas

www.tce.es.gov.br

Quarta-feira, 4 de abril de 2018

70

ATOS DOS RELATORES

RELATORES

Atos dos Relatores
DECISÃO MONOCRÁTICA 00498/2018-4
PROCESSO: 2774/2018

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.

Diário Oficial de Contas

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
ASSUNTO: Representação
EXERCÍCIO: 2017
RESPONSÁVEL: Alencar Marim – Prefeito Municipal
Versam os presentes autos sobre Representação encaminhada pelo senhor Luciano Henrique Sordine Pereira,
informando a existência de indícios de irregularidades
no Pregão Presencial nº 60/2017, realizado pela Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, cuja abertura
estava prevista para o dia 04 de janeiro de 2018, visando “a eventual contratação de instituição/empresa especializada em prestação de serviços de consultoria e assessoria para realização de programa de formação continuada, organização de evento educacional e elaboração
de documento técnico educacional para profissionais da
Secretaria Municipal de Educação, objetivando cumprir
as determinações legais vigentes da área educacional e
manter seu quadro funcional devidamente qualificado e
atualizado, conforme quantidades e especificações técnicas contidas no Termo de Referência”, pelo valor global
de R$ 551.000,00.
O Representante alega a ausência de interesse público
na contratação do serviço em tela, tendo em vista que a
própria rede municipal de ensino possui diversos professores e pedagogos que apresentam condições para desenvolver os treinamentos e capacitações que a Administração Municipal está adquirindo. Registra que, em
www.tce.es.gov.br

anos anteriores, sempre foram ofertadas tais capacitações por professores efetivos da rede municipal de ensino.
O Representante alega, ainda, que, no dia 21 de março, foi realizado o primeiro Seminário Pedagógico, conforme item 10 do Contrato 002/2018, estimado em R$
27.551,25 (vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e um
reais e vinte e cinco centavos), o qual contou com apenas
02 palestrantes que ministraram por aproximadamente
01 hora e meia cada um deles, o que resultaria em despesa excessivamente onerosa para os cofres públicos.
Pelo exposto, DECIDO:
1 pela notificação do senhor Alencar Marim – Prefeito
Municipal de Barra de São Francisco, para que se manifeste sobre as supostas irregularidades apontadas no expediente, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.
2 Após manifestação do responsável, sejam encaminhados os autos a este Gabinete.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da peça
inicial da Representação a ser encaminhada ao responsável por meio digital.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA 00499/2018-9
PROCESSO: 2776/2018
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Barra de São
Francisco
ASSUNTO: Representação
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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EXERCÍCIO: 2017
RESPONSÁVEIS: Alencar Marim – Prefeito Municipal
Manoel Paulo de Oliveira Neto – Secretário Municipal de
Administração
Agraciene da Silva Veríssimo de Alcântara – servidora pública municipal
Versam os presentes autos sobre Representação encaminhada pelo senhor Admilson Ribeiro Brum, Vereador
da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, informando a existência de indícios de acumulação ilegal de
cargos públicos pela servidora pública, senhora Agraciene da Silva Veríssimo de Alcântara, ocupante do cargo
efetivo de Assistente Social tanto na Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco quanto na Prefeitura Municipal de Águia Branca.
Segundo o Representante, ambos cargos ocupados pela servidora pública têm carga horária semanal de 20 horas. Entretanto, na Ficha Financeira da referida servidora anexada à Representação, consta que a mesma teria
sido beneficiada pelo Secretário de Administração e pelo Prefeito Municipal com uma extensão de 10 horas semanais em sua carga horária, considerando que o salário
base do cargo de Assistente Social é de 1.959,25 (hum
mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco
centavos) e a mesma estaria recebendo um salário base
de R$ 2.938,80 (dois mil, novecentos e trinta e oito reais
e oitenta centavos).
O Representante alega, ainda, que o horário de expediente de ambas Prefeituras é coincidente. Nesse sentido, seria inviável o cumprimento das duas cargas horárias diárias. Ademais, sustenta ter servidora pública assinado documento supostamente falso no ato de posse
Diário Oficial de Contas

do concurso público na Prefeitura Municipal de Barra de
São Francisco em 16 de maio de 2011, ao declarar que
não exercia outro cargo público, quando, na verdade, já
era servidora pública da Prefeitura Municipal de Águia
Branca desde 09 de outubro de 2008.
Pelo exposto, DECIDO:
1 pela notificação dos senhores Alencar Marim – Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Manoel Paulo
de Oliveira Neto – Secretário Municipal de Administração e da servidora pública municipal, senhora Agraciene da Silva Veríssimo de Alcântara, para que se manifestem sobre as supostas irregularidades apontadas no expediente, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.
2 Após manifestação dos responsáveis, sejam encaminhados os autos a este Gabinete.
Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia da peça
inicial da Representação a ser encaminhada aos responsáveis por meio digital.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários.
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Conselheiro Relator

DECISÃO EM PROTOCOLO 00108/2018-3
Protocolo(s): 03896/2018-1
Assunto: Requerimento / Solicitação
Descrição complementar: Indefere juntada ao TC 34892016
Criação: 28/03/2018 17:49
Origem: GAC - Rodrigo Chamoun - Gabinete do Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
www.tce.es.gov.br

Vistos etc.
Trata-se de protocolo apresentado pela pessoa jurídica
Emanuel Trasportes e Turismo Ltda. No qual tece considerações sobre os fatos em apuração no processo TC
3489/2016-1 (Auditoria - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy), aduzindo, ao final, que suas alegações
sejam apreciadas por ocasião do julgamento do feito.
Conforme consta do referido processo, a empresa peticionante fora regularmente citada, conforme termo do
citação nº 555/2017, tendo lhe sido assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa em etapa processual
regimentalmente prevista, já tendo sido admitida a juntada das petições intercorrentes nº 514/2014 e 1166/2017.
Ocorre que, neste momento se encontra encerrada a instrução processual, estando, portanto, vedada a juntada
de documentos, nos moldes do que preleciona o art. 321,
caput e §2º, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Interno).
Por todo o exposto, INDEFIRO a juntada do protocolo
TC 3896/2018-1 aos autos do processo TC 3489/2016-1,
dando-se CIÊNCIA ao requerente da possibilidade de juntar documento novo por ocasião da sustentação oral, de
acordo com a permissão de que tratam o art. 61 da Lei
Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal) e o art. 328 do Regimento Interno.
Por oportuno, considerando que o processo em questão
consta da pauta da Primeira Câmara, determino que esta decisão seja PUBLICADA com urgência no Diário Oficial
Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado, TRASLADANDO-SE cópia do decisum aos autos a que se refere e ARQUIVANDO-SE, por fim, este protocolo.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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DECISÃO MONOCRÁTICA 00507/2018-1
Processos: 03974/2016-7
Classificação: Controle Externo – Fiscalização - Monitoramento
UG: PMVV – Prefeitura Municipal de Vila Velha
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Parte: RODNEY ROCHA MIRANDA, MAX FREITAS MAURO
FILHO, RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA
CONTROLE EXTERNO – FISCALIZAÇÃO MONITORAMENTO DECORRENTE DO ACÓRDÃO TC 298/2015 – NOTIFICAÇÃO
I

RELATÓRIO

O presente processo trata-se de fiscalização, modalidade
monitoramento, instaurado com a finalidade de averiguar o cumprimento do Acórdão TC 298/2015, prolatado
nos autos do Processo TC 5140/2013 (Representação).
Foi elaborado o Relatório de Monitoramento
00007/2016-1 (fl.32/47) onde se concluiu que as determinações não foram cumpridas.
Em razão disso, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial
569/2016-4 (fls.118/119), sugerindo a citação dos responsáveis. Acolhendo a proposta técnica, proferi a Decisão Monocrática (fl. 121/122) citando o senhor Rodney Miranda (prefeito municipal à época) para apresentar alegações de defesa. Devidamente citado, por meio
do Termo de Citação 914/2016-4 (fl. 126), o responsável apresentou suas justificativas, por meio da peça
10878/2016-2 (fls. 129/320).
Ato contínuo, os autos foram encaminhados à Secretaria de Controle Externo de Previdência e Pessoal-SecexPrevidência para análise das informações prestadas peDiário Oficial de Contas

lo agente responsável, tendo elaborado a Manifestação
Técnica 01029/2016-8 (fls. 324/331), por meio da qual
propõe a aplicação de penalidade em virtude do não
cumprimento da ordem desta corte de contas, bem como seja dado novo prazo para o responsável pela municipalidade e para o secretário municipal de administração para que promova novo concurso público.
O Ministério Público Especial de Contas, por meio do parecer 03163/2016-1 (fl. 335) anuiu os termos da manifestação técnica.
Assim, concordando em parte com os termos da manifestação técnica acima citada, o Plenário, acompanhando o voto (fl. 342/347) por mim proferido, conforme
Acórdão TC 188/2017-4 – Plenário (fl. 348/354), assim
decidiu:
[...]
1. Acolher as razões de defesa do gestor, deixando de
aplicar multa, nos termos da fundamentação constante
do voto do relator;
2. Determinar ao atual Prefeito e Secretário Municipal
da Administração da Prefeitura Municipal de Vila Velha
que apresentem aos presentes autos a comprovação da
realização do novo Concurso Público, bem como a nomeação de servidores efetivos para os cargos de Auxiliar de
Secretaria Escolar, Bibliotecário, Cuidador Escolar, Guarda-Vidas e Regente Musical naquela Prefeitura, em cumprimento ao item 4, alínea ‘a’ do Acórdão TC-298/2015.
[...]
Após a notificação dos responsáveis para ciência da determinação contida no item 2 do Acórdão TC 188/2017,
o Secretário Municipal de Administração apresentou resposta às fls. 380/383.
www.tce.es.gov.br

Encaminhados os autos à Secretaria de Controle Externo
de Previdência e Pessoal – SecexPrevidência para análise da resposta, foi elaborada a Manifestação Técnica
00219/2018-4 (fl. 388/393) opinando seja notificado o
prefeito municipal de Vila Velha e o Secretário Municipal de Administração para informar sobre a realização de
concurso público para o preenchimento de cargos efetivos na área de Educação, conforme preconiza o do Acórdão TC 298/2015.
II

FUNDAMENTAÇÃO

O objeto do presente monitoramento se refere ao descumprimento do Acórdão TC 298/2015 – Plenário, especificamente em seu item 4, alínea “a” reprisa-se:
[...]
4) Acolher as razões de justificativas da defesa apresentadas, com o encaminhamento das seguintes determinações à Prefeitura Municipal de Vila Velha: a) a realização
de Concurso Público para os cargos Agente Público Condutor de Veículo, Auxiliar de Apoio à Informática, Auxiliar de Secretaria Escolar, Bibliotecário, Cuidador Escolar,
Guarda-vidas e Regente Musical e b) o aproveitamento
nas escolas, dos candidatos aprovados que remanescem
no aguardo de nomeação nos cargos da área de saúde
– Assistente Social, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista e Psicólogo, em substituição aos temporários,
conforme previsão contida no item 13.10 do referido Edital, que deverão ter simultaneamente seus contratos extintos, tendo em vista que o Concurso Público perpetrado através do Edital nº 03/2012 ainda se encontra em vigor até 12/06/2016, conforme publicação no DIO/ES do
dia 04/06/2014;
No caso em análise, registra-se que à atual administraQuarta-feira, 4 de abril de 2018
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ção apresentou resposta de comunicação 00390/2017-7
(fls. 380/383) informando que:

feito à época.

[...]

Ainda que pese que a atual gestão tenha tomado conhecimento da existência do Processo nº 17.195/2015 através do Termo de Notificação nº 02240/2017-1, antes da
continuidade de procedimentos relativos aos concursos
se faz necessário levar a cabo reestruturação administrativa e revisão do plano de cargos, carreiras e vencimentos do quadro geral, saúde e magistério do município de
Vila Velha para, assim, reavaliar o quantitativo de cargos
levantado pela gestão passada, e por consequência avaliar o impacto financeiro para o exercício de 2018 com o
objetivo de realização do concurso.

Primeiramente, cumpre ressaltar que tão logo a atual
gestão tomou conhecimento da r. Decisão proferida por
esse Egrégio Tribunal, quanto à determinação de realização de concurso público para preenchimento de cargos e encaminhou cópia da referida decisão à Secretaria
Municipal de Educação para adoção dos procedimentos
necessários à realização de concurso, ante a Desconcentração Administrativa ocorrida por força do Decreto nº
026/2015.
Vale destacar que a Gestão Anterior instaurou o processo
n° 17.195/2015 apensado aos processos n° 34.996/2016
e 59.168/2015. Assim, observa-se que foi realizado o levantamento de cargos por Secretaria e, em Junho/2016
realizado estudo de impacto orçamentário-financeiro e
encaminhados os autos ao Secretário Extraordinário de
Governo, para apreciação e autorização do Prefeito à
época para realização do concurso público pretendido.
[...]
Ocorre, que apesar da Administração anterior ter promovido a instauração do citado processo e a realização de
estudo de impacto orçamentário-financeiro, não foram
executados os atos necessários à realização do concurso
público, nem mesmo relativos a contratação de empresa
especializada para este fim, não sabendo a atual gestão
precisar razões.
Logo, conclui-se que ao assumir a Gestão do Município
de Vila Velha, em 1° de Janeiro de 2017, o Processo n°
17.195/2015 estava arquivado pela Administração anterior, com informação firmada nos autos de que houve ordem de sobrestamento do feito proferido pelo então PreDiário Oficial de Contas

[...]

Sendo assim, a situação encontrada pela atual Gestão
não permite avançar, ainda no exercício de 2017, em relação à realização de concurso.
[...]
Ocorre que, apesar das informações do atual secretário de administração de que foram adotados os procedimentos necessários para à realização do concurso público, a SecexPrevidência, por meio da Manifestação Técnica 00219/2018-4 (fls. 389/393) informou que em consulta ao site da prefeitura municipal de Vila Velha, no dia 06
de março de 2018, foi constatado Processo Seletivo Simplificado 001/2018 e 002/2018 para o preenchimento de
cargos na Educação do município, por meio de contratações temporárias.
Nesse contexto, verifica-se que a municipalidade não
atendeu completamente a determinação do Acórdão TC
298/2015, pois apesar de informar esforços para realização do concurso público e adequação do cargo de servidores da educação, recaiu na mesma irregularidade
apontada no Processo TC 5140/2013 que deu origem ao
www.tce.es.gov.br

atual processo de monitoramento, contratação irregular
de temporários, em desacordo com o art. 37, IX, da Constituição Federal.
Assim, neste momento processual, acompanhando a
proposta da área técnica, decido monocraticamente, notificar o prefeito municipal e o secretário de administração para que informem sobre a realização de concurso
público, bem como a nomeação de servidores efetivos
para os cargos de Auxiliar de Secretaria Escolar, Bibliotecário, Cuidador Escolar, Guarda Vidas e Regente Musical naquela Prefeitura, em cumprimento ao item 4, alínea
“a” do Acórdão TC 298/2015 (Processo TC 5140/2013).
Registro que, na forma do artigo 391 do Regimento Interno desta Corte de Contas, “o Tribunal poderá fixar multa
diária de até R$ 1.000,00 (mil reais) nos casos em que o
descumprimento de diligência ou de decisão puder ocasionar dano ao erário ou impedir o exercício das ações de
controle externo”.
III

DECISÃO

Por todo o exposto, DECIDO NOTIFICAR o Prefeito Municipal de Vila Velha, senhor MAX FREITAS MAURO FILHO, e o Secretário Municipal de Administração, senhor
RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA, para que no prazo de
até 10 (dez) dias informem sobre a realização de concurso público, bem como a nomeação de servidores efetivos
para os cargos de Auxiliar de Secretaria Escolar, Bibliotecário, Cuidador Escolar, Guarda Vidas e Regente Musical naquela Prefeitura, em cumprimento ao item 4, alínea
“a” do Acórdão TC 298/2015 (Processo TC 5140/2013).
Vitória, 28 de março de 2018.
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Conselheiro relator
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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Decisão Monocrática 00519/2018-2
Processo: 09684/2016-3
Classificação: Tomada de Contas Especial
Exercício: 2011
UG: CMVV - Câmara Municipal de Vila Velha
Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun
Partes: IVAN CARLINI, JOAO ARTEM, ROBSON RODRIGUES BATISTA, ROGERIO CARDOSO SILVEIRA, JONIMAR
SANTOS OLIVEIRA, ALMIR NERES DE SOUZA, ANTONIO
MARCOS DE FREITAS, ANTONIO SOUZA DOS SANTOS, BELARMINO NUNES FILHO, JOAO BATISTA GAGNO INTRA,
OZIAS NUNES PEREIRA, TENORIO MIGUEL MERLO, VALDIR NEITZEL, VALTER RITO ROCON, WANDERSON PIRES,
ELSO LUIZ NIEIRO
Procuradores: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO (OAB: 15786-ES), VITOR RIZZO MENECHINI (OAB:
10918- ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES), JOSEDY SIMOES
NUNES (OAB: 5277-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB:
5277-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES), JOSEDY SIMOES NUNES
(OAB: 5277-ES), JOSEDY SIMOES NUNES (OAB: 5277-ES),
CAMILLA GOMES DE ALMEIDA BADA (OAB: 11199-ES),
GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), GREGORIO RIBEIRO DA SILVA (OAB: 16046-ES), DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB:
18079-ES), DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES),
Diário Oficial de Contas

DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), DANIELE BRAIDE TARTAGLIA
(OAB: 18079-ES), DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB:
18079-ES), DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079ES), DANIELE BRAIDE TARTAGLIA (OAB: 18079-ES), MARCELO SOUZA NUNES (OAB: 9266-ES), SANTOS
FERREIRA DE SOUZA (OAB: 3462-ES), LUCIANA DE ALMEIDA SIMOES PARPAIOLA
ESTERQUINI (OAB: 20221-ES), SAULO NASCIMENTO
COUTINHO (OAB: 13765-ES), MARIA NAZARET DE CASTRO BATISTA (OAB: 13876-ES), LUIZ ALFREDO DE SOUZA
E MELLO (OAB: 5708-ES), LEONARDO CUNHA DO AMARAL (OAB: 17946-ES)
CONTROLE EXTERNO – CONTAS – TOMADA DE CONTAS
CONVERTIDA – CÂMARA DE VILA VELHA – EXERCÍCIO
2011 – REVELIA.
Trata o feito de fiscalização desmembrada do processo
TC 2.175/2012, conforme Decisão–Plenário 2324/20165, para formar autos apartados com vistas à reabertura
da instrução processual, para apuração do indicativo de
irregularidade descrito no item 2.2.2 da Instrução Técnica Inicial ITI 650/2013, com individualização na sequência dos itens 2.2.2.1 a 2.2.2.2.32 que trata do “Suprimento de fundos de gabinete (verba de gabinete)” mediante
o desmembramento e/ou reprodução de peças dos autos de n° 2.175/2012.
Em atendimento a regular instrução processual, a Secretaria de Controle Externo de Fiscalização dos Municípios - SecexMunicípios elaborou a Instrução Técnica Inicial ITI nº 01041/2017-7 (evento 65) sugerindo a citação de diversos responsáveis, para apresentação de juswww.tce.es.gov.br

tificativas.
Desse modo, por meio da Decisão TC 03783/2017-3 –
PLENÁRIO (evento 72), determinei a citação dos responsáveis.
As citações foram devidamente emitidas, conforme
consta dos termos em anexo.
Ato contínuo, após devidamente citado em 21/11/2017,
na forma do Termo de Citação TC 1854/2017-6 (evento
132) e certidão emitida por esta Corte de Contas (evento
133), o senhor Antônio Souza dos Santos deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação da manifestação,
conforme consta na certidão expedida pelo Núcleo de
Controle e Documentos – NCD (despacho 14615/20185 - evento 164) e no despacho da SGS (14888//2018-1
– evento 165).
Desse modo, considerando que foi oportunizada a ampla
defesa e o contraditório (art. 5º, LV, da CF/88), uma vez
que houve a devida e regular citação do senhor Antônio
Souza dos Santos e não trazendo quaisquer documentos
ou justificativas aos presentes autos, razões subsistem
para a decretação da revelia, tendo por base o art. 65 da
LC 621/12 e art. 361 do Regimento Interno desta Corte.
Pelo exposto, DECIDO pela decretação de REVELIA do senhor Antônio Souza dos Santos, nos termos do art. 65,
da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas (Lei Complementar n° 621/12).
Notifique-se o responsável e após, retornem os autos
à Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX, para o
prosseguimento regular do processo.
Em, 02 de abril de 2018.
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Conselheiro Relator
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Atos da Secretaria Geral de Controle Externo
DECISÃO SEGEX 00141/2018-6

É de competência da Segex planejar, organizar, coordenar, orientar, gerenciar, dirigir, supervisionar
e avaliar, por intermédio das suas unidades subordinadas, todas as atividades, projetos e resultados
relativos à área técnica de controle externo;

PROCESSO: 05194/2017-4
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PREFEITO
EXERCÍCIO: 2016
UG: PMVP - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
RELATOR: JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI

Além de emitir notas técnicas orientando suas unidades subordinadas, objetivando uniformizar técnicas e padrões nas fiscalizações e análise de contas; propor diretrizes relativas ao controle externo
a cargo do Tribunal;
À Segex compete também promover o chamamento de responsável aos autos, para o exercício do
contraditório em matérias relacionadas à atividade de controle externo, até a fase de instrução
conclusiva do processo, exceto quando se tratar
dos chefes dos Poderes Executivo estadual, Legislativo estadual e Judiciário, do Ministério Público,
do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, hipóteses em que os autos serão encaminhados para o respectivo Conselheiro relator; entre outras
ações de acordo com Regimento Interno.

Telefone: (027) 3334-7626

PARTE: ERALDINO JANN TESCH
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o
Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art.
63, inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47,
inciso IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno
deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Eraldino Jann Tesch, nos
termos do art. 157, III do Regimento Interno do TCEES
c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que,
no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente(m) as razões de justificativas, bem como os documentos que entender necessários, em razão dos achados da
Instrução Técnica Inicial 155/2018;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 82/2018, bem como
da Instrução Técnica Inicial 155/2018 juntamente com o
Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
b) não cabe recurso da decisão que determinar a cita-
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ção, nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do
TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no
art. 360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos
do art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando
do julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma
do art. 101 do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo
com o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta,
encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
Quarta-feira, 4 de abril de 2018
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DECISÃO SEGEX 00143/2018-5
PROCESSO: 07572/2017-2
CLASSIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ORDENADOR
EXERCÍCIO: 2016
UG: CONORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: SÉRGIO MANOEL NADER BORGES
PARTE: ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE
Diante do que consta dos autos em epígrafe, DECIDE o Secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 63,
inciso I, da Lei Complementar 621/2012 c/c arts. 47, inciso
IV, e 358, inciso I, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, CITAR o(s) Sr(s). Romualdo Antônio Gaigher Milanese nos termos do art. 157, III do Regimento Interno do
TCEES c/c art. 56, II da Lei Complementar 621/2012, para que, no prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, apresente(em) as razões de justificativas, individual ou coletivamente, bem como os documentos que entender(em)
necessários, em razão do(s) achado(s) constante(s) da Instrução Técnica Inicial 00156/2018-2;
Determino o encaminhamento ao responsável de cópia
desta Decisão, do Relatório Técnico 00079/2018-1, bem
como da Instrução Técnica Inicial 00156/2018-2, juntamente com o Termo de Citação.
Fica o responsável advertido de que:
a) o não atendimento à citação implicará na declaração
de revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES);
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b) não cabe recurso da decisão que determinar a citação,
nos termos do art. 153, inciso II, da Lei Orgânica do TCEES;
c) a comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, por membro da família ou por empregado do responsável, ou ainda, quando efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, nos termos do art. 64, § 1º, incisos I
e II, da Lei Orgânica do TCEES;
d) após a citação, as demais comunicações de atos e decisões presumem-se perfeitas com a publicação no Diário
Oficial Eletrônico do TCEES, consoante o disposto no art.
360 do Regimento Interno deste Tribunal;
e) poderá o responsável, em nome próprio ou por procurador regularmente constituído, exercer sua defesa pelos
meios admitidos em direito e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverá observar os requisitos do
art. 327 do Regimento Interno deste Tribunal quando do
julgamento dos presentes autos, cuja pauta de julgamento contendo a data da sessão será previamente publicada
no Diário Oficial Eletrônico do TCEES, na forma do art. 101
do mesmo diploma normativo, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e publicidade;
f) A resposta ao termo de citação deverá observar o formato dos documentos aceitos pelo TCEES, de acordo com
o disposto na Instrução Normativa TC 35/2015.
À Secretaria Geral das Sessões para os impulsos necessários. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta, encaminhe-se os autos ao relator.
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Secretário-geral de Controle Externo
www.tce.es.gov.br

Quarta-feira, 4 de abril de 2018

77

